
	

	

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	4	april	2018.

Plats	och	tid:	 Kl.	10.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

	 Upprop	 	
1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐ KS 3

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐ KS 4

3. Informationsärenden:	
	
a).	Kl.	13.00:	Bjäre	Kraft	Bredband	(Alexander	Jansson)	
	

‐‐ KS 5

	 Beslutsärenden: Myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten inte har närvarorätt	

4. Bron	1	m	fl,	Torekovs	hamn	‐	Beslut	om	planuppdrag Emma	Johansson	 KS/KF 6‐21

	 Beslutsärenden: Inte myndighetsutövning	

5. Namnsättning	av	nytt	vård‐	och	omsorgsboende	och	ny	gata	i	Förslöv Roger	Larsson	 KS 22‐36

6. Optimal	förskoleorganisation	‐	akuta	åtgärder Margareta	Ekelund‐
Svensson	

KS 37‐39

7. Politisk	styrgrupp	för	framtida	investeringar	i	skolorganisationen	
avseende	kommunstyrelsens	ansvarsområden		

Jan	Bernhardsson	 KS 40‐43

8. Förfrågan	om	tillköp	av	trafik	för	trafikåret	2019,	2018‐12‐09	
och	ett	år	framåt	

Alexander	Ejwertz	
Johanzon	

KS 44‐58

9. Förstudie	‐	Nytt	gruppboende	enligt	LSS	 Emma	Pihl	 KS 59‐62

10. Försäljning	av	kommunal	mark	‐	Vistorp	7:84	i	Förslöv Susanna	Almqvist	 KF 63‐69

11. Försäljning	av	kommunal	mark	‐	del	av	fastigheten	Hålarp	4:197 Susanna	Almqvist	 KS 70‐80

12. Försäljning	av	kommunal	mark	‐	del	av	fastigheten	Hålarp	4:197 Susanna	Almqvist	 KS 81‐87

13. Överlåtelse	och	försäljning	av	del	av	fastigheten	Hemmeslöv	5:60
(fd.	Hemmeslöv	5:9)	

Susanna	Almqvist	 KS 88‐103

14. Remiss	av	betänkande	"Ett	land	att	besöka".	En	samlad	politik	för	
hållbar	turism	och	växande	besöksnäring	(Omedelbar	justering)	

Helena	Ivarsson	 KS 104‐
108	

15. Begäran	om	utträde	ur	EU‐projektet	Biodolomer for	Life Carolina	Holgersson	
Ivarsson	

KS 109‐
110	

16. Uppföljning	av	intern	kontroll	2017	för	kommunstyrelsen Sari	Bengtsson	 KS 111‐
118	

17. Svar	på	granskning	av	kommunens	hantering	av	arvoden	och	
ersättningar	till	förtroendevalda	

Olof	Nilsson	 KS 119‐
143	

18. Årsredovisning	2017	för	Båstads	kommun Christel	Crespin	 KF 144‐
146	
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19. Nya	ägardirektiv	i	Kommunassurans	Syd	Försäkrings	AB Elisabet	Edner	 KF 147‐
153	

20. Nytt	aktieägaravtal	i	Kommunassurans	Syd	Försäkrings	AB Elisabet	Edner	 KF 154‐
162	

21. Ny	bolagsordning	i	Kommunassurans	Syd	Försäkrings	AB Elisabet	Edner	 KF 163‐
170	

22. Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	av	Personalpolitiskt	program	
för	Båstads	kommun	

‐‐ KS 171‐
172	

23. Väckt	ärende:	Utöka	budgetberedningen	med	nämndernas	presidium Catharina	Elofsson	 KS 173

24. Väckt	ärende:	Ta	fram	en	värdegrund	för	Båstads	kommun Kristina	Geiger	 KS 174

25. Beslutslogg	 ‐‐ KS 175‐
183	

26. Delgivningar	 ‐‐ KS 184‐
245	

27. Anmälan	av	delegationsbeslut	 ‐‐ KS 246‐
265	

28. Arbetsmiljöenkät	i	kommunhuset	 Philipp	Seuffer	 KS

	
		Båstad	den	29	mars	2018	
	
	
Bo	Wendt	
Ordförande	

Catharina	Elofsson
Sekreterare	

	



 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2018-03-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001412/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Nerd (S). 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C). 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 10 april kl. 10.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-03-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001413/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-03-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001411/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Kl. 13.00: Bjäre Kraft Bredband (Alexander Jansson)  
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 48  Dnr KS 001340/2017 - 412 

Bron 1 m fl, Torekovs hamn - Beslut om planuppdrag 
 
Beskrivning av ärendet Gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte 

bebyggelsen inom området. Reglering av bebyggelse och användning finns 
istället i en bilaga till arrendeavtalet. Otydligheterna gällande var som tillåts 
och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. 
Behov finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling 
samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar 
behandlas.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-06 av planarkitekt Emma Johansson, 
 Protokollsutdrag från myndighetsnämnden, MN 2017-11-23 § 142, med 

bilagor. 
 
Förvaltningens förslag 1. Detaljplan för Bron 1 m fl får upprättas och samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 
3. För att finansiera uppdraget avsätts 250 tkr från de medel som står till 
kommunfullmäktiges förfogande under 2018 och 200 tkr från de medel som 
står till kommunfullmäktiges förfogande under 2019.  
4. Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 

 
Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Christer de la Motte (M): Planen finansieras genom 250 tkr från de medel som 

står till kommunfullmäktiges förfogande för 2018 och resterande 200 tkr tas 
med i budget 2019.      

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på ovanställda yrkande och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Detaljplan för Bron 1 m fl får upprättas och samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
3. Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Planen finansieras genom 250 tkr från de medel som står till kommunfullmäktiges förfogande under 2018 
och resterande 
200 tkr tas med i budget 2019. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (6) 

 
Datum: 2018-02-06. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001340/2017 – 412 
 
 

Bron 1 m fl, Torekovs hamn – beslut om planuppdrag 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Detaljplan för Bron 1 m fl får upprättas och samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 
3. För att finansiera uppdraget avsätts 250 tkr från de medel som står till 

kommunfullmäktiges förfogande under 2018 och 200 tkr från de medel som står till 
kommunfullmäktiges förfogande under 2019.  

4. Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) kommer därför att upprättas.§1 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom områ-
det. Reglering av bebyggelse och användning finns istället i en bilaga till arrendeavtalet. Otyd-
ligheterna gällande var som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hante-
ringen av bygglov. Behov finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling 
samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar behandlas.  
 

Bakgrund 
2017-11-23 § 142 hemställde myndighetsnämnden att kommunstyrelsen ska göra en översyn 
av detaljplanen för Torekovs hamn samt dokumentet ”Riktlinjer för utveckling och bevarande 
av hamnområdena i Torekovs och Båstads småbåtshamnar”. 
 

Aktuellt 
Syftet med en ny detaljplan är att utreda möjliggöra en utveckling av nya och befintliga verk-
samheter i hamnområdet, stärka området för rekreation, turism och handel i form av restau-
ranger. Samtidigt skyddas de bevarandevärda delarna av hamnområdet. En annan viktig del i 
planläggningen är att göra reglerna för vad som tillåts i hamnområdet tydligare och på så sätt 
göra hanteringen av bygglov enklare. 
 
Planområdet utgörs av kommunägd mark och föreslås därför få prioritet 2 i enlighet med 
kommunens prioriteringslista. 
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Preliminär planavgränsning 

 
Gällande detaljplaner för Torekovs hamnområde är från 1971 och 1982. Den äldre stadsplanen 
anger hamnändamål ”Endast hamntrafik och därmed samhörigt ändamål” och att bebyggelsen 
får vara högst en våning med en högsta byggnadshöjd på 4,4 meter. Den anger inte var inom 
området det är lämpligt att placera byggnader eller hur de ska utformas i övrigt. Ändringen av 
stadsplanen som gjordes 1982 anger hamn, parkering samt gata eller torg som användningar 
inom området. Inte heller denna plan innehåller några bestämmelser om byggnaders placering 
eller utformning. 
 

          
Utsnitt ur Stadsplan för centrala delen av Torekovs  Utsnitt ur Ändring och utvidgning av 
samhälle, beslutad av länsstyrelsen 1971.  stadsplanen för östra hamnområdet,  
    Torekov, beslutad av länsstyrelsen 1982 

 
 
”Riktlinjer för utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och Båstads småbåts-
hamnar” antogs av kommunstyrelsen 2004 och är en bilaga till nuvarande arrendeavtal. Do-
kumentet innehåller mer detaljerade riktlinjer kring utformning, typ av verksamheter, uteser-
veringar och service.  
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Enligt plan- och bygglagen ska bygglov prövas utifrån bestämmelserna i gällande detaljplan 
samt Boverkets byggregler och övrig lagstiftning. Det finns inget stöd i lagstiftningen att till-
lämpa bestämmelser och riktlinjer från ett arrendeavtal i samband med bygglovprövning. 
Detta gör bygglovprövningen i Torekovs hamn svårhanterad då detaljplanen innehåller väldigt 
få bestämmelser för området samtidigt som arrendeavtalet skapar höga förväntningar på re-
glering.  
 
Kommunen äger fastigheterna Bron 1 och Torekov 98:1. Hamnområdet arrenderas ut det till 
TBSS, Torekovs Sjöfarts- och Hembygdsförening samt Torekovs Turist- och Badförening. Nuva-
rande arrendeavtal går ut 2019-12-31. Om det inte omförhandlas förlängs det med 5 år åt 
gången om parterna inte kommer överens om annat. Förvaltningen bedömer att en omför-
handling av avtalet bör göras utifrån en ny detaljplan. Om arrendatorn önskar omförhandling 
innan den förlängda arrendetiden löpt ut finns möjlighet till detta. 
 
Båstads översiktsplan, ÖP08, visar ingen förändrad markanvändning för Torekovs hamn. I för-
djupningen av översiktsplanen (FÖP) gällande Torekov konstateras att gamla hamnen med 
omgivande bebyggelse, hamnplatsen och pirarmarna med bodarna är en omistlig del av Tore-
kovs identitet. Det konstateras även att ytornas uppdelning på hamnplanen inte är anpassade 
till nya förhållanden. Även för den nya fritidsbåthamnen konstateras att körytorna och parke-
ringsytorna i anslutning till den delen av hamnen kan disponeras mer effektivt. I FÖP redovisas 
förslag till utveckling av hamnområdet samt omdisponering av trafik- och parkeringsytor. 
 

 
Utdrag ur Fördjupning av översiktsplan gällande Torekov. 
 
Torekovs hamn har vuxit och utvecklats under åren och har sedan mitten av 1990-talet i prin-
cip haft det utseende och den utbredning den har idag. 
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                     1965-67                 1973 

     
1996                  2017 

 
De gamla delarna av Torekov, med hamnen, är av betydande kulturhistoriskt värde. Området 
är utpekat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse av byggnadsnämnden 1988. Det är även 
utpekat som särskilt värdefullt område av kommunfullmäktige 1990. Flera byggnader i områ-
det är utpekade som mer eller mindre värdefulla. Planområdet ingår även i länsstyrelsens kul-
turmiljöprogram för Torekov. Ett antal fornlämningar finns i och runt planområdet. 
 

 
Utdrag ur ”Byggnadstradition och byggnadsvård i Torekov” antaget av kommunfullmäktige 
1990. Byggnader med olika grad av kulturhistoriskt värde markerade med rött och vitt. 
 
Riksintresse för naturvård ”Hallands Väderö med omgivande hav” gäller för vattenområdet i 
och runt hamnen. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för högexpolaterad kust, 
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friluftsliv samt rörligt friluftsliv. Natura 2000-området ”Nordvästra Skånes havsområde” ligger 
300 m väster om planområdet. 1,3 km västerut ligger naturreservaret Hallands Väderö och 
600 meter söderut ligger naturreservatet Södra Bjärekusten. 
 
Det finns idag inget strandskydd inom planområdet, det återinträder i samband med upprät-
tandet av ny detaljplan och ett nytt upphävande av strandskyddet måste därför hanteras i 
samband med detaljplanen. 
 
Planområdet ligger lågt och är därför utsatt vid klimatförändringar. Hamnområdet påverkas 
redan vid 1 meters havsnivåhöjning. Vid en havsnivåhöjning på 2meter står pirar och stora 
delar av hamnen under vatten. Vid 3 meter står nästan hela hamnområdet under vatten. Ham-
nens byggnader och infrastruktur är idag inte anpassade för att klara detta. 
 

 
 
Hamnen är målpunkt för turism och sommartid kan trafikbelastningen vara hög. Väg 115, som 
Trafikverket är huvudman för, går in i planområdet. 
 
Planområdet ingår delvis i NSVAs verksamhetsområde för vatten och spillvatten och delvis i 
verksamhetsområdet för vatten, spill och dagvatten. Delar av planområdet ligger utanför 
NSVAs verksamhetsområde.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Befintliga verksamheter i Torekovs hamn ges möjlighet att utvecklas samtidigt som de kultur-
historiskt värdefulla delarna skyddas. 
 
Verksamhet 
En ny detaljplan underlättar bygglovhanteringen samt utgör en grund för att kunna teckna nya 
arrendeavtal. 
 

Ekonomi 
I Samhällsbyggnads budget för år 2018 finns inte resurser avsatta för ofinansierat planarbete 
varför samhällsbyggnad äskar pengar från kommunfullmäktige då kommunstyrelsens förfo-
gandemedel är fullt intecknade för 2018 och 2019. Kommunfullmäktige har 250 tkr till sitt 
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förfogande under 2018 och enligt budgetbeslut för 2018 planeras samma summa avsättas för 
2019.  
 
Ska ytterligare medel tillskjutas för att finansiera uppdraget får antingen omprioritering av 
befintliga budgetmedel ske inom ram eller kommunens totala budgetrelaterade resultat sän-
kas. Om kommunens totala budgeterade resultat sänks uppfyller kommunen budgetmässigt 
inte längre sitt finansiella mål om ett resultat som uppgår till 2% av skatteintäkter och gene-
rella bidrag. 
 
 
Miljökonsekvensanalys 
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § antas en hamn för fritidsbåtar alltid få betydande miljö-
påverkan. En MKB kommer därför att upprättas. 
 
Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Ekonomienheten 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. MNs beslut 2017-11-23 § 142 
2. Behovsbedömning 
3. Kostnadsuppskattning 

 
Samråd har skett med: 
Planchef, teknikchef, ekonomichef, exploateringsingenjör 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

Yrkanden 

Sammanfattning 

2017-11-23 1 av2 

BÅSTADS KOMMUN 
KommunstYrelsen 

MN § 142 

2017 -12- 0 5: 
Dnr.~§.QQ~IJ..'t.e/.~f / -7 

- I? ,.,j 
Q90000000011Nltlll t.et°'Rhtttl.00~ 

Dnr MN 000108/2017 - 330 

Bron 1 (Hamn planen 1) - Bygglov för uppsättning av utskjutbar 
markis 

Myndighetsnämnden beslutar att inte ge bygglov för uppsättning av utskjutbar 
markis (tillbyggnad). 

Avgiften för bygglovet är 9314 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Nämnden rekommenderar sökanden att söka om tidsbegränsat bygglov för 
åtgärden. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att besluta i nytt 
bygglovsärende på delegation. 

Nämnden hemställer att kommunstyrelsen skyndsamt gör en översyn av 
detaljplanen för hamnområdet i Torekov samt dokumentet "Riktlinjer för 
utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och Båstads båt- och 
fiske karaktär". 

Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven i plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 6 § 
första stycket och 8kap 1 §med hänsyn till stads- och landskaps bilden, natur
och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Vid den 
avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga 
på platsen, bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Poit) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Poit, alternativt 
tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis, om beslutet inte överklagas. 
Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det 
har vunnit laga kraft. 

Göran Klang (S): 

Bygglovsansökan avslås. 

Nämnden rekommenderar sökanden att istället söka om tidsbegränsat bygglov 
för åtgärden. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att besluta i det ärendet på 
delegation. 

Nämnden hemställer att kommunstyrelsen skyndsamt gör en översyn av 
detaljplanen för hamnområdet i Torekov samt dokumentet "Riktlinjer för 
utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och Båstads båt- och 
fiskekaraktär". 

Ansökan avser tillbyggnad av skjutbart tak över uteservering. Samma åtgärd 
har sökts den 18 nov 2016 där sökande efter granskningsyttrandet med 
upplysning om att lov inte kunde lämnas på samma grunder som redogörs för i 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltingens förslag 
till beslut 

2017-11-23 2 av2 

detta ärende, själv drog tillbaka ärendet. Åtgärden strider mot 
arrendekontraktet mellan Båstads kommun och TBSS samt utvärdering av 
"Riktlinjer för utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och 
Båstads båt- och fiskekaraktär", se bilaga 7. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 10 november 2017 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind. 

Bygglovshandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Med stöd av 9 kap 30 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL avslås härmed 
ansökan enligt ovanstående beskrivning. 

Avgiften för bygglovet är 9314 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
Manfred Schwalm, Ängelholmsvägen 26, 269 31 Båstad 
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Datum
2018-03-08

Diarienummer

Behovsbedömning
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning
enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor  2 o 4

Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

Bron 1 mfl

Planlägga för befintliga verksamheter samt utreda möjliggöra för viss 
utökning av verksamheter
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Ja Nej Om ett ja --> miljöbedömning 

Natura 2000 x

x Småbåtshamn 

Ingen eller 
liten

Inverkan Betydande 
påverkan

Kommentarer

Platsen

Den befintliga miljöns 
känslighet map nuvarande 
användning och tidigare 
plan 

x Markanvändningen ändras endast 
marginellt

Radon x Normalriskområde
Geologi x Delar av hamnområdet består av 

urberg, delar av området är utfyllt.
Skredrisk x Området är flackt
Översvämningsrisk x Planområdet ligger lågt och nära 

havet. Större delen av området ligger 
lägre än 3 m över havet.

Ljusförhållanden på plats x

Lokalklimat x
Markföroreningar x Eventuellt kan föroreningar kopplade 

till båtverksamheten (båtbottenfärger 
mm), drivmedel- och 
kemikaliehantering samt det tidigare 
varvet förekomma. Det kan även 
finnas markföroreningar i 
utfyllandsmassorna.

Buller från omgivningen x

Förekomst av 
verksamheter som medför 
risk för omgivningen i eller 
i närheten av planområdet

x Pågående verksamhet kan bidra till 
miljöförorening vid vinterförvaring 
och underhåll/reparationer av båtar.

Grönytor i tätort x Mindre delar av området är gröna. 
Området är dock ett viktigt 
rekreationsområde och en målpunkt 
för Torekovs fritidsliv.

Tätortsnära 
rekreationsområde

x Direkt intill planområdet finns 
badstränder. Dessa bedöms inte 
påverkas av detaljplanen.

Kommunal naturvård x nej

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, 
Betydande --> = Avgränsning för miljöbedömning  (MKB)
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Kommunal kulturvård x Utpekat som kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse av byggnadsnämnden 
1988. Utpekat som särskilt värdefullt 
område av kommunfullmäktige 1990. 
Flera byggnader i området är 
utpekade som mer eller mindre 
värdefulla.

Nuvarande verksamhet  
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x Det finns en liten risk för påverkan 
genom ytvattenavrining från 
småbåtshamnen.

Riksintresse kulturmiljö x Bedöms endast påverkas marginellt
Regionalt intresse 
kulturmiljö

x nej

Arkeologi x Det finns utpekade fornlämningar i 
området. Dessa bedöms inte 
påverkas negativt

Natura 2000-område x Natura 2000-området Nordvästra 
Skånes Havsområde ligger ca 300 m 
väster om planområdet

Riksintresse naturmiljö x Havet inom och utanför planområdet 
omfattas av riksintresse för naturvård

Särdrag i naturen x I västra delen av hamnområdet finns 
en tydlig klippformation/vall

Strandskydd x Strandskydd återinträder vid 
detaljplaneläggning. Hamnen måste 
dock för sin funktion ligga havsnära.

Naturresrevat x Naturreservatet Södra Bjärekusten 
ligger ca 400 m söder om 
planområdet

Djurskyddsområde x Området är inget utpekat 
djurskyddsområde. Det finns dock ett 
rikt fågelliv med rödlistade arter i 
hela hamnområdet.

Växtskyddsområde x nej
Biotopskydd x nej
Miljöskyddsområde x nej
Vattenskyddsområde x nej
Naturminne x nej
Riksintresse friluftsliv, 
rörliga friluftslivet, kustzon

x Planområdet berörs av riksintresse 
för friluftsliv och rörligt friluftsliv.

Påverkan

Projektets omfattning
Är planen del av ett större 
projekt

x nej

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet

x -

Dagvattenhantering x Dagvattenhanteringen kommer att 
hanteras i detaljplaneprocessen

Påverkan på 
trafiksituationen inom och 
utom planområdet

x Sommartid kan trafikbelastningen 
inom och utom planområdet vara 
hög.

Påverkan på stads-
/landskapsbilden

x Stadsbilden bedöms endast 
påverkas marginellt
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Utnyttjande av -mark x Marken är redan i anspråktagen. 
Pågående markanvändning 
underlättas och utvecklas.

Utnyttjande av -Vatten x Vattenområdet är redan i 
anspråktaget. Pågående använing 
(småbåtshamn) ges möjlighet till 
utveckling.

Utnyttjande av -Övriga 
naturresurser

x nej

Alstrande av - avfall x Detaljplanen utreder möjligheten till 
ny placering av miljöhus.

Alstrande av - föroreningar x Marginella förändringar jämfört med 
nuläget

Alstrande av - störningar x Marginella förändringar jämfört med 
nuläget

Risker
Hälsa x nej
Miljö x Hantering av drivmedel förekommer 

inom hamnområdet. Vid 
översvämning finns risk för spridning 
av eventuella markföroreningar mm. 
Det finns även risk för utsläpp från 
parkeringsytor och båtbottentvätt.

Risk för överträdelse av 
miljökvalitetsnormer

x Laholmsbukten har redan idag 
måttlig ekologisk status, och uppnår 
ej god kemisk ytvattenstatus. 
Planförslaget bedöms inte förändra 
det.

Planen
Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Planen möjliggör en fortsatt 
verksamhet för den befintliga 
småbåtshamnen

Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Hantering av drivmedel 

Har planen betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan

x nej

Överensstämmelse med 
kommunens miljöstrategi

x Planen är i linje med kommunens 
miljöstrategi

Överensstämmelse med 
kommunens ÖP

Planen överensstämmer / (inte) med 
översiktsplanens intentioner.

Planens eventuella 
positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm

Planen säkerställer allmänhetens tillgång till hamnområdet som är en del 
av ett viktigt stadsnära rekreationsområde, vilket är positivt för människors 
hälsa. Att platsen stärks som mötesplats är bra ur ett socialt perspektiv. 
Planen syftar också till att säkerställa hamnens funktion, vilken är viktig för 
rekreation och friluftsliv.
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Ställningstagande

Planarkitekt
Emma Johansson Datum 2018-03-08

Miljökonsekvensbeskrivningen bör fokusera på påverkan på naturmiljön på 
land och i vatten kopplat till båtverksamheten, påverkan på kulturmiljön 
samt risker avseende höjda havsnivåer.
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2015-02-16

Kostnadsuppskattning
Detaljplan: Bron 1, Torekovs hamn

Namn Org Funktion/Aktivitet tim timkostn summa exkl moms
Handläggare

Emma Johansson Planhandläggare 900
samråd 115 103500
granskning 74 66600
antagande 54 48600

MKB + kulturmiljöutredning 120000

Administration
Annonser ca 5000:- per skede 10000

Fastighetsförteckning 8 800 6400
Grundkarta 7885 kr/ha 10 78850

summa: 433950
(konsultarvode momsbelagt) moms: 16650

summa: 450600

Utöver detta kan kostnader för ytterligare utredningar tillkomma 

Totalt, inklusive utredningar bedöms kostnaden för framtagande av detaljplanen bli 450 000 kr
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2015-02-16

Tidsuppskattning planarbete Torekovs hamn

1. samråd
timmar

startmöte + uppföljande proj möten(tot 3 st) 9
behovsbedömning + samråd Lst 10
administration, KSAU 6
beställa + arbeta ev utredningar 10
diskussion utformning 30
arbeta fram samrådsförslag, illustration 30
information till allmänheten, samråd 20

totalt: 115
2. granskning timmar

sammanställning synpunkter 40
revidering planförslag 20
adminstration 4
info allmänhet, gransknig 10

totalt 74

3. antagande timmar
sammanställning synpunkter 30
ev revideringar 10
administration 4
arkivering och avslut 10

totalt 54

summa timmar: 243

Utöver detta:
tryckkostnader
grundkarta
fastighetsägarförteckning
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 49  Dnr KS 000523/2017 - 600 

Namnsättning av nytt vård- och omsorgsboende och  
ny gata i Förslöv 

 
Beskrivning av ärendet Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Den föreslagna lokaliserinen är under prövning i en detaljplaneprocess som är 
inne i sin slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för 
själva boendet och ett gatunamns för den nya väg som planeras byggas till det 
nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområdet. Namnkommittén 
har tidigare föreslagit namnet Lingården. Kommunstyrelsen återremitterade 
ärendet för att ge vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter 
på förlaget. Vård och omsorgsnämnden anser fortfarande att namnet ska vara 
”Haga Park”. Namnförslaget bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak 
förväxlingsskäl, men hagamarkanknytningen bör föras vidare och istället 
föreslås namnen ”Linhagen” och ”Linvägen” för att anknyta till linbastun i 
området. 

      
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08 av samhällsbyggnadschef Roger Larsson. 
 
Förvaltningens förslag 1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv namn ska vara ”Linhagen”. 
 2. Den nya vägen som går upp till vård- och omsorgsboendet ska ha namnet 

”Linvägen”. 
 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 
      
Yrkanden Inge Henriksson (BP), Ingela Stefansson (S), Gösta Gebauer (C) och Christer de 

la Motte yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag ”Haga Park” till 
namn på vård- och omsorgsboendet i Förslöv.    

 
 Ingela Stefansson (S): bifall till förvaltningens förslag på namnet ”Linvägen ” för 

vägen upp mot nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv.  
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 

arbetsutskottet bifallit detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv namn ska vara ”Haga Park”. 
 
 2. Den nya vägen som går upp till nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv ska 

ha namnet ”Linvägen”. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-03-08 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-000877 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunstyrelsen 

Namnsättning av nytt vård- och omsorgsboende och ny gata i Förs
löv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Det nya vård- och omsorgs boendets i Förslöv namn ska vara "Linhagen". 

2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet "Linvägen". 

Sammanfattning 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. Den fö
reslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin 
slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva boendet och 
ett gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förläng
ningen till det nya bostadsområdet. Namnkommitten har tidigare föreslaget namnet 
Lingården. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att ge Vård- och omsorgsnämnden möj
lighet att lämna synpunkter på förslaget. VN anser fortfarande att namnet ska vara 
"Haga Park". Mot gatunamnet Linvägen finns ingen erinran. Förslaget Linängen har 
också in från allmänheten. Namnförslagen bedöms inte vara lämpliga av i huvudsak 
förväxlingsskäl, men hagmarksanknytningen bör föras vidare och istället föreslås 
namnen "Linhagen" och "Linvägen" för att anknyta till linbastun i området. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 
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2 (3) 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt äldreboende i Förslöv. Den föreslagna lokali
seringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns 
därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva äldreboendet och ett gatu
namn för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till 
det nya bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga 
Park". 

Namnkommitten har till uppgift att ta fram förslag och bereda namnärenden till 
kommunstyrelsen. Namnsättningen ska följa kulturmiljölagens regler om god ort
namnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

För att en byggnad ska kunna få en så kallad belägenhetsadress krävs ett gatunamn. Till 
en belägenhetsadress kan ett alternativnamn eller byggnadsnamn kopplas i sådana fall 
där platsen eller byggnaden är välkänt och underlättar exempelvis när man frågar om 
vägen till det objekt som kopplats till belägenhetsadressen. Informationen kan ge blå
ljusaktörerna värdefull information vid till exempel en utryckning. 

Namn i adresser ska vara unika i utskrift men också i uttal. Namnen bör vara lätta att ut
tala, uppfatta och förstå även vid telefonsamtal. Numera sker en stor del av telefoneran
det utomhus med de störningar från trafik med mera som det innebär. För att undvika 
risken för förväxlingar är det olämpligt att skapa för många namn med samma förled ef
tersom det lätt leder till förväxlingar. Förväxlingsrisk finns alltid vid telefonsamtal var
för det är viktigt att undvika adressnamn som kan vara svåra att uppfatta. Det är också 
viktigt att tänka på språkmelodin och betoningen i orden. De som har andra modersmål 
än svenska kan ha problem med att uppfatta eller uttala vissa språkljud. 

Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu har till namnkommitten lämnat in förslag på 
namn i det nya bostadsområdet som planeras på del av fastigheten Förslöv 2:4 och på 
vård- och omsorgs boendet. De har föreslagit att boendet ska heta "Haga" och har lämnat 
ett flertal namnförslag på gatorna, bland annat "Hagavägen". Vård- och omsorgsnämn
den har i VN § 61/2017 ansett att det planerade vård- och omsorgs boendet ska heta 
"Haga Park". 

Namnkommitten gör bedömningen att namnet "Haga" i sig är ett bra namn men då det 
dels finns förväxlingsrisk med det särskilda boendet "Hagagården" på "Hagagatan" i Bå
stad, dels med traktnamnet "Haga" och "Haga byaväg" väster om Kattvik, är det ett 
olämpligt namn då det inte blir unikt inom kommunen. Efterleden "Park" är olämplig på 
byggnader då den i svenskt språkbruk förknippas med välskötta och lummiga större 
grönytor. Ord som inte är egennamn ska stavas med liten begynnelsebokstav enligt 
svenska skrivregler. 

I Båstads kommun har olika typer av särskilda boenden som till exempel äldreboenden 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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3 (3) 

av tradition haft olika efterleder som "-liden" eller "-gården". Namnkommitten föreslår 
att namnen i området ska följa den tidigare traditionen av efterleder samt syfta till lin
tillverkning och den gamla linbastun som finns bevarad i området. 

Namnet på den nya gatan föreslogs tidigare bli "Linvägen" och namnet på det nya 
vård- och omsorgsboendet föreslogs bli "Lingården". 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till namnkommitten den 4 oktober 2017 
för att ge vård- och omsorgsnämnden formell möjlighet att yttra sig över förslaget. VN 
har i sitt remissvar ingen erinran mot gatunamnet "Linvägen" men anser att boendet 
ska ha namnet "Haga Park". 

Ett förslag har även kommit in från allmänheten och det är Linängen. Linängen är ett 
bra namn men det namnet används redan idag av Båstadshem för deras flerfamiljhus i 
området. 

För att tillmötesgå synpunkterna på att boendet kommer att byggas på tidigare hag
mark föreslår nu namnkommitten istället att namnet på det nya boendet ska vara 
"Linhagen". 

För namnkommitten 

Roger Larsson 
Samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

Beslutet ska expedieras till: 
Kart- och GIS-avdelningen 
Kulturstrategen 

Kopia för kännedom: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Teknik och Service 
Planarkitekt Henrik Eliasson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag VN § 137/2017 
Namnförslag från kommuninvånare 
Protokollsutdrag KS § 225/2017 
Protokollsutdrag VN § 61/2017 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1 1.24 
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<• 1." BÅSTADS 
W KOMMUN 

Vård- och omsorgsnätnnden 

VN § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-18 

Dnr VN 000064/2017 - 700 

Remiss - Namn på nytt äldreboende i Förslöv samt ny gata 

Sida 

9 av12 

Beskrivning av ärendet Namnkommitten har tagit fram ett förslag på namn för det nya vård- och 
omsorgsboendet i Förslöv samt på den nya gatan upp till boendet. 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till namnkommitten för att ge 
vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Underlag till beslutet Remiss från Samhällsbyggnad den 7 december 2017, med tillhörande 
tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag 1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Lingården". 
2. Den nya vägen som går upp till boendet ska ha namnet "Linvägen". 

Notering Nämnden anser enhälligt att förslaget "Lingården" är olämpligt eftersom 
detta namn redan förekommer på ett par verksamheter i närheten, bland 
annat i Hov och i Laholm. 

Yrkande Eddie Grankvist (BP), Sonia Larsson (C), Ingrid Edgarsdotter (I<D), 
Tony lvarsson (M), Marianne Mjöberg Eriksson (BP), Irene Ebbesson (S), 
Ulf}iewertz (M), Olle Larsson (L) och Claes Sjögren (BP): Det nya värd
och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park". Nämnden har 
inga synpunkter angående namnförslaget på den nya vägen som går 
upp till boendet. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämndens yttrande: 

1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park". 

2. Nämnden har inga synpunkter angående namnförslaget på den nya 
vägen som går upp till boendet. 

/ , Justcrandes signaturer Utdral!shestvrkandc 

#Au~ 
I 

N 
0 

I 
...... 
0 

I 

ro ...... 
0 
N 

E 
0 

.::.:. 
c 

<l'. 
I 

l"-
1"
ro 
0 
0 
0 

I 
I"-..-
0 
N 
ro 
..... 
c 
0 26



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Handläggare: 
Roger Larsson 
0431-77735 
roger.larsson@bastad.se 

Grannehörande 

REMISS 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

J.017 -12- 0 7 
°"'· .. t1...Q.9. .. Q..rz .. ~ .. y 
-.~.Qf.3:: .. -:::J::JJ.r?.. ..... 

Verlcsamhetsområde 
Vård- och omsorg 

Ärendemening Namn på nytt äldreboende i Förslöv samt ny gata 

Ärendenummer B 2017-000877 
Utskickat 2017-12-07 
Svar inkommit senast 2018-01-31 

Ärendet 

Namnkommitten har tagit fram ett förslag på namn för det nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv samt på 
den nya gatan upp till boendet. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till namnkommitten för att ge 
vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Nämnden ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nämndens svar vill vi ha senast den 31 
januari 2018. Ni kan maila det till samhallsbyggnad@bastad.se, glöm inte ange ärendenumret i ämnesraden. 

Enligt uppdrag 

Roger Larsson 
namnkommitten 

Upplysningar 

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenldad delgivning. Information om detta hittar 
du på vår hemsida. 

Tack för hjälpen! 

Postadress 
269 80 Båstad 
Gatuadress 
Vångavägen 2 

Telefon 
0431 -770 00 vx 
Telefax 
0431-770 20 

E-post 
samhal lsbyg1mad@bastad.se 
Hemsida 
www.bastad.se 

Plusgiro 
11 11 11 -1 
Orgnnisntionsnummer 
212000-0944 rov 2016.0 <l.OB 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-09-04 

Handläggare 
Roger Larsson 
roger.larsson@bastad.se 
0431-77735 

Diarienummer: B 2017-000877 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Namnsättning av nytt vård- och omsorgsboende och ny väg i 
Förslöv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Det nya vård- och omsorgsboendets i Förslöv namn ska vara "Lingården". 

2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet "Linvägen". 

Sammanfattning 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Den 
föreslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin 
slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva boendet och ett 
gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till 
det nya bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga 
Park". Namnförslaget bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället 
föreslås namnen "Lingården" och "Linvägen" för att anlmyta till linbastun i området. 

Ärendet och dess förutsättningar 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt äldreboende i Förslöv. Den föreslagna 
lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns 
därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva äldreboendet och ett gatunamn 
för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till det nya 
bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga Park". 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.09 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Tjänsteskrivelse 

Namnkommitten har till uppgift att ta fram förslag och bereda namnärenden till 
kommunstyrelsen. Namnsättningen ska följa kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

För att en byggnad ska kunna få en så kallad belägenhetsadress krävs ett gatunamn. Till en 
belägenhetsadress kan ett alternativnamn eller byggnadsnamn kopplas i sådana fall där 
platsen eller byggnaden är välkänt och underlättar exempelvis när man frågar om vägen till 
det objekt som kopplats till belägenhetsadressen. Informationen kan ge blåljusaktörerna 
värdefull information vid till exempel en utryckning. 

Namn i adresser ska vara unika i utsla-ift men också i uttal. Namnen bör vara lätta att uttala, 
uppfatta och förstå även vid telefonsamtal. Numera sker en stor del av telefonerandet 
utomhus med de störningar från trafik med mera som det innebär. För att undvika risken 
för förväxlingar är det olämpligt att skapa för många namn med samma förled eftersom det 
lätt leder till förväxlingar. Förväxlingsrisk finns alltid vid telefonsamtal varför det är viktigt 
att undvika adressnamn som kan vara svåra att uppfatta. Det är också viktigt att tänka på 
språkmelodin och betoningen i orden. De som har andra modersmål än svenska kan ha 
problem med att uppfatta eller uttala vissa språkljud. 

Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu har till namnkommitten lämnat in förslag på namn 
i det nya bostadsområdet som planeras på del av fastigheten Förslöv 2:4 och på vård- och 
omsorgsboendet. De har föreslagit att boendet ska heta "Haga" och har lämnat ett flertal 
namnförslag på gatorna, bland annat "Hagavägen". Vård- och omsorgsnämnden har i VN § 
61/2017 ansett att det planerade vård- och omsorgsboendet ska heta "Haga Park". 

Namnkommitten gör bedömningen att namnet "Haga" i sig är ett bra namn men då det dels 
finns förväxlingsrisk med det särskilda boendet "Hagagården" på "Hagagatan" i Båstad, dels 
med traktnamnet "Haga" och "Haga byaväg" väster om Kattvik, är det ett olämpligt namn då 
det inte blir unikt inom kommunen. Efterleden "Park" är olämplig på byggnader då den i 
svenskt språkbruk förlmippas med välskötta och lummiga större grönytor. Ord som inte är 
egennamn ska stavas med liten begynnelsebokstav enligt svenska skrivregler. 

I Båstads kommun har olika typer av särsldlda boenden som till exempel äldreboenden av 
tradition haft olika efterleder som "-liden" eller "-gården". Namnkommitten föreslår att 
namnen i området ska följa den tidigare traditionen av efterleder samt syfta till lintillverk
ning och den gamla linbastun som finns bevarad i området. 

Namnet på den nya gatan föreslås bli "Linvägen" och namnet på det nya vård- och 
omsorgs boendet föreslås bli "Lingården". 

För namnkommitten 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
\'IW)N.basJa~ r•v2016.11.09 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Tjänsteskrivelse 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet skall expedieras till: 
Kart- och GJS-avdelningen, kulturstrategen 

För kännedom: 
Vård- och omsorgsnämnden, teknik och service, planarkitekt Henrik Eliasson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag VN §61/2017 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 

Båstads l<ommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
·www bastad.se rF.v 2016.11.09 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 7av14 

VN § 61 DnrVN 000004/2017 - 900 

I nformationsä ren den 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Noteringar 

Beslut 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
(Health Navigator AB deltar under förmiddagen) . 
Dnr: 000136/2016-700 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Holte 
c). Verksamhetsstatlstik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskilt boende 
d). Bassängen på Vårliden 
e). Åsliden: Status/rlskanalys/ekonomiska effekter. 

Dm: 000055/2017-700 
f). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
g). Namnförslag på vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Dnr: 000061/2017-700 
h). Kommande revideringar av vägledningsdokument enligt SOL 

Dn~000131/2015-900 
i). lnrlktningsdokument för Grevie och framtidsmingel den 30 maj 
jJ. Mottagningsteamet 
k). Informationen från nämnden på kommunfullmäktige 
I). Månadskostnacl för rullatorer 
m). Pågående budgetarbete 

Angående punkt d) ovan noteras följande: Vård- och omsorgschefcn informerar 
om att privatpersoner inte kommer att ha tillträde till bassängen under 
perioden september-december 2017. Detta bland annat av säkerhetsskäl då 
bassängen är obevakad. Nämnden anser enhälligt att avtalet med Båstadhem 
AB Inte ska förlängas när detta går ut den 31december2017. Informationen 
skickas vidare för kännedom till Båstadhem AB. 

Angående punkt g) ovan noteras följande: Nämnden anser enhälligt att det 
planerade vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska heta Haga Park. Inform
ationen skickas vidare för kännedom till kulturstrateg Helene Steinlein. 

Vård- och omsorgsnänmden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
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Nina Leijon - Förslag från kommun invånare 

Från: 
Till: 
Datum: 

Ingrid Pettersson 

AnnikaJem 

2018-01-04 13:37 

Ärende: Förslag från kommun invånare 

Bifogade filer: Ingrid Pettersson.vcf 

Hej Annika! 
God fortsättning på det nya året! 
Vill bara förmedla från en kommuninvånare som ringt till mig angående namnet på det nya 
äldreboendet i Förslöv. 

Sida 1 av 1 

Hon hette Elisabeth och hade förslag på att det kunde heta Linängen, ligger på en äng och Linbastun 
ligger i närheten. 
Du får göra vad du vill med förslaget, jag lovade bara attjag skulle förmedla det. 

Ha det så bra! 

Mvh Ingrid 

Ingrid Pettersson 
Sas, Socialt ansvarig socionom 
Vård & omsorg 
ingrid .pettersson@bastad.se 
Direkt: 0431 -77622 
Växel: 0431 -77000 
Webb: http://www.bastad.se 

file :///C:/Users/ninlei 1/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A55D3BOBASTAD-ADM... 2018-01-10 
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ITT:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 225 Dnr KS 000523/2017 - 600 

Namnsättning av planerat vård- och omsorgsboende och 
ny väg i Förslöv (Förs löv 2:4) 

1av2 

Beskrivning av ärendet Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 
Den föreslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är 
inne i sin slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för 
själva boendet och ett gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det 
nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområdet. Vård- och 
omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga Park". Namnförslaget 
bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället föreslås 
namnen "Lingården" och "Linvägen" för att anknyta till linbastun i området. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden den 29 maj 2017. 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu. 
Förslag från namnkommitten. 

Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark och kart/GIS-chef Annika Jern föredrar ärendet. 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): 1. Namnet på vård- och omsorgs boendet i Förslöv ska 
vara Haga Park. 2. Lämpligt gatunamn intill fastigheten är Haga parksvägen. 

Christer de la Motte (M) : Återremiss för att ärendet ska beredas i formellt 
rätt ordning. 

Kerstin Gustafsson (M), Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till återremissyrkandet. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört återremissyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet enligt Christer de la Mottes 
yrkande. 

Forts. på nästa sida. 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Niclas Svanberg (S) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras för att beredas i formellt rätt ordning. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Eddie Grankvist (BP). 

Sida 

2 av 2 
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l:ill BÅSTADS 
~J KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 7 avl4 

VN § 61 Dnr VN 000004/2017 - 900 

I nformationsä renden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

/ 

Noteringar 

Beslut 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
(Hcalth Navigator AB deltar under förmiddagen). 
Dm: 000136/2016-700 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Holte 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskllt boende 
d). Bassängen på Vårliden 
e) . .Åsliden: Status/riskanalys/ekonomiska effekter. 

Dnr: 000055/2017-700 
f) . Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
g) . Namnförslag på vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Dnr: 00006'1-/2017-700 
h). Kommande revideringar av vägledningsdokument enligt SOL 

Dnr: 000131/2015-900 
i). Inrlktningsdokument för Grevie och framtidsmingel den 30 maj 
j). Mottagningsteamet 
k). Informationen från nämnden på kommunfullmäktige 
I). Månadskostnacl för rnllatorer 
m). Pågående budgetarbete 

Angående punkt d) ovan noteras följande: Vård- och omsorgschefon informerar 
om att privatpersoner inte kommer att ha tillträde till bassängen under 
perioden september-december 2017. Detta bland annat av säkerhetsskäl då 
bassängen är obevakad. Nämnden anser enhälligt att avtalet med Båstadhem 
AB inte ska förlängas när detta går ut den 31december2017. Informationen 
skickas vidare för kännedom till Båstad hem AB. 

Angående punkt g) ovan noteras följande: Nämnden anser enhälligt att det 
planerade vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska heta Haga Park. Infonn
ationen skickas vidare för kännedom till kulturstrateg Helene Steinlein. 

Vård- och omsorgsnämndcn beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
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BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämndsri 

Namn.förslag Jfo'örslöv 2:4: och vård" och omsorgsboende. 

/ l.lf/ Wi I Il 
, -,:~z,(;:, \)~. ,. ~'.~ ,~ 
' .. ::-..,\;)~;,~ .. :~\ .. .. ~ .... 

----~~ 
Större delen av Förslöv .2:4 kallades fö~ Ha~,...-r)etta namn kan 
få leva kvar genom att hela området fortsättningsviSfår heta så. 

Det planerade vård- och omsorgsboendet föreslås heta "Haga". 

Lämpliga gatunamn i området kan då vara: 
Haga vägen 
Betesvägen 
Slåttervägen 
Brytesvägen (syftar på lintillverkning) 
Mossvägen eller 'JI'orvmossevägen (vägen som finns mellan två 
stengärden användes till att köra till en torvmosse som fanns i området) 

För föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 50  Dnr KS 001309/2017 - 600 

Optimal förskoleorganisation - akuta åtgärder 
 
Beskrivning av ärendet  Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. I maj är det omöjligt att erbjuda 

förskoleplats inom garantiperioden (4 månader). En utökning av lokaler måste 
till för att täcka kommande behov av platser. Det akuta behovet bör lösas med 
moduler i Västra Karup och sannolikt även i Båstad. 

     
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12 av förskoleutvecklare Birgitta Berséus.      
 
Förvaltningens förslag 1. Snarast etablera en modul i Västra Karup för att utöka antalet 

förskoleplatser. 
 2. Uppföljning av behov av lokaler för förskolan inför hösten 2018 den 17/4 och 

22/5 i arbetsutskottet. Om behov kvarstår etablera en modul i anslutning till 
Päronbyns förskola inför hösten 2018. 

 
Föredragande Förskoleutvecklare Birgitta Berséus föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Christer de la Motte (M): bifall till förvaltningens 

förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Snarast etablera en modul i Västra Karup för att utöka antalet 

förskoleplatser. 
  

2. Uppföljning av behov av lokaler för förskolan inför hösten 2018 den 17/4 och 
22/5 i arbetsutskottet. Om behov kvarstår etablera en modul i anslutning till 
Päronbyns förskola inför hösten 2018. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-03-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: KS 001309/2017-600 

 
 

Förskoleorganisation – akuta åtgärder 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Snarast etablera en modul i Västra Karup för att utöka antalet förskoleplatser. 
2. Uppföljning av behov av lokaler för förskolan inför hösten 2018 den 17/4 och 22/5 i 

KSAU. Om behov kvarstår etablera en modul i anslutning till Päronbyns förskola inför 
hösten 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. I maj är det omöjligt att erbjuda förskoleplats 
inom garantiperioden (4 månader).  En utökning av lokaler måste till för att täcka kommande 
behov av platser.  Det akuta behovet bör lösas med moduler i Västra Karup och sannolikt även i 
Båstad.  
 
Bakgrund 
Tidigare år har vårdnadshavare blivit erbjudna förskoleplats inom garantitiden på fyra måna-
der. I oktober 2017 visade sammanställningen av barnantal och nettokö att garantitiden skulle 
bli omöjlig att uppfylla om inte antalet förskoleplatser ökade. Förvaltningen fick i uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott att hitta alternativ bland  i första hand Båstadhems befintliga 
lokaler. Den 3 april kommer Malens och Päronbyns barn födda 2012 att börja på en extra av-
delning till Malen på Strandängsskolan. Trots denna akuta åtgärd kommer garantitiden inte att 
uppfyllas för de familjer som har rätt till plats från mitten på maj. Risken att kommunen vites-
föreläggs av skolinspektionen om inte platser finns är uppenbar. (8 kap. 12 § skollagen (2010:800) 
Vårdnadshavare i Västra Karup efterfrågar åtgärder. Från i höstas placeras barn till vårdnads-
havare som önskar Torekov eller Västra Karup oftast i Förslöv eller Östra Karup.  
 

Aktuellt 
Vårdnadshavare till 19 barn har garantidatum från maj-sista juni. Av dessa kommer flertalet 
under rådande omständigheter inte kunna erbjudas plats. Behovet av förskoleplatser är störst i 
Västra Karup och Båstad. För att säkra behoven av förskoleplats under 2018-2019 bör en mo-
dul vara på plats i Västra Karup i början på maj. Eftersom Malens och Päronbyns barn födda 
2012 flyttas redan den 3 april så kommer dessa förskolor inte kunna ta emot några barn i au-
gusti, vilket gör att det kommer att behövas platser också i Båstad. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
2020 beräknas barnantalet i Båstads kommun att öka stort utifrån planerade nybyggnationer. 
Det är därför av stor vikt att beslut tas så att vårdnadshavare kan erbjudas plats för sina barn.  
 

Verksamhet 
En modul i Västra Karup täcker upp det akuta läget av förskoleplatser under våren. Till hösten 
kan en grupp bildas med barn födda 2013 i Västra Karup och Grevie i en gemensam 
femårsgrupp för att öppna upp för fler platser på Klockarebyns- och Backabyns förskolor. 
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2 (2) 

 

 

Ekonomi  
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barn födda 2013 flyttas ett år tidigare än vad läroplanen för förskolan föreskriver. Detta 
innebär att åldersspridningen blir mindre på Klockarebyns- och Backabyns förskolor och att 
barn födda 2013 kommer att interagera med barn i samma ålder största delen av 
förskoledagen. 
 
 
Barn och Skola 
Birgitta Berséus, förskoleutvecklare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och Service 
 
Samråd har skett med: 
Henrik Wagersten och Margaretha Ekelund Svensson, Barn och Skola samt Sofia Boivie, Teknik 
och Service 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 51  Dnr KS 000028/2018 - 903 

Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen 
avseende kommunstyrelsens ansvarsområden  

 
Beskrivning av ärendet  Ett flertal utredningar med att ta fram en för- och grundskoleorganisation har 

pågått en tid. Det fortsatta arbetet med att få beslut i fastighetsinvesteringar 
behöver få vägledning och en bred politisk förankring genom en politisk 
styrgrupp. Med en politisk styrgrupp skulle det fortsatta arbetet med 
fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som underlag inför beslut av 
programhandlingar, projektering och genomförande. Styrgruppen får också 
löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar 
avseende status, tidplan och ekonomi. 

 
 Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2018-03-07, §68 med yrkande att 

definiera styrgruppens uppdrag och mandat.    
 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag KS 2018-03-07, § 68, 
 Tjänsteskrivelse daterade 2018-02-08 av teknik- och servicechef Jan 

Bernhardsson.      
 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan förslag till beslut.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-07 1 av 2

 

 

KS § 68  Dnr KS 000028/2018 - 903 

Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen 
avseende kommunstyrelsens ansvarsområden  

 
Beskrivning av ärendet Ett flertal utredningar med att ta fram en för- och grundskoleorganisation har 

pågått en tid. Det fortsatta arbetet med att få beslut i fastighetsinvesteringar 
behöver få vägledning och en bred politisk förankring genom en politisk 
styrgrupp. Med en politisk styrgrupp skulle det fortsatta arbetet med 
fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som underlag inför beslut av 
programhandlingar, projektering och genomförande. Styrgruppen får också 
löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar 
avseende status, tidplan och ekonomi.  

 
Underlag till beslutet Underlag Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 

daterad 2018-02-08. 
 Protokollsanteckning KS au 2018-02-20, § 34. 
 
Förvaltningens förslag  Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse ledamöter och ersättare i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-01-24, § 8 styrgrupp till 
program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola till politisk styrgrupp för 
fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen. 

 
Arbetsutskottets förslag  1. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 

vardera en medlem från Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande.  

 2. Ersättare ska utses till ledamöterna i styrgruppen.  
 3. Styruppens uppdrag omfattar både förskole- och grundskoleorganisation 

avseende framtida investeringar i dessa båda organisationer avseende 
kommunstyrelsens ansvarsområden.  

 4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram mötesstruktur och prioriteringslista 
över aktuella projekt. 

 
Yrkanden Christer de la Motte (M), men bifall från Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson 

(L) och Ingela Stefansson (S): Återremiss med yrkande att definiera 
styrgruppens uppdrag och mandat.  

 
 Bo Wendt (BP): bifall till arbetsutskottets förslag.     
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-07 2 av 2

 

 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar avslå återremissyrkandet. Omröstning begärs.  

      
 Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 JA – ärendet avgörs idag. 
 NEJ – ärendet återremitteras enligt Christer de la Mottes yrkande.      
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet enligt Christer de la Mottes 
yrkande.     

 
Ledamot Ja-

röst 
Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Inge Henriksson (BP) X   
Helena Stridh (BP) X   

Eddie Grankvist (BP) X   

Ingela Stefansson (S)  X  

Jessica Andersson (S)  X  

Claes Sjögren (BP) X   
Gösta Gebauer (C)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)  X  

Christer de la Motte (M)  X  

Johan Olsson Swanstein (M)  X  
Thomas Andersson (L)  X  

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 8  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet återremitteras med yrkande att definiera styrgruppens uppdrag  
och mandat.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-02-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS 000028/2018-903 

 
Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i skolorganisationen 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse ledamöter och ersättare i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2018-01-24, § 8 styrgrupp till program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola till politisk styrgrupp 
för fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett flertal utredningar med att ta fram en för- och grundskoleorganisation har pågått en tid. 
Det fortsatta arbetet med att få beslut i fastighetsinvesteringar behöver få vägledning och en bred politisk för-
ankring genom en politisk styrgrupp.  
Med en politisk styrgrupp skulle det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som 
underlag inför beslut av programhandlingar, projektering och genomförande.  
Styrgruppen får också löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar avseende sta-
tus, tidplan och ekonomi. 
 
 
Bakgrund 
Utredning med att ta fram en skolorganisation för att få en tidsenlig och likvärdig utbildning har pågått en tid. 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-06-13 att renovera skolan i Torekov, renovera och bygga till skolan i 
Västra Karup och bygga ny skola i Grevie. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-24 att bevilja investeringsmedel och bilda styrgrupp till program för 
om- och tillbyggnad av Förslövs skola F-6. 
Fyra alternativ av skolstrukturer på kommunens norra del har tagits fram och presenterats för utbildnings-
nämnden med beslut att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för ett gemensamt möte i januari 2018.  
Mötet var 2018-01-09 där alternativen presenterades. 
 
För att försäkra att behovet av fastighetsinvesteringar i förskole- och grundskolorganisationen får en bred poli-
tisk förankring, behövs en politisk styrgrupp utses för det fortsatta arbetet. 
 
Styrgruppen samordnas av kommunens fastighetsstrateg som blir projektsamordnare.  
Projektsamordnaren organiserar och planerar styrgruppens möten.  
 
Fastighetsinvesteringarna planeras in i budgetprocessen för beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 52  Dnr KS 000248/2018 - 350 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2019,  
2018-12-09 och ett år framåt 

 
Beskrivning av ärendet  Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om tillköp av kollektivtrafik för 

trafikåret 2019, d.v.s. 2018-12-09 och ett år framåt. Under 2018 gör Båstads 
kommun tillköp av trafik motsvarande 50 % av kostnaderna för linje 523. 
Förvaltningen föreslår för trafikåret 2019 ett oförändrat tillköp för linje 523 
samt ett nytt tillköp i form av en förlängning av vissa turer för linje 501 till 
Apelrydsskolan/Norrviken. Syftet med det nya tillköpet är att 
skolskjutsintegrera linjetrafiken för Apelrydsskolan. 

   
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterade 2018-03-01 av trafikingenjör Alexander E Johanzon, 

med bilagor.       
 
Förvaltningens förslag  1. Kommunstyrelsen förordar att Skånetrafiken behåller dagens turutbud och 

upplägg för linje 501 och linje 525 under trafikåret 2019. 
 2. Förvaltningen får i uppdrag att meddela Skånetrafiken att kommunen för 

trafikåret 2019 önskar göra oförändrade tillköp på linje 523, samt önskar 
förlänga vissa turer på linje 501 till/från Apelrydsskolan. 

 
Föredragande Trafikingenjör Alexander E Johanzon.  
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Kommunstyrelsen förordar att Skånetrafiken behåller dagens turutbud  

och upplägg för linje 501 och linje 525 under trafikåret 2019. 
 
 2. Förvaltningen får i uppdrag att meddela Skånetrafiken att kommunen för 

trafikåret 2019 önskar göra oförändrade tillköp på linje 523, samt önskar 
förlänga vissa turer på linje 501 till/från Apelrydsskolan. 
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 Tjänsteskrivelse 
 

 

 
Datum: 2018-03-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Alexander E Johanzon 
Dnr: KS000248/2018-350 
 
 

Tillköp av kollektivtrafik för trafikåret 2019 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen förordar att Skånetrafiken behåller dagens turutbud och upplägg för 
linje 501 och linje 525 under trafikåret 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att meddela Skånetrafiken att kommunen för trafikåret 
2019 önskar göra oförändrade tillköp på linje 523, samt önskar förlänga vissa turer på 
linje 501 till/från Apelrydsskolan. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan(se bilaga E) om tillköp av kollektivtrafik för 
trafikåret 2019, d.v.s. 2018-12-09 och ett år framåt. Under 2018 gör Båstads kommun tillköp 
av trafik motsvarande 50 % av kostnaderna för linje 523. Förvaltningen föreslår för trafikåret 
2019 ett oförändrat tillköp för linje 523 samt ett nytt tillköp i form av en förlängning av vissa 
turer för linje 501 till Apelrydsskolan/Norrviken. Syftet med det nya tillköpet är att 
skolskjutsintegrera linjetrafiken för Apelrydsskolan. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun har sedan trafikåret 2016 gjort tillköp på kollektivtrafik. Åren 2016 och 2017 
bekostade kommunen hela linje 525 och halva linje 523. Under 2018 drivs linje 525 i 
Skånetrafikens egen regi och Båstads kommun bekostar 50 % av kostnaderna för linje 523. 
Syftet med Båstads kommuns tillköp är främst att integrera kommunens skolskjutsverksamhet 
i Skånetrafikens ordinarie turutbud samt därutöver skapa möjligheter för allmänheten att resa 
kollektivt. 
 
Aktuellt 
I Skånetrafikens arbete med trafikplan 2019 föreslås att linje 525: Östra Karup - 
Strandängsskolan läggs ner inför 2019 och att resurserna istället ska användas till att förstärka 
linje 501.  Linje 501 går mellan Båstads järnvägsstation och Båstads busstation. Däremot så 
kommer nedläggning av 525 innebära att Båstads kommun kommer behöva anordna alternativ 
till utebliven skolskjuts.   Ett alternativ till busstabell för 525 ses i tabell 1. Här öppnar man upp 
möjligheten för resande som skall till Norrviken Apelrydsskolan.  En förändring av 
busstabellen togs fram efter önskemål från kommunen att öppna upp för bussförbindelse till 
västra Båstad. Förslaget innebär dock en försämring av skolskjuts från Hemmeslöv med 
omnejd.  Busstoppet vid Strandängsskolan tas helt bort i detta förslag. Det finns däremot 
möjligheter till mindre justeringar av tiderna i tidtabellen.  
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Tabell 1: Tabellförslag för förändrad busslinje 525

 
 
 
Om man tittar på  antalet resande med busslinje 525 har den minskat med 23 procent mellan 
åren 2016 - 2017.  Se bilaga A för diagram. Antalet turer samt geografisk sträckning framgår av 
tidtabellerna bilaga D1. 
 
Med bostadsutvecklingen i Hemmeslövs området  och viss utveckling i Östra Karup finns det 
anledning att beakta ett ev större behov av busslinje 525 med ökat antal resande.  
 
Trafiken till och från Apelrydsskolan Norrviken med busslinje 525  skulle kunna minskas något 
vid utökning av busslinje 501. Det ökar möjligheterna för turister, elever  vid Apelrydsskolan 
samt kommuninvånare att lättare att ta sig till/från centrala Båstad och till Norrviken. Speciellt 
under sommaren är det bra om vi kan minska biltrafiken till fördel för kollektiva trafiken. 
Se Bilaga B för diagram över antal resande för 2016. Dock finns ej hela 2017 redovisad. 
Tidtabell finns redovisad i Bilaga D2. 
 
I och med att området Tuvelyckan utvecklas samt att arbetspendlare utifrån kommer till 
Båstad kommun via tex. tåg öppnar det upp för möjligheten för mindre bilanvändning.    
 
Busslinje 523 mellan Torekov och Båstad utgör en möjlighet för arbetspendling samt även 
alternativt resande för turister som besöker vår kommun.  Utbudet idag är enligt samtal från 
allmänheten inte tillfredsställande och att skära ned på busslinje 523 ytterligare riskerar att 
motverka intresset för allmänheten att åka kollektivt. I och med att vi har gått fram med en 
trafikregleringsåtgärd för att delvis försöka lösa parkeringsproblemet i framförallt centrala 
Båstad är det rimligt att vi öppnar upp för alternativa transportmedel som tex. buss eller cykel. 
 
Om man tittar på mätningar över antalet resande med Busslinje 523  mellan 2016-2017 
minskade den endast med 2 procent.  Se bilaga C för diagram. Antalet turer samt geografisk 
sträckning framgår av Bilaga D3. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att vi som kommun ska bidra och skapa förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande är 
viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den hållbara utvecklingen. En 
långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för att kunna skapa 
resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 
 
Enligt naturvårdverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-
luft/Luftfororeningar/ 
orsakar utsläpp från bland annat bilar tusentals människors förtidiga död i Sverige.  Det leder 
även till ökade kostnader inom sjukvården. Barn är mer sårbara  för förorening enligt WHO.  
http://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/en/ 
 
Kollektivtrafiken kan ha en positiv verkan för att kunna minska utsläppen av bilavgaser i vår 
närmiljö.  
 
Verksamhet 
Om man lägger ned busslinje 525 kommer, man behöva titta på andra lösningar för skolskjuts. 
Busslinjen 525 knyter idag samman Östra Karup skola, Hemmeslövsområdet och en del av  
östra Båstad med Strandängsskolan. Enligt tolkning av TSVFS 1988:17 bör man se till att 
försöka placera busshållplatser i direkta närheten av skolområdet, för att barnen inte ska 
behöva vistas i en otrygg och osäker trafikmiljö.  
 
Ett av förslagen är att ändra busstabellen för busslinje 525 genom att inte stanna vid 
Strandängsskolan och genom att inte åka igenom Hemmeslövsområdet. Man skulle däremot 
fortfarande öppna upp för möjligheter för boende i Östra Karup att ta sig in till busstationen i 
Båstad, samt ytterligare möjligheter för studerande vid Apelrydsskolan att nå centrala delarna 
av Båstad via kollektivtrafiken.  
 
Trafiksituationen vid Strandängsskolan är i dagsläget inte bra. Bilar kan köra runt och i 
skolområdet på ett sätt som utsätter skolbarnen för onödiga risker. Om man skär ned på 
kollektivtrafiken kan det leda till större problem med biltrafiken vid Strandängsskolan. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna som beskrivs nedan gäller per år.   
 
För busslinje 523: 
Med ett oförändrat turutbud för T19, där man utgår från att antalet resande inte ändras  och 
med nya priser blir den uppskattade bruttokostnaden 1 800 000 kr och nettokostnaden 1 370 
000 kr. Kommunen betalar 50% av kostnaden, vilket innebär 685 000 kr. 
 
För befintlig busslinje 525: Östra Karup - Strandängsskolan 
Med oförändrat antal resande jämför med 2017 års nivå,  blir den uppskattade 
bruttokostnaden  1 000 000 kr och nettokostnaden 620 000 kr. I denna kostnad ingår ett 
tillkommande fordon. Om man däremot lägger ned 525 öppnar det upp för möjligheter med 
tillköp på andra viktiga busslinjer. 
 
För förändrad busslinje 525:  Östra Karup - Norrviken 
I detta förslag finns det inget stopp vid Strandängsskolan och möjligheter att resa till och från 
Hemmeslövsområdet har också tagits bort. Däremot har man en busslinje som sträcker sig 
ända bort till Norrviken och Apelrydsskolan. Den uppskattade bruttokostnaden blir 1 400 000 
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kr och nettokostnaden 650 000 kr,  om resandet fördubblas jämfört med 2017 års nivå. I denna 
kostnad ingår ett tillkommande fordon.  
 
För busslinje 501: Förlängning från Båstad torg till Norrviken 
En förlängning av linje 501 från torget till Norrviken med x antal turer förutsätter nedläggning 
eller tillköp av linje 525 om turerna ska gå i samma tidsspann. Vilka turer som går att förlänga 
är beroende av trafikföretagets omloppsplanering men kan ses i detalj om förslaget övervägs. 
Bruttokostnaden per dubbeltur (tur/retur Torget  - Norrviken) blir ca 40 500 kr. I denna 
kostnad ingår inte ett tillkommande fordon. 
 
Om man tittar på förslaget för trafikår 2019 :  
 

● Vi behåller dagens turutbud och upplägg för linje 501 och linje 525. 
● Vi gör oförändrade tillköp på linje 523, samt förlänger vissa turer på linje 501 till/från 

Apelrydsskolan. 
 
Detta innebär följande kostnader för Båstads kommun: 
 

● Linje 525 med nettokostnad: 620 000 kr 
● Linje 523 med nettokostnad: 685 000 kr. 
● Linje 501 med bruttokostnad: 40 500 kr tur och retur. 

 
  
 
 
Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör  
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Alexander Ejwertz Johanzon 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Resmönster för busslinje 525, bilaga A 
Resmönster för busslinje 501, bilaga B 
Resmönster för busslinje 523, bilaga C 
Befintliga busstabeller för busslinjer 501, 523 och 525, bilaga D1-D3. 
Tillköpsbrev 2019, bilaga E 
 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Båstad kommun, Samhällsbyggnad 
Andreas Jansson, Båstad kommun, Teknik och Service 
Henrik Eliasson, Båstad kommun, Samhällsbyggnad 
Magnus Kvarnström, Skånetrafiken, affärsområde Buss Norra 
Robert Johnsson Trafikplanerare, Nobina 
BILAGA A: 
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BILAGA B: 
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BILAGA C: 
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_____.D._ 

---er 
=ll==== 
- - 11- -
IASENI 
Torget 

Skolan 

Strandängs
skolan 

Båstad 
busstation 

I BÅSTAD I 

Hållplats anpassad för rörelse
hindrade och synskadade 
EJ anpassad hållplats 

Zongräns 

Destination 

~~~~~lf· avgångstid enligt 

Båstad-Östra Karup 

Kungsbergs
vägen 

Hållplats, ungefärlig avgångstid 
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Qs2s 

Båstad busstation 

Båstad Strandängsskolan 

ö Karup affären 

Östra Karup skolan 

Båstad - Östra Karup 

måndag - fredag 

07.56 13.10 15.20 

15.23 

08.16 13.30 15.40 

08.17 13.31 15.41 
T T T 

Se även Hallandstrafikens linje 226 för resor Båstad-Östra Karup. 

Qs2s Östra Karup - Båstad 

måndag - fredag 

östra Karup skolan 07.30 12.40 14.00 14.40 

ö Karup affären 07.31 12.41 14.01 14.41 

Båstad Strandängsskolan 07.48 

Båstad busstation 07.51 13.01 14.21 15.01 
T T T T 

Se även Hallandstrafikens linje 226 för resor Östra Karup-Båstad. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10 december 2017 - 8 december 2018 
För resor under jul, nyår, påsk, 
midsommar samt övriga storhelger sök 
din resa på skanetrafiken.se eller i 
appen. 

TECKENFÖRKLARING 
T Turen går skoldagar. För mer 

information, sök din resa på 
skanetrafiken.se, i appen, eller ring 
0771-77 77 77 

TECKENFÖRKLARING 
T Turen går skoldagar. För mer 

information, sök din resa på 
skanetrafiken.se, i appen, eller ring 
0771-77 77 77 

Linjen körs av Nobina Ängelholm 

Vi reserverar oss för eventuella fel och 
tidtabellsändringar © Skånetrafiken 
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Q 501 Båstad torget-Båstad station 

Båstad 

~~~(="===:::::::::::::=:::======:::!!:=u========::::::::::::;==~K~a~lk~v~ä~ge~n~:::::::::::::::::::::~R;iv:ie~r:av:a~· g:e:n::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~--.J/ Båstad Entre 

Båstad busstation 

Kungsbergsvägen 

,' 
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,' 
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, , 

, , 
,' 

, , 

____o_ Hållplats anpassad för rörelse-
----U-=fi= hindrade och synskadade 

Ej anpassad hållplats 

- - 11- -
IASENI 
Torget 

Zongräns 

Destinat ion 

Hållplats, avgångstid enligt 
tidtabell 

Skolan Hållplats, ungefärlig avgångstid 
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Qso1 ------

Båstad Torget 

Båstad busstation 

Båstad station 

Båstad Torget 

Båstad busstation 

Båstad station 

Båstad Torget 

Båstad busstation 

Båstad station 

Båstad Torget 

Båstad busstation 

Båstad station 

Qso1 

Båstad station 

Båstad busstation 

Båstad Torget 

Båstad station 

Båstad busstation 

Båstad Torget 

Båstad station 

Båstad busstation 

Båstad Torget 

Båstad Torget - Båstad busstation - Båstad station • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • •••••••• 

måndag - fredag 

05.05 05.35 06.05 06.35 07.05 08.05 08.35 09.05 05 14.05 14.35 16.05 35 05 18.35 
05.13 05.43 06.13 06.43 07.13 07.43 08.13 08.43 09.13 13 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 43 13 18.43 
05.22 05.52 06.22 06.52 07.22 07.52 08.22 08.52 09.22 22 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 52 22 18.52 

b b b 

19.05 20.05 05 00.05 

19.13 20.13 13 00.13 

19.22 20.22 22 00.22 

lördag 

07.05 05 00.05 

07.13 13 00.13 

07.22 22 00.22 

söndag 

08.05 05 00.05 

08.13 13 00.13 

08.22 22 00.22 

Båstad station - Båstad busstation • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

måndag - fredag 

05.32 06.05 06.32 

05.39 06.12 06.39 

05.44 06.17 06.44 

lördag 

07.32 32 00.32 

07.39 39 00.39 

07.44 44 00.44 

söndag 

08.32 32 00.32 

08.39 39 00.39 

08.44 44 00.44 

07.05 07.32 08.05 08.32 09.05 09.32 

07.12 07.39 08.12 08.39 09.12 09.39 

07.17 08.17 08.44 09.17 09.44 
b 

32 

39 

44 

14.32 15.05 15.32 16.05 

14.39 15.12 15.39 16.12 

14.44 16.17 
b b 

32 

39 

44 

05 

12 

17 

19.32 20.32 

19.39 20.39 

19.44 20.44 

32 

39 

44 

00.32 

00.39 

00.44 

10 december 2017 - 16 juni 2018 
För resor under jul, nyår, påsk, 
midsommar samt övriga storhelger sök 
din resa på skanetrafiken.se eller i 
appen. 

TECKENFÖRKLARING 
lool Fasta minuttal varje timme mellan 

strecken 
b Avgår från hållplats Båstad 

busstation 

TECKENFÖRKLARING 
lool Fasta minuttal varje timme mellan 

strecken 
b Går endast till hållplats Båstad 

busstation 

Linjen körs av Nobina Ängelholm 

Vi reserverar oss för eventuella fel och 
tidtabellsändringar © Skånetrafiken 

Skånetrafiken 55



Q 523 

~---~ Torekov 
ITOREKOVI kyrka 

Torekov 
busstation 

Torekov-Rammsjö-Hov-Båstad 

Rammsjö Ö 

Rammsjö 

Vegalt 

Västra Karup 

Sönnerstorp 
Påarpsvägen 

V Karup idrottsplats 

V Karup affären 

Grevie 

' I 

' ' 

Båstad busstation 

I BÅSTAD I 

' ' 

' ' 

'' 
,' 

__o_ Hållplats anpassad för rörelse· 
--0- hindrade och synskadade 
={l= EJ anpassad hållplats 

- - 11- -
IASEN I 
Torget 

Zongräns 

Destination 

Hållplats, avgångstid enligt 
tidtabell 

' ' 

Skolan Hållplats, ungefärlig avgångstid 
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Q523 

Båstad busstation 

Båstad Strandängsskolan 

Hov Kyrkan 

Västra Karup affären 

Rammsjö Västra 

Torekov busstation 

Q523 

Torekov busstation 

Rammsjö Västra 

Västra Karup affären 

Hov Kyrkan 

Båstad Strandängsskolan 

Båstad busstation 

Båstad - Rammsjö -Torekov 

måndag - fredag 

06.39 10.40 13.40 15.20 17.40 

15.25 

06.52 10.53 13.53 15.33 17.53 

06.57 10.58 13.58 15.38 17.58 

07.05 11.06 14.06 15.44 18.06 

07.13 11 .14 14.14 16.02 18.14 

Torekov - Rammsjö - Båstad 

måndag - fredag 

07.13 08.38 11 .38 14.38 16.38 18.38 

07.21 08.45 11.45 14.45 16.45 18.45 

07.29 08.53 11 .53 14.53 16.53 18.53 

07.34 08.58 11.58 14.58 16.58 18.58 

07.48 

07.51 09.12 12.12 15.12 17.12 19.12 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10 december 2017 -16 juni 2018 
För resor under jul, nyår, påsk, 
midsommar samt övriga storhelger sök 
din resa på skanetrafiken.se eller i 
appen. 

Linjen körs av Nobina Ängelholm 

Vi reserverar oss för eventuella fel och 
tidtabellsändringar © Skånetrafiken 
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Skånetrafiken 

Magnus Kvarnström 

Trafikutvecklare 

0451-28 85 13 

magnus.kvarnstrom@skanetrafiken.se 

BÅSTADS KOMMUN 
KommunstyralMn. · · 

2~ -02- 2·2 . 
DnrM ... QQ.~VI/ 
.:Lo. .z ..... ~ ......... 9-. 

Båstads kommun 
Att. Andreas Jansson 
269 80 Båstad 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2019, 
2018-12-09 och ett år framåt. 
För de tillköp som Båstads kommun planerar inför 2019 vill vi komma överens om en totalsumma 
per år som inkluderar kostnader för trafiken med index och avdrag för antal resande/ intäkter. 

För de tillköp som Båstads kommun gör skrivs ett ettårs kontrakt där summan för tillköpet framgår. 
Vid nästa tillköpstillfälle finns det möjlighet att justera intäktsdelen baserat på antal resande eller 
förändra tillköpet i sin helhet. 

Nettokostnaden för tillköpet tas fram på följande sätt: 
Kostnad för trafiken med index samt intäkter för antal resande kommer baseras på det verkliga 
beloppet från föregående år. Det beloppet delas lika på 12 månader och ni kommer få en kvartals
eller årsfaktura med samma belopp för varje kvartal. Resandet kan ni sedan följa upp i de filer 
Skånetrafiken bifogar er. Priset per resa kommer från 2019 räknas ut enligt det nya avtalet för 
anropsstyrd trafik vilket kan medföra minskade eller ökade kostnader. Samtliga kostnader är 
baserade på hela Skåne vilket gör att en resa kostar lika mycket oberoende var i Skåne resan 
genomförs. 

Skånetrafiken vill att ni under början av april månad återkommer med besked om ni önskar 
oförändrat tillköp under 2019. Detta görs via mejl till respektive Trafikutvecklare på Skånetrafiken. 

Affärschefen på Skånetrafiken kommer därefter sända över Tillköpsavtalet med tillhörande 
kostnadsberäkning för underskrift i slutet av april månad. När avtalet därefter sänds åter till 
Skånetrafiken kommer det diarieföras och betraktas som en beställning. 

Skånetrafikens nämnd tar definitivt beslut om trafikförändringar under maj månad 2018. Vid större 
trafikförändringar finns det tid fram till april månad att önska tillköp. 

Med vänlig hälsning 

Magnus Kvarnström 

Trafikutvecklare AO Buss 

Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm 
Besöksadress: J\ndra J\venyen 7 
Telefon: 0451 28 84 00 I skanctrafiken.se 
Bankgiro: 5095-1474 I Org.nr: 232100-0255 

Skånetrafiken - det naturliga valet för dig som reser i Skåne. 
Skane ska vara öppet fö r alla. Vi öppnar för möjligheter och upp levelser. 
Vi öppnar fö r möten, samhörighet och gemenskap. Vi strävar ef ter at t göra 
det enkelt at t resa med någon av va ra 14 000 dag liga tu rer med buss och tåg. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 53  Dnr KS 000673/2017 - 700 

Förstudie - Nytt gruppboende enligt LSS 
 
Beskrivning av ärendet  Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie för planering av LSS-

gruppboenden. För att uppfylla behoven de närmaste tio åren så behövs det 
byggas två nya LSS-gruppboenden med vardera sex lägenheter och allmän 
utrymmen. Förstudien föreslår att de ska byggas i Förslöv och Hemmeslöv där 
nya bostadsområden byggs. 

     
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07 av teknik- och servicechef  

Jan Bernhardsson.      
 
Förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att: 

1. Upprätta en programhandling för byggnation av LSS-gruppboende i 
Hemmeslövsområdet. 
2. Upprätta en programhandling för framtida byggnation av LSS-gruppboende i  
Förslövsområdet. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och vård- och omsorgschef Emma 
Pihl föredrar ärendet. 

 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
 Förvaltningen får i uppdrag att: 

1. Upprätta en programhandling för byggnation av LSS-gruppboende i 
Hemmeslövsområdet. 
 
2. Upprätta en programhandling för framtida byggnation av LSS-gruppboende 
i Förslövsområdet. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
Datum: 2018-03-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS 000673/2017-700 

 
Förstudie - Nytt gruppboende enligt LSS 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att: 
1. Upprätta en programhandling för byggnation av LSS-gruppboende i Hemmeslövsområdet. 
2. Upprätta en programhandling för framtida byggnation av LSS-gruppboende i  
Förslövsområdet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie för planering av LSS-gruppboenden. 
För att uppfylla behoven de närmaste tio åren så behövs det byggas två nya LSS-gruppboenden 
med vardera sex lägenheter och allmän utrymmen. 
Förstudien föreslår att de ska byggas i Förslöv och Hemmeslöv där nya bostadsområden byggs. 
 

Bakgrund 
Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad enligt LSS 

En bostad enligt 9 § 9 LSS kan utformas på olika sätt, det finns tre huvudformer: 
 
Servicebostad: är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård 
kan ges dygnet runt. Bostäderna upplåts på sedvanligt sätt och är i regel anpassade efter den 
enskildes behov samt kan vara samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Oftast finn en 
baslägenhet med fast personalbemanning med tillgång till gemensamma utrymmen för säll-
skap och aktiviteter. 
 
Gruppbostad: är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade 
kring gemensamma utrymmen med en fast kollektiv bemanning som i huvudsak ska kunna 
täcka alla behov den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktivi-
teter. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lä-
genheter. 
 
Annan särskilt anpassad bostad: avser en bostad med viss grundanpassning till funktions-
hindrade personers behov men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvård-
nad, fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. 
 
Nuläge  

Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, det 
är endast en kommun i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Bå-
stads kommun. I riket är det 69 personer per 10 000 invånare som har någon insats enligt LSS 
och motsvarande siffra för Båstads kommun är 34 personer.   
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Båstad 

Aromagården är en gruppbostad 9 § 9 LSS med fem lägenheter som ligger centralt i Båstad 
med närhet till service och kommunikationer. Aromagården är byggd i början av 1990 och har 
inte riktigt den utformningen som är optimalt idag för gruppboende. 
 
Ängen har 12 lägenheter och är en servicebostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS.  
Under 2016 startades Ängen som trapphusboende och ersatte Tolvans verksamhet som var 
lägenheter utspridda i närområdet. Lägenheter med bra standard och närhet till service och 
kommunikationer. 
 
Vård och omsorg hyr av Båstadhem.  
 
Förslöv 

Myllefallet består av 5 lägenheter avsedda för gruppbostad enligt 9 §9 LSS, tre lägenheter be-
bos av personer med personlig assistans och två lägenheter är gruppboende platser.  Myllefal-
let är byggt 1994 och är optimalt ett bra utformat gruppboende lokalmässigt enligt 9 § 9 LSS. 
 
Vård och omsorg hyr av Båstadhem 
 
Förstudien 

I nuläget finns ingen ledig lägenhet på gruppboende inom LSS i Båstads kommun. Inom en 
femårsperiod finns det fyra personer som är skrivna i kommunen och som sannorlikt kan vara 
av behov av bostad med särskild service för vuxna. Försäkringskassan har också antagit ett 
hårdare regelverk för möjligheten till personlig assistans vilket tenderar att öka behovet av 
denna typ av boende.    
Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till kommunen kan också ge 
fler personer med behov av gruppboende.  
Planering och projektering av ett nytt gruppboende bör påbörjas ganska omgående då det i 
dagsläget inte finns någon ledig plats och man ser ett kommande behov inom snar framtid.  
 
Kommunen bör ha med i sin planering att vart femte år bygga ett nytt gruppboende, bostad 
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali-
seringen ska inte ha en institutionell prägel. Personer som är i behov av gruppbostad/bostad 
med särskild service enligt LSS har som regel ett livslångt behov av stöd, service och omvård-
nad. Det är därför speciellt viktigt att de kan få detta stöd under så normala former som möj-
ligt. 
 
Vård och omsorgsnämnden fattade beslut 2017-10.. att det finns behov av ytterligare LSS-
gruppboende inom Båstads kommun. 
 
Kommunstyrelsen gav i uppdrag till förvaltningen 2017- att göra en förstudie av behovet av 
LSS-gruppboende och föreslå lokaliseringar. 
 
För att uppfylla behoven de närmaste tio åren så behövs det byggas två nya LSS-gruppboenden 
med vardera sex lägenheter och allmän utrymmen. 
Arbetsgruppen för förstudien har tittat på alternativa lokaliseringar och anser att de bästa  
områdena är Hemmeslöv och Förslöv. Där kan de inplaneras och byggas i nya bostadsområden. 
 
I Förslöv finns mark som planeras för bostäder vilka också kan detaljplaneras för grupp-
boende. 
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I Hemmeslöv föreslår arbetsgruppen att den bästa lokaliseringen är inom det nya området som 
exploateras av Tuvelyckan. Ett område som växer upp med bostäder i olika former och med 
närhet till bra allmänna kommunikationer.  
 
I Båstad har kommunens kontorsfastighet inom kv Plommonet även studerats. Fastigheten är 
tillräckligt stor och har bra närhet till samhällsservice men anses hamna i en lokalisering där 
närområdet redan har flera boenden och omsorgsverksamheter som Ängen, Aromagården och 
Fontänhuset vilket kan ge området en institutionell prägel.  
 
Utredning pågår med kostnadsberäkning om det är möjligt att bygga ut Aromagården med en 
lägenhet alternativt Myllefallet med en lägenhet.  
 
 
 
Jan Bernhardsson   Emma Pihl  
       
Teknik- och servicechef   Vård- och omsorgschef 
   
 
 

Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Vård och omsorg 
Samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 56  Dnr KS 000283/2018 - 200 

Försäljning av kommunal mark - Vistorp 7:84 i Förslöv 
 
Beskrivning av ärendet  Företaget Bjäre Invest AB har fört dialog med Båstads kommun med avsikt att 

säkra dotterbolaget Kranpunkten ABs verksamhet i Förslöv genom ett förvärv 
av kommunens fastighet Vistorp 7:84.   

 Ett förslag till köpekontrakt har upprättats innebärande att bolaget förvärvar 
fastigheten Vistorp 7:84 för en köpeskilling om 700 400 kronor för att sedan, 
genom fastighetsreglering, föra den till den egna fastigheten Vistorp 7:101. 
Villkoren för överlåtelsen framgår av upprättat förslag till köpekontrakt som 
bolagets företrädare undertecknat.     

     
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-06 av exploateringsingenjör Susanna 

Almqvist. 
 Köpekontrakt mellan Båstads kommun och Bjäre Invest AB.        
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan 

Båstads kommun och Bjäre Invest AB. 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Christer de la Motte (M) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.          
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan 

Båstads kommun och Bjäre Invest AB.  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 
Dnr: KS 000283/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Försäljning av kommunal mark - Vistorp 7:84, Förslöv 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekon
trakt mellan Båstads kommun och Bjäre Invest AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Bjäre Invest AB har fört dialog med Båstads kommun med avsikt att säkra dotterbo
laget Kranpunkten ABs verksamhet i Förslöv genom ett förvärv av kommunens fastighet Vis
torp 7:84. 
Ett förslag till köpekontrakt har upprättats innebärande att bolaget förvärvar fastigheten Vis
torp 7:84 för en köpeskilling om 700 400 kronor för att sedan, genom fastighetsreglering, föra 
den till den egna fastigheten Vistorp 7:101. Villkoren för överlåtelsen framgår av upprättat 
förslag till köpekontrakt som bolagets företrädare undertecknat. 

Bakgrund 
Företaget Kranpunkten AB är verksamt i Förslöv och driver en verksamhet som inriktar sig på 
service av egna kranar och uthyrning av desamma till byggentreprenader i regionen. Verksam
heten expanderar och bolaget behöver utöka sin tomt för att kunna hålla nödvändig depå och 
lagerhållning av kranar. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och serviceförvaltningen anser att det är viktigt för kommunen att verka för att behålla 
de företag som är verksamma i kommunen och på så vis bibehålla viktiga arbetstillfällen. 

Verksamhet 
Båstads kommun har sålt merparten av den mark i Förslöv som är planlagd för ändamålet 
verksamheter. I Vistorpsområdet kvarstår ca 5 300 kvadratmer tillgänglig tomtmark jämte den 
fastighet som är upplåten till Lindab genom arrende. 

Ekonomi 
Försäljningen av fastigheten Vistorp 7:84 genererar en intäkt till kommunen om 700 400 kro
nor, motsvarande ett värde om 136 kronor/kvm tomtmark Intäkten förväntas komma kom
munen tillhanda kvartal 2 2018. Bolaget erlägger anslutningsavgift för VA i anslutning till till
träde. 

180306\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \sa 64
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Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre Invest AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med berörda förvaltningar 
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Köpekontrakt. 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (arg.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Bjäre lnvest AB (arg.nr 556375-7938), nedan kallad Bolaget. 

1§. Bakgrund 

Bolaget har under en tid fört en dialog med företrädare för Kommunen om möjligheterna till 

att säkerställa Bolagets dotterbolags, Kranpunkten AB, behov av verksamhetsmark till dess 

anläggning i Förslöv. Kran punkten AB har under senare år expanderat sin verksamhet som 

specialist inom lyftmaskiner till bygg och industri, med verksamhet etablerad i hela Sverige. 

Genom expansionen med investeringar i ett stort antal maskiner erfordras ett större 

markinnehav för service, depå och lagerhållning. Bolaget förfogar över flera fastigheter i 

Förslöv b la fastigheten Vistorp 7:101. I dialogen mellan parterna har framstått som lämpligt 

och ändamålsenligt för Kran punkten AB:s utveckling att Bolaget förvärvar den av Kommunen 

tillhöriga och obebyggda fastigheten Vistorp 7:84 som gränsar direkt till Bolagets 

nyssnämnda fastighet. Fastigheten Vistorp 7:84 är detaljplanelagd som mark lämplig för 

industriändamål och omfattar totalt 5.150 kvadratmeter. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter till Bolaget fastigheten Vistorp 7:84, i det följande kallad Fastigheten, 

på de villkor som framgår i detta köpeavtal. 

3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till 700.400 kronor 

(sjuhundratusenfyrahundra kronor). g 
/? 
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4§. Lantmäteriförrättning 

Detta avtal skall i första hand läggas till grund för beslut om fastighetsreglering som 

innefattar att Fastigheten skall överföras till den av Bolaget ägda fastigheten Vistorp 7:101. 

Bolaget skall så snart kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft till 

Lantmäterimyndigheten inge ansökan om fastighetsreglering. Kostnaderna för 

fastighetsbildning skall betalas av Bolaget. 

5§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto Kommunen anvisar. 

6§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt/avgift, som belöper på 

tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar kommunen. De intäkter från 

Fastigheten och de kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt/avgift, som belöper 

på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar bolaget. 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum 

Kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 

8§. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget erlägga köpeskillingen i sin helhet enligt §3. Kommunen skall 

till Bolaget utge kvitto på att Köpeskillingen erlagt$ 
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9§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes gravationsfri och i befintligt skick. Bolaget är väl insatt i att fastigheten 

utgörs av naturmark och är ej tidigare nyttjad som industrimark. 

10§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

11§. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rättighet att överlåta detta köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

12§. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans 

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018 - 02-

Bjäre lnvest AB 

~~-....... 
Mats Rasmuss)i"n , VD 

e-

Båstad 2018 -

Båstads kommun 

Bo Wendt, kommunstyrelsens ordf 

Kristina Geiger, kommundirektör 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 57  Dnr KS 000304/2018 - 200 

Försäljning av kommunal mark - del av fastigheten Hålarp 4:197 
 
Beskrivning av ärendet  Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för 

Hålarp 4:197 m.fl. Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på 
fastigheten som tidigare använts som skoltomt. Skolbyggnaden är riven och 
förhandling har förts med Grexploatering AB (dotterbolag till Första Villan), 
genom teknik och service i syfte att få tillstånd en lämplig bebyggelse och ett 
avtal om överlåtelse av marken. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats och 
undertecknats av Grexploatering AB innebärande att kommunen överlåter 11 
600 kvm tomtmark för en köpeskilling om 2 750 000 kronor. Tillträdet är i 
köpekontrakten villkorat med krav om bygglov och köpeskillingens erläggande. 
Har villkoren inte uppfyllts senast den 1 september 2018 så faller avtalet.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 av exploateringsingenjör Susanna 

Almqvist, med bilagor.      
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt avseende 

försäljningen av fastigheten Båstad Hålarp 4:197 till Grexploatering AB. 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Christer de la Motte (M): bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt avseende 

försäljningen av fastigheten Båstad Hålarp 4:197 till Grexploatering AB. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-09. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000304/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Försäljning av kommunal mark - del av fastigheten Hålarp 4:197 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till köpekontrakt 
avseende försäljning av Fastigheten Båstad Hålarp 4:197 till Grexploatering AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för Hålarp 4:197 
m.fl. Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på fastigheten som tidigare an
vänts som skoltomt. Skolbyggnaden är riven och förhandling har förts med Grexploatering AB 
(dotterbolag till Första Villan), genom teknik och service i syfte att få tillstånd en lämplig be
byggelse och ett avtal om överlåtelse av marken. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats 
och undertecknats av Grexploatering AB innebärande att kommunen överlåter 11 600 kvm 
tomtmark för en köpeskilling om 2 750 000 kronor. Tillträdet är i köpekontrakten villkorat 
med krav om bygglov och köpeskillingens erläggande. Har villkoren inte uppfyllts senast den 1 
september 2018 så faller avtalet. 

Bakgrund 
Backaskolan i Grevie samhälle var i dålig kondition och genom beslut i kommunstyrelsen den 
14 oktober 2015 fick teknik och service i uppdrag att riva skolan eller sälja fastigheten med 
krav på rivning. Under 2016 initierades planarbete för att skapa förutsättningar att bebygga 
fastigheten med bostäder. Med grund i att den utrymda skolbyggnaden genererade skadegö
relse och förhandling inte påbörjats med någon intressent rev kommunen skolan kvartal 3 
2017. 
Under våren 2017 påbörjades en diskussion med företaget Första Villan om byggrätten på fas
tigheten Hålarp 4:197. Företaget framförde önskemål att få förvärva området och bebygga det 
med parhus. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
För Grevie samhälle har det tagits fram ett inriktningsdokument som stöd för kommande ut
veckling. I inriktningsdokumntet lyfts att Grevie i första hand ska förtätas och aktuellt mark
område är ett utmärkt exempel på lämpligt förtätningsområde. Exploateringen kommer att 
tillföra en typ av boende och upplåtelseform som saknas på orten, 28 bostadsrätter med egen 
tomt. Området byggs ut i 2 etapper. 

Verksamhet 
Beslutsförslaget innebär inga konsekvenser kända för teknik och fritid förutom att parkeringen 
i sydvästra delen av fastigehten även fortsättningsvis kommer ägas och driftas av kommunen. 
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2 (2) 

Ekonomi 
Den föreslagna försäljningen kommer att generera en intäkt till kommunen om 2 750 000 
kronor. Intäkten beräknas vara kommunen tillhanda kvartal 3 2018. Försäljningen kommer 
också att generera inteäkter för Va-anslutning i samband med att fastigheten bebyggs. 
Kommunen kommer att bära del av kostnaden för den lantmäteriförrättning som är nödvändig 
för försäljningens fullbordan. Kostnaden uppskattas till ca 50 000 kronor. 

Beslutet ska expedieras till: 
Grexploatering AB, enheten för samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen 

Köpare: Grexploatering AB (org.nr 559122-5478), nedan kallad Bolaget 

1§.Bakgrund 

I april månad 2014 stängdes Backaskolan i Grevie p.g.a. av fukt och mikrobiell påväxt i 

byggnaden. Skadorna var så omfattande att Kommunen beslutade att riva byggnaden och 

sedermera också att upprätta en ny detaljplan över skolfastigheten benämnd Båstad Hålarp 

4:197. Detaljplanearbetet påbörjades 2016 och vann laga kraft 2017-09-15.Rivningsarbetena 

är i allt väsentlig slutförda i november 2017. 

Parallellt med såväl plan-som rivningsarbetet har kontakter mellan företrädare för 

Kommunen och flera byggintressenter förevarit. Genom dessa kontakter har framkommit 

att Bolaget på ett särskiljande och engagerat sätt visat intresse för att planera för och 

genomföra en bostadsutbyggnad inom hela fastigheten som väl anknyter till de värderingar 

om utbyggnadens omfattning och gestaltning som Kommunen lagt fast i den nya 

detaljplanen. Genom att en aktör ansvarar för hela fastighetens utbyggnad kan de nya 

lägenheterna lokaliseras så att alla får del av områdets kvaliteter innefattande b I a utblickar 

över Skälderviken. Kommunen och Bolaget har mot bakgrund härav träffat 

överenskommelse om att Kommunen på nedan angivna villkor överlåter del av fastigheten 

Båstad Hålarp 4:197 till Bolaget. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter till Bolaget del av fastigheten Båstad Hålarp 4:197, omfattade ca 

11.600 kvadratmeter, se kartskiss " Fastighetsregleringar" Bilaga 1, i det följande kallad 

Fastigheten. Överlåtelsen sker på de villkor som framgår av detta köpekontrakt . 

. /< 
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3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen 

{2.750.000) kronor. I den händelse Fastighetens storlek avviker med mer än 3 % av den i§ 2 

angivna omfattningen efter genomförd lantmäteriförrättning skall avräkning med 225 kronor 

per kvadratmeter göras mot den överenskomna köpeskillingen. 

4§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på Tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som Kommunen anvisar. Sedan köpeskillingen erlagts ankommer det på bolaget att, 

efter det att erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft, söka, bekosta och ta ut lagfart på 

Fastigheten 

5§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 

intäkter och kostnader från Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

6§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt §7 nedan uppfyllts och vidtagits. Har Bolaget inte uppfyllt villkoren senast 

2018-07-01 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt och envar bär de 

kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

7§. Villkor för tillträde 

Bolaget skall snarast upprätta samtliga för en första utbyggnadsetapp erforderliga 

handlingar avseende bostadsbyggnationen. Före tillträdesdagen skall Bolaget dels ansökt om 

och dels erhållit bygglov för nyssnämnda byggnation. Av bilaga 2 framgår hur Bolaget 

långsiktigt avser att disponera Fastigheten för de tilltänkta utbyggnadsetapperna. Bolaget 

har redovisat att finansieringen av den första utbyggnadsetappen är löst inom Bolagets 

koncerntillhörighet. 
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8§. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala köpeskillingen i sin helhet enligt §3. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 

9§. Fastigheten 

Fastigheten ingår i sin helhet i den nyligen laga kraftvunna detaljplanen för Båstad Hålarp 

4:197 m.fl. fastigheter. Kommunen skall omgående efter det att Bolaget erlagt 

köpeskillingen ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäteriet med begäran om att 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder vidtas i enlighet med bilaga 1 så att b la Fastigheten 

bildas i överensstämmelse med den avgränsning som anges i bilagan. I ansökan skall även 

ingå begäran om förrättning för bildande av ny gemensamhetsanläggning som redovisas i 

detaljplanen. Fastighetsbildningsåtgärderna skall till hälften bekostas av Bolaget och till 

hälften av Kommunen. Fastigheten överlåtes gravationsfri. 

Bolaget har deltagit vid möten och kunnat följa och påverka hur marken återställts under det 

att rivningsarbetena av skollokalerna inom Fastigheten verkställts. Vidare har bolaget beretts 

tillfälle att ta del av den dokumentation som upprättats i anledning av rivnings

/återställningsarbetena inom Fastigheten. Slutbesked avseende nämnda arbeten intas här 

som Bilaga 3. En mindre del av återställningen kvarstår att handha av Bolaget, b la skall vissa 

asfaltsytor och staket bortforslas. Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen med 

beaktande av att vissa återställningsarbeten kvarstår. Genom att ingå detta köpeavtal 

förklarar sig Bolaget till alla delar nöjd med Fastighetens befintliga skick. Det åvilar Bolaget 

att genomföra de geotekniska undersökningar som är erforderliga för den byggnation 

Bolaget genomför. Vid genomförande av den planerade byggnationen erlägger Bolaget till 

kommunen den vid varje tillfälle gällande va-taxan för envar tillkommande lägenhet. 

Bolaget är väl insatts i samtliga de bestämmelser som detaljplanen reglerar för bebyggelse 

av Fastigheten även innefattande att den överlåtna Fastigheten förutsätts anslutas till en 

gemensamhetsanläggning, Grevie GA:2. 
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10§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

11§. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rätt att överlåta detta köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

12§. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018-

kommun 

,) ;) 
~ .... ....... ' ... .;.. :••• .. . . .......... . 

Bo Wen~, KS ordförande, Båstads kommun 

Kristina Geiger, kommunchef 

Christian Rasmusson, firmatecknare 
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FASTIGHETSREGLERINGAR 

4:197 

' · · · · · · , ... , , , , , , . :'L: 1278.-11~3:3 . . , , , , , , , , _ 

X X 

) 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Skala: 1:1000 

Meter 

• 

Bilaga 1 
TECKENFÖRKLARING 

.__ __ ..... I Mark säljs till Grexploatering AB 

I Mark säljs och överförs till 
___ _._ Hålarp 4:213 

I Mark överförs från Hålarp 4: 197 
.....__ __ _._ till Hålarp 4:8 

I Mark behålls av kommunen 

1,__ __ _,_ (Hålarp 4: 197) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
Datum 
2018-01-17 

Slutbesked rivning 
Diarienummer: B 2017 - 000504 

Båstads Kommun 
Ingemar Lundström 
269 80 BÅSTAD 

1 

Bilaga 3 

Beslutet avser: 

Fastighet: 

Rivningslov för skola, Backaskolan i Grevie 

HÅLARP 4:197 

Beslut 

Slutbesked lämnas med stöd av 10 kap. 34 §plan- och bygglagen (2010:9000), PBL. 

Skäl till beslut 

Enligt vår bedömning har byggherren uppfyllt sina åtagande enligt rivningslovet, 
kontrollplanen, startbeskedet samt kompletterande villkor. Myndighetsnämnden har inte 
funnit skäl att ingripa eniigt 11 kap. PBL. 

Enligt uppgift och bedömning av kontrollansvarig har inga uppenbara avvikelser från 
kontrollplanen, rivningslovet eller Boverkets byggregler upptäckts. 

Upplysningar 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Beslut om slutbesked får 
endast överklagas av den som sökt rivningslov eller lämnat anmälan. 

Enligt delegation från myndighetsnämnden 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Kopia till kontrollansvarig 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2017.01.31 
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översiktskarta 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 58  Dnr KS 000305/2018 - 200 

Försäljning av kommunal mark - del av fastigheten Hålarp 4:197 
 
Beskrivning av ärendet Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för 

Hålarp 4:197 m.fl. Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på 
fastigheten som tidigare använts som skoltomt.  

 I anslutning till exploateringsområdet ligger bostadsfastigheten Hålarp 4:213 
som ägs av Anton Waltersson. Anton Waltersson aviserade tidigt sitt intresse 
att förvärva en del av kommunens fastighet som angränsar till den egna i östligt 
läge och förhandlingar har förts för att möjliggöra en sådan marköverföring. Ett 
förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering innebärande att 
ca 370 kvm av fastigheten Hålarp 4:197 överlåts till ett värde om 228 kr/kvm 
har upprättats och Anton Waltersson har undertecknat köpehandlingen.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 av exploateringsingenjör Susanna 

Almqvist.      
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överenskommelse/ansökan 

om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197.      
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Christer de la Motte (M): bifall till förvaltningens förslag.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överenskommelse/ansökan 

om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197.      
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-09. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000305/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Försäljning av kommunal mark-del av fastigheten Hålarp4:197 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till överenskom
melse/ansökan om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för Hålarp 4:197 
m.fl . Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på fastigheten som tidigare an
vänts som skoltomt. 
I anslutning till exploaterings området ligger bostadsfastigheten Hålarp 4:213 som ägs av An
ton Waltersson. Anton Waltersson aviserade tidigt sitt intresse att förvärva en del av kommu
nens fastighet som angränsar till den egna i östligt läge och förhandlingar har förts för att möj
liggöra en sådan marköverföring. Ett förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsre
glering innebärande att ca 370 kvm av fastigheten Hålarp 4:197 överlåts till ett värde om 228 
kr /kvm har upprättats och Anton Waltersson har undertecknat köpehandlingen. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Beslutsförslaget; att överföra del av Fastigheten Hålarp 4:197 till fastigheten Hålarp 4:213 in
nebär att en asfalterad tillfart till förevarande skoltomt övergår i privat ägo och ersätts med en 
gång och cykelväg som förbinder kommande bostadsområde med Solhemsgatan/Skolgatan. 

Verksamhet 
Beslutsförslaget för inte med sig några konsekvenser kända för teknik och service 

Ekonomi 
Genom överlåtelse av det aktuella markområdet genereras en intäkt om ca 84 000 kronor 
jämte del i förrättningskostnader om maximalt 25 000 kronor till kommunen. Intäkten 
förväntas vara kommunen tillahnda kvartal 3 2018. Marken överlåts i befintligt skick vilket 
besparar kommunen utgifter för iordningställande av den asfalterad yta som finnas inom det 
aktuella området. 

180309\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \sa 82



2 (2) 

Beslutet ska expedieras till: 
Anton Waltersson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197, över
siktkarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 
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Parter 

ÖVERENSKOMMELSE/ ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

Anton Waltersson {910126-0819t Sol hemsvägen 1, 269 62 Grevie, i följande text kallad 
fastighetsägaren. 

Båstads kommun (212000-0944}, 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 

Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas denna dag mellan ovanstående 
parter avseende överföring av mark från kommunens fastighet Båstad Hålarp 4:197 till 
fastigheten Båstad Hålarp 4:213. 

1. Kommunen överlåter ca 367 m 2 av fastigheten Båstad Hålarp 4:197 enligt bifogad 
karta, bilaga 1, till fastighetsägaren. 

2. Den överlåtna marken ska genom fastighetsreglering överföras från kommunens 
fastighet Båstad Hålarp 4:197 till fastighetsägarens fastighet Hålarp 4:179. 

3. Markområdet som överlåts är till del asfalterat och överlåts till fastighetsägaren i 
befintligt skick. Fastighetsägaren ansvarar själv för att iordningställa området till 
önskat ändamål. 

4. Kommunen har inte kännedom om någon ledning som skulle belasta markområdet, 
bilaga 2. 

s. Fastighetsägaren får tillträde till marken då lantmäteriförrättning vunnit laga kraft 
och ersättning för marköverlåtelsen erlagts. 

6. Fastighetsägaren erlägger en ersättning om 228 kr/ kvm överförd mark till 
kommunen. Köpeskillingen fastställs efter avslutad fastighetsbildning. 

7. Fastighetsägaren erlägger också ersättning till kommunen för den del av sökt 
lantmäteriförrättning som omfattar marköverlåtelsen. Kommunen beräknar 
denna del att uppgå till ca 25 000 kronor vilket också ska utgöra beloppstak 
för vad kommunen kommer att debitera fastighetsägaren. 
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8. Kommunen fakture rar fastighetsägaren överenskommen ersättning senast 14 
dagar efter att förrättningen vunnit lag kraft. 

9. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och fastighet sägaren biträder 
härigenom ansökan. 

6. Detta avtals är bindande under förutsättning att det godkänns av kommun
styrelsen. 

7. Tvist avseende tolkning av detta avtal avgörs av svensk domstol. 

10. Detta avtal har upprättats i t vå likalydande exemplar av vilka parterna erhållit var 

sitt. 

Båstad 2018-03-Fr; kommun 

~;~/~;]~··········· ......... ............. ... .. . . 
! 

Jan Bernhardsson 

Grevie 2018-03- 08' 
Fastighetsägaren 

/,; fila , 
.(/tf<!4t. ........ ~ 
Anton Waltersson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 59  Dnr KS 000903/2017 - 200 

Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten  
Hemmeslöv 5:60 (fd. Hemmeslöv 5:9) 

 
Beskrivning av ärendet Eraora AB inkom den 15 februari 2018 till kommunen med en begäran om 

förlängning av köpekontraktets § 7 då man inte kunnat leverera de 
bygghandlingar som avtalats om i kontraktets § 8 till den 1 mars 2018.  Bolaget 
begär förlängning av villkoret till den 1 september 2018 med grund i nödvändig 
omprojektering av byggnad och markdisponering. Förlängningen innebär att 
bolaget medges en tidsfrist om fem månader.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-06 av exploateringsingenjör Susanna 

Almqvist.      
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen bifaller inkommen begäran från Eraora AB om förlängning 

av det ingångna köpekontrakets § 7. 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Christer de la Motte (M): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
Kommunstyrelsen bifaller inkommen begäran från Eraora AB om förlängning 
av det ingångna köpekontraktets § 7.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180306\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-03-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000903/2017 – 200 
 
 

Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten Hemmeslöv 5:60 
(fd. Hemmeslöv 5:9) 

 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att bifalla inkommen begäran från Eraora AB om 
förlängning av det ingångna köpekontraktets § 7.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Eraora AB inkom den 15 februari 2018 till kommunen med en begäran om förlängning av kö-
pekontraktets § 7 då man inte kunnat leverera de bygghandlingar som avtalats om i kontrak-
tets § 8 till den 1 mars 2018.  Bolaget begär förlängning av villkoret till den 1 september 2018 
med grund i nödvändig omprojektering av byggnad och markdisponering. Förlängningen inne-
bär att bolaget medges en tidsfrist om fem månader. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 25 maj 2016 medgivit Eraora AB 
tidsbegränsad option på del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 i avvaktan på att företaget 
skulle få tillfälle att bereda de funktionella och ekonomiska förutsättningar för tilltänkt ny-
byggnation.  
Genom beslut i kommunstyrelsen den 6 september 2017 godkändes sedan förslag till köpe-
handling omfattande villkoren för överlåtelsen av fastigheten Hemmeslöv 5:60 (tidigare del av 
Hemmeslöv 5:9). 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Bolagets verksamhet och framförda idéskisser kring tilltänkt byggnation i relation till de vär-
den det tillför Båstads kommun och stationsområdet motiverar att kommunen medger sö-
kande möjlighet att genomföra nödvändigt projekteringsarbete.  
 

Verksamhet 
Aktuell förlängning har inga kända konsekvenser för kommunen annat än att Eraora ABs eta-
blering försenas något.  
 

Ekonomi 
Den ekonomiska konsekvensen av beslutet är att förväntad intäkt från försäljningen, då den är 
kopplats till tillträdesdagen, kommer kommunen tillhanda senare än förväntat.  
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2 (2) 

 

 
Teknik och service 
 
 
 
  
Susanna Almqvist,  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Eraora AB och enheten för samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt, begäran om förlängning av avtalsvillkor från Eraora AB 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med berörda förvaltningar 
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (arg.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Eraora AB (556604-9689), nedan kallad Bolaget 

1§. Bakgrund 

Bolaget bedriver sin verksamhet i egen ägd fastighet i Båstad sedan många år och dess 

verksamhet har utvecklats väl över tid. Under senare år har Bolagets fastighet med 

tillhörande byggnad blivit trångbodd och Bolaget har därför tillsammans med Kommunen 

sett över möjliga alternativ till omlokalisering. Bolaget har prövat olika alternativ för 

utveckling av sitt lokalbehov och skissat på olika lösningar i syfte att skapa en byggnad med 

en attraktiv fasad i stadsmiljön invid Båstads nya station som samtidigt kan tillgodose 

verksamhetens krav på funktionalitet och utvecklingsmöjlighet. Utöver byggnaden kräver 

verksamhetens transportbehov angöringsyta och yta erfordras till besöks-och 

personalparkering. Bolaget har, se Bilaga 1, utarbetat ett koncept till byggnad med 

tillhörande angöring som anpassats till verksamhetsområdet omedelbart söder om P

platserna invid Båstads nya järnvägsstation. Vidare har bolagets beräknade mycket 

långsiktiga behov av P-platser täckts in i en fastighetsdel i direkt anslutning till nyssnämnda 

område. Det illustrerade markbehovet, se Bilaga 2, har avgränsats med röd begränsningslinje 

i bilagan och utgör totalt ca 7000 kvadratmeter av kommunens fastighet Hemmeslöv 

5:9.Markområdet innefattas i gällande detaljplan för Inre Kustvägen och markanvändningen 

är i detaljplanen reglerad som kvartersmark för Industri, handel och kontor. 
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2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter de inom 1§. ovan omnämnda och på Bilaga 2 med röd 

begränsningslinje avgränsade områdena av fastigheten Hemmeslöv 5:9, i det följande kallat 

Fastigheten, till Bolaget på de villkor som framgår av detta köpekontrakt. Fastigheten 

omfattar totalt ca 7000 kvadratmeter. 

3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till tvåhundratjugofem (225) kronor per kvadratmeter, 

totalt enmillionfemhundraåttiosextusen (1.586.000} kronor, beräknat på att Fastigheten 

omfattar 7050 kvadratmeter. I den händelse Fastighetens storlek avviker med mer än 1% av 

den beräknade ytan efter genomförd lantmäteriförrättning skall avräkning med 225 kronor 

per kvadratmeter göras mot den överenskomna köpeskillingen. 

4§. Lantmäteriförrättning 

Kommunen skall så snart detta avtal är undertecknat av parterna tillse att 

lantmäteriförrättning påbörjas och att en ny fastighet för Fastigheten kan bildas. Kommunen 

skall därvid inge kopia på detta avtal till lantmäterimyndigheten. Parterna är medvetna om 

att lantmäteriförrättningen kan innebära att Fastigheten kommer att omfatta ett annat antal 

kvadratmeter än vad som beräknats i detta köpekontrakt och parterna skall godta mindre 

avvikelser från det område som avgränsats med rödbegränsningslinje i enlighet med vad 

som framgår av Bilaga 2.Kommunen svarar för lantmäteriförrättningskostnaderna och 

Bolaget svarar för kostnaden att söka och ta ut lagfart på Fastigheten. Kommunen skall tillse 

att avstyckningen av Fastigheten görs inteckningsfri. 

5§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som Kommunen anvisar. 

6§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 
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intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt §8 nedan uppfyllts och vidtagits. Har bolaget inte uppfyllt villkoren senast 

2018-03-01 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt och envar bär de 

kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

8§. Villkor för tillträde 

Bolaget skall snarast fullfölja upprättandet av samtliga för den tilltänkta byggnationen 

erforderliga handlingar. Byggnaden skall därvid utformas och gestaltas enligt intentionerna 

som utvisas i Bilaga 1. Före Tillträdesdagen skall Bolaget ha sökt och erhållit bygglov för 

byggnationen. 

9§. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala Köpeskillingen i sin helhet enligt§ 3. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 

10§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Densamma har under senare år nyttjats som 

arbetsområde vid utbyggnaden av Inre Kustvägen. Tidigare har marken nyttjas till del som 

banvall och till del som jordbruksområde. Det åvilar Bolaget att genomföra de geotekniska 

och övriga undersökningar som är erforderliga för Bolagets byggnation. 

Bolaget har vidare att erlägga de avgifter för erfordras vid dess byggnation som 

bygglovsavgifter, avgifter för v-a, el, fiber etc 

11§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta Köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 
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12§. Överlåtelse 

Bolaget äger rätt att överlåta detta Köpekontrakt till ett av Bolaget helägt dotterbolag. 

Bolaget äger ej rättighet att överlåta detta Köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

13§. Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta Köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta Köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2017-08-29 

Båstad 2017- ~~·'LO 

·1J 
.................... '{ .......................................... . 

Bo Wendt, Kommunstyrelsens ordf. 

.O.C ............................................... . 
J a-A-Ber-Afl-ai:tf.~~oo,J;fjfo m OJ.!:!. n chef 

\'.:'.' 'Ä~\'""' ~c.&, \::'oro ~u.lf\C. 'ru_~ 
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I (2018-02-19) Per Sellden - Beträffande köpekontrakt för Hemmeslöv 5_9.pdf 

Kommunstyrelsen 
Båstads Kommun 
269 80 Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ornmunstyrelssn . 

Betr. Köpekontrakt Hemmeslöv 5:9. 

Båstad 2018-02-13 

Vi hänvisar till rubricerade köpekontrakt och önskar på detta vis ändra datumet 
på tillträdet enligt §7. 
På grund av mellanliggande orsaker vill vi förlänga detta till 2018-09-01. 
Avvaktar er kommentar. 

Med vänlig hälsning 

Erao. ra AB ~ I} 

/A~;i~ 
Bjö~e~gströt " ' 
Styrelseordförande 

Eraora AB 
Box 1036 
269 21 Båstad 

Tel. 0705672036 
bjorn.bergstrom@beslagdesign.se 

Page 1 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 60  Dnr KS 000010/2018 - 100 

Remiss av betänkande "Ett land att besöka". En samlad politik för 
hållbar turism och växande besöksnäring 

 
Beskrivning av ärendet   Vi instämmer i stort med förslaget att öka besöksnäringens och turismens 

bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet 
och att ett Nationellt besöks-näringsforum inrättas för att jobba vidare med de 
strategier som utredaren föreslagit. Vi välkomnar ett samlat grepp på detta 
område. I dokumentet följer specifika kommentarer på betänkandets olika 
delar. Remissvar ska skickas till näringsdepartementet senast den 6 april 2018. 
Kommunstyrelsen behöver ta beslutet på aprilmötet med omedelbar justering.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28 av näringslivsstrateg Helena Ivarsson.      
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar bifogat remissvar som sitt eget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Kommunstyrelsen antar bifogat remissvar som sitt eget.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Helena Ivarsson 

Dnr: KS 000010/2018 – 100 

 
 

Remiss av betänkande - Ett land att besöka, en samlad politik för hållbar tur-
ism och växande besöksnäring  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar bifogat remissvar som sitt eget.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Vi instämmer i stort med förslaget att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet och att ett Nationellt besöks-
näringsforum inrättas för att jobba vidare med de strategier som utredaren föreslagit. Vi  
välkomnar ett samlat grepp på detta område. I dokumentet följer specifika kommentarer på 
betänkandets olika delar. Remissvar ska skickas till näringsdepartementet senast den 6 april 
2018. Kommunstyrelsen behöver ta beslutet på aprilmötet med omedelbar justering. 

Bakgrund 
Båstads kommun har som 1 av 15 landsbygdskommuner med besöksnäring, fått möjligheten 
att yttra sig i detta betänkande som enda kommun i Skåne.  
 
Aktuellt 
Utredningen Sveriges besöksnäring föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergri-
pande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och 
turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Näringsdepartementet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remissvar till betänkandet 
 
Samråd har skett med: 
Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare för hållbara frågor, Båstads kommun 
Karin Bengtsson, VD Båstad Turism & Näringsliv     
Jessica Johansson, utbildningsledare för Koordinator inom besöksnäring, Akademi Båstad 
Yrkeshögskola  
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YTTRANDE 2018-02-16 Dnr N2017/07438/FF 

Statens offentliga utredningar , skickas till 

n.registrator@regeringskansliet.se och n.remisser.ff@regeringskansliet.se 

Betänkandet SOU2017:95 Ett land att besöka - en samlad politik 
för hållbar turism och växande besöksnäring 

(dnr N2017/07438/FF) 

Sammanfattning 

Vi instämmer i stmt med förslaget att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet och att ett Nationellt 
besöksnäringsforum inrättas för att jobba vidare med de strategier som utredaren föreslagit. Vi 
välkomnar ett samlat grepp på detta område. Nedan följer specifika kommentarer på 
betänkandets olika delar. 

Avsnitt 3. En samlad politik 

Vi anser att förslaget är bra men vill betona vikten av likvärdig tillgång och delaktighet för 
alla delar av landet. En viss oro för centralisering finns . Den nationella enheten måste vara väl 
förankrad ute i landets alla delar t.ex. med filialer i Nonfand, Götaland, Sveland. 

Avsnitt 5. Digitaliserad besöksnäring med fokus på delnings- och plattformsekonomi 

Förslaget att fokusera på delnings- och plattformsekonomi är inte tillräckligt för ett så viktigt 
område som digitaliseringen. Här finns stor potential för en sammanhållen politik med 
utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter. Med allt ifrån digitalisering av tillsyns- och 
tillståndsprocesser till aitificiell intelligens i automatisering och robotisering och viitual 
reality i upplevelsedesignen som några exempel. Sammanfattningsvis ser vi i betänkandet 
sto1t fokus på plattfo1ms- och delningsekonomin och mindre förslag på 
förutsättningsskapande insatser för branschen/aktörerna. Ett stöITe fokus på 
affärsutveckling/digitalisering i och av branschen skulle kunna ge bättre förutsättningar för 
tillväxt. 

Avsnitt 6. Kompetensförsörjning 

Betänkandets förslag riktas helt åt formell utbildning utan att nämna den form av kompetens 
som anses avgörande inom tjänste- och servicesektorn: erfarenhetsbaserad. Insatser för att 
minska personalomsättningen hade vai·it lämpliga inom området kompetensförsö1jning. I stort 
rör kapitlet kompetensförsörjning bland turismens stödverksamheter snai·are än den faktiskt 
operativa produktionsdelen. Teknisk kunskap behövs vara mer kopplat till förståelsen för 
branschen. Vi anser att det är viktigt att tydliggöra gränsdragningar kring de olika nivåerna i 
kunskapsinhämtandet; gymnasie- och yrkesvux jämfört med Yrkeshögskolorna och att det 
utbildas för de olika roller och uppgifter som finns på rätt nivå. 
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Avsnitt 7. Utveckling, innovation och forskning 

Ytterligare förslag efterlyses riktade mot att :fa till stånd en attitydförändring gentemot 
kunskap inom besöksnäringen. Vi anser att det är en näring som ofta undervärderas och inte 
tillskrivs någon tyngd i jämförelse med andra näringar. Detta är missvisande och olyckligt 
och därför bör dess verkliga bidrag och potential lyftas. 

Avsnitt 8. Data, statistik och analys 

Sammanfattningsvis, bra anslag i förslagen men en större kraftsamling (både kunskapsmässigt 
och finansiellt) behövs kring dessa viktiga frågor och inte enskilda och avgränsade 
insatser.Vissa av förslagen kommer att ge anledning till konsekvenser; Tillväxtverkets 
uppdrag måste förändras då det idag inte innefattar ett ansvar att ta fram statistik och analys 
på regional och lokal nivå. Tillväxtverkets kompetens och organisation bör stärkas och en 
långsiktig planering och finansiering av undersökningar måste vara på plats (idag genomförs 
en rad undersökningar och genomlysningar ad hoc och när medel finns tillgängliga). Andra 
områden än omsättning, sysselsättning och gästnätter måste belysas regelbundet och då 
troligen genom att lära från andra branscher och näringsgrenar. Nya metoder för insamling av 
data måste utvecklas då nuvarande är daterade Ett närmande till europeiska och globala organ 
bör övervägas och finansieras (exempelvis ett nationellt medlemskap i UNWTO). 
Kunskapsspridningen måste genomlysas liksom mottagarens kapacitet att ta emot det 
analyserade materialet. 

Avsnitt 9. Trafikutbud och transporter 

Ny lagstiftning kring kollektivtrafikområdet kommer att krävas för att en del av förslagen ska 
kunna verkställas . Det är flöden av människor som bör styra och det gäller även efter 
arbetstid och på helger. EU lagstiftning berörs troligen för resegarantilagen. Relationen till de 
regionala trafikplanerna behöver genomlysas. Intermobilitet bör eftersträvas och besökarens 
perspektiv beaktas. Den internationella besökarens transportsätt bör beaktas, den största 
andelen reser idag med bil. 

Avsnitt 10. Naturturism 

Vi föreslår att Naturvårdsverket även får ansvar för att genomlysa huvudmannaskap, drift -
och underhållsbehov med mera för regionala låglandsvandringsleder. Liksom en förstudie 
som utreder en "certifiering" motsvarande Trafikverkets för regionala och nationella 
cykelturismleder. 

Avsnitt 12. Måltidsturism 

Regional identitet är avgörande för att lyckas inom måltidsturism. Förslag på särskilda 
insatser saknas för att stärka och utvidga regionernas arbete kring lokalt/regionalt ursprung 
och varumärkesskydd. Uppdraget att förenkla för aktörer inom måltidsturism bör kopplas 
samman med de insatser som förslås inom kapitel 14. 

Avsnitt 13. Evenemangs- och möteslandet Sverige 

Generellt sett har evenemangslandskapet förändrats i stor omfattning vilket ger anledning till 
att se över säkerhetsfrågan kring evenemang. Att genom riktade förslag ge resurser för 
insatser är positivt. Förslaget till representationsstöd är inte en tillräcklig insats för att 
attrahera stora internationella evenemang, utan här behövs statliga garantier. Idag står oftast 
regioner, kommuner och destinationer risken tillsammans med arrangörerna när det är staten 

107



som är mottagare av de största intäkterna (bland annat genom moms). Slutligen delar vi inte 
riktigt bilden av att Sverige är ett föregångsland inom stora möten. Snarare är det så att vi har 
mycket att lära av de som är föregångsländer eller framgångsrika destinationer. Exempelvis 
kan vi lära mycket av Vancouver som har kopplat sin mötes- och evenemangsstrategi till ett 
tydligt hållbarhetsmål. Detta gör det viktigt att fo1isätta med satsningar likt den som gjordes 
med Vinnova kring Hållbara evenemang. 

I detta ärende har kommunstyrelsen i Båstads kommun beslutat. Helena Ivarsson, 
näringslivsstrateg i Båstads kommun har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare för hållbara frågor i Båstads kommun, 
Jessica Johansson, utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen Koordinator inom 
besöksnäring, Akademi Båstad Yrkeshögskola samt Karin Bengtsson, VD Båstad Turism och 
Näringsliv deltagit. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-03-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Carolina Holgersson Ivarsson 

Dnr: KS 000988/2017-100 

 
 

Begäran om utträde ur EU-projektet Biodolomer for Life 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Att avsluta Båstads kommuns medverkan i EU-projektet Biodolomer for Life ENV/SE 00315. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Projektledningen anser att Båstads kommun som projektägare inte har tillräcklig insyn i de 

andra parternas genomförande av projektets innehåll för att kunna uppfylla vårt åtagande  

enligt det avtal vi ingått med EASME. Som projektägare har vi till uppgift att se till att de andra 

parterna levererar sina åtaganden i projektet enligt Grant Agreement samt att sköta all rappor-

tering och kommunikation till EU. Båstad har inte någon operativ del i det tekniska genomfö-

randet för att nå projektets övergripande mål – att tillverka och testa ett nytt bio-material som 

kan ersätta plast och förbrännas till biogas - och är helt beroende av den information vi får från 

de andra parterna. Projektledningen anser att det inte är möjligt att vara kvar i projektet 

eftersom transparens och förtroende parterna emellan under projektets gång urholkats och 

nu nått en kritisk punkt. Projektet är dessutom i en fas då de andra parterna skall leverara en 

rad resultat, varav en del redan är försenade, och som vi har minimal möjlighet att påverka.  

Då det finns en stor osäkerhet kring dessa leveranser riskerar detta att påverka oss negativt. 

 
Bakgrund 
Projektets löptid är 2016-09-01 till 2019-12-31. Avtalet med EASME (Executive Agency for 
Small and Medium-sized Enterprises) skrevs under av Katarina Pelin och Patrik Johansson 
(Båstad kommun), Peter Stenström och Åke Rosén (Gaia Biomaterials AB) och Kim Olsson 
(NSR AB).  Projektansökan har skrivits av konsultföretaget GIA Sweden AB. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Båstad kommun och dess medborgare får inte ut någon direkt nytta av projektet men på en 
mer övergripande nivå kan projektets resultat, om det uppnås, bidra till att Gaia ökar 
försäljningen av sina produkter vilket kan bidra till mindre plast i samhället och ge evidens  
för att produkten kan ingå i en cirkulär ekonomi.  
 
 

Ekonomi 
Båstads totala projektbudget är 435 353 Euro.  Vi har hittills fått 77 833,30 Euro. Självfinansie-
ringsdelen är 40 %. Projektledningen bedömer att det är en större risk att vara kvar i projektet 
än att begära ett utträde nu. Det finns en risk att vi kommer att blir återbetalningsskyldiga men 
den ekonomiska risken ökar i takt med att projektet får fortgå. Projektledningen bedömmer att 
det finns goda möjligheter att behålla det vi fått hittills om vi avslutar nu.  
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2 (2) 

 

 
Strategi och Utveckling 
Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Strategi och Utveckling 
 
Samråd har skett med: 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 65  Dnr KS 000222/2018 - 900 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 

för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

 
 I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 

§ 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av 
sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt 
från nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-17 av ekonomichef Elisabet Edner.      
 
Förvaltningens förslag Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 

godkänns. 
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Notering Gösta Gebauer (C), Christer de la Motte (M) och Ingela Stefansson (S) avstår 

från att delta i beslut.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns.     
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Tjänsteskrivelse 
 

1 (2) 

 
 

 

Datum: 2017-03-17 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000222/2018-900 

Till:  Kommunstyrelsen 
 

 
Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
 
Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Bakgrund 
 

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

Aktuellt 
 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den interna kon-
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har.  
 
Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment som 
ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2017. 
 
Kommentar till röd avvikelse på Rutin för besvarande av skrivelser till kommunen 
5/6 kontroller utförda 2017. Majoriteten av de kontrollerade skrivelserna kan inte anses 
vara besvarade skyndsamt. Handläggarna får meddelande från registrator när kontrollen 
görs att skrivelsen inte är besvarad skyndsamt eller inte är registrerad som besvarad i 
diariet. 
 
Kommentar till röd avvikelse på Hantering av bensinkort 
Kontrollen visar att  det finns olika rutiner beroende på var man arbetar. Bensinmacken 
byter Regnummer på korten om någon ber dom om det. Tydliga regler bör arbetas fram 
till  ett bra system som kan gälla alla. 
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2 (2) 

 

 
Kommentar till regler för upphandling 
Ej utfört på grund av att tjänsten inte varit tillsatt aktuell period. 

 
Beslutet skall expedieras till: 
 

Revisionen, Ekonomiavdelningen      
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 

113



Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2017 Grön - inga avvikelser

Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2018-03-19 Röd - avvikelser - risk föreligger

Återrapportering

Kommunstyrelsen

R
u

tin
/sy

ste
m

K
o

n
tro

ll-

m
o

m
e

n
t

K
o

n
tro

ll-

a
n

sv
a

r

F
re

k
v

e
n

s

 M
e

to
d

R
u

tin

u
p

p
rä

tta
d

K
o

n
tro

ll 

u
tfö

rd
 

Aktuellt 

resultat

K
v

a
rta

l 1

K
v

a
rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

1

Rutin för 

registrering av 

allmänna 

handlingar

Kontroll av korrekt 

utförd registrering 

i Ciceron

Registrator 4 ggr/år

Ett aktuellt/ pågå-

ende ärende i 

Ciceron och kont-

rolleras utifrån 

upprättad 

checklista.

Ja Ja X X X X

2

Rutin för 

besvarande av 

skrivelser till 

kommunen

Kontroll av att 

inkomna skrivelser 

besvarats 

skyndsamt

Registrator 6 ggr/år

Stickprov 3 inkomna 

handlingar enligt 

upprättad rutin.

Ja Ja X X X X

5/6 kontroller utförda 2017. Majoriteten 

av de kontrollerade skrivelserna kan inte 

anses vara besvarade skyndsamt. 

Handläggarna får meddelande från 

registrator när kontrollen görs att 

skrivelsen inte är besvarad skyndsamt 

eller inte är registrerad som besvarad i 

diariet.

3
Regler för 

upphandling
Ramavtalstrohet Upphandlare 1 ggr/år se bif bilaga

Ej utfört på grund av att tjänsten inte varit 

tillsatt aktuell period

4
Regler för 

upphandling

Direktupphandling 

och 

dokumentation

Upphandlare 1 ggr/år se bif bilaga
Ej utfört på grund av att tjänsten inte varit 

tillsatt aktuell period

Kommun 

ledning
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Aktuellt 

resultat

K
v

a
rta

l 1

K
v

a
rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

5
Hantering av 

bensinkort

Kontroll av rutin 

för beställning av 

nya bensinkort.

Ekonom
minst 1 

ggr/år

Bränsleförbrukning 

kontra antal körda 

mil.
Nej Ja X X

Kontrollen visar att  det finns olika rutiner 

beroende på var man arbetar. 

Bensinmacken byter Regnummer på 

korten om någon ber dom om det. Tydliga 

regler bör arbetas fram till  ett bra system 

som kan gälla alla. 

6 Momshantering

Kontroll av att 

momsen är rätt 

redovisat

Ekonom 2 ggr/år

Urval görs från 

samtliga transak-

tioner, utifrån givna 

kriterier

Ja Ja X X

7
Utbetalning av 

ersättningar till 

förtroendevalda

Ja Ja X X
2017 gjordes enbart 2 kontroller då 

kontrollmomentet inte fanns med från 

start på året.

8

Tillämpning av 

regelverk för 

intern 

representation

Ekonom? 1 ggr/år

Stickprov av poster 

bokförda som 

representation 

kontrolleras 

gentemot beslutat 

regelverk

Ja X

Kontrollen visar att det mesta görs rätt. 

Mer information och ett nytt konto är 

öppnat för att göra det ännu klarare för 

verksamheterna och tydligare för 

redovisningen.

1
Försäljning av 

biljetter Malens 

Havsbad

Dokumentation, 

kontroll och 

uppföljning av 

upprättad rutin

Administratör 1 ggr/år Stickprov Ja Ja X

2
Kontanthantering 

Ungdomens hus

Dokumentation, 

kontroll och 

uppföljning av 

upprättad rutin

Administratör 1 ggr/år Stickprov Handkassan avskaffades 2017

Teknik och 

service
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Aktuellt 

resultat
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rta

l 1

K
v
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rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

3
Verksamhetsbidr

ag 

Idrottsföreningar

Kontroll av 

närvarokort
Administratör 2 ggr/år

Stickprov i samband 

med bidragsansökan
Ja Ja X

4
Leverantörsfaktu

ror

Kontroll av att 

leverantörsfakturo

r överrensstämmer 

med avtal

Administratör 1 ggr/år Stickprov Ja Ja X

5 VA-Anslutning

Kontroll av 

fastigheters VA-

anslutning och 

debitering

Beställare VA 1 ggr/år Stickprov Ja Ja X

6

Kontakt med den 

drabbade för 

uppföljning av 

räddningsinsats 

(brand i byggnad) 

samt råd och stöd 

inom 10 

arbetsdagar

Kontroll av 

genomförda 

insatser

Räddningschef
30/4, 31/8, 

31/12

Stickprov (5) från 

ärendehanterings-

system Daedalos

Ja Ja X X X X

Bildning och

arbete

1
Kontering IoF - 

även B&A

Kontroll av 

konteringens 

korrekthet.

Enhetschef IoF Kvartalsvis
Stickprov på 20 

fakturor
Ja Nej

Rutiner är upprättade och tillämpas from 

2018

2
Rutiner för 

utbetalning av 

försörjningsstöd

Kontroll mot 

verksamhetssyste

met

IOF-assistent Kvartalsvis
Stickprov på 20 

utbetalningar.
Ja Ja x x x
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Aktuellt 

resultat

K
v

a
rta

l 1

K
v

a
rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

3
Rekvisitionshante

ring inom 

integration

Kontroll av 

rekvisitionsblock
Teamledare Kvartalsvis

Stickprov på 20 

rekvisationer (olika 

block när flera finns)

Nej Nej Rutiner är under upprättande

1

Diarieföring av 

grundhandlingar i 

planprocessen

Kontroll att 

grundhandlingar i 

detaljplane- och 

översiktsplaneproc

esserna är 

diarieför-da i 

ByggR. 

Detaljplanerna ska 

även vara komplet-

ta i planpärm samt 

i T: katalogen.

Se separat Bilaga 3 

"Anvisningar 

upprättande av 

internkontrollplan 

diarieföring i 

planprocesser"

Handläggare/ 

assistent på 

planavdelninge

n. 

Roterande 

uppdrag 

mellan 

handläggarna.

En gång per 

halvår.

Granskar de planer 

som vunnit laga 

kraft sedan 

föregående kontroll 

för 

detaljplaneprocesse

n samt de delmål 

som uppnått senan 

föregående kontroll 

för 

översiktsplaneproce

ssen.

Ja Ja x x x x

2

Kontroll av 

expediering av 

beslut vid direkt 

justerade 

protokoll

Kontrollera att 

expediering av 

beslut har skett i 

de fall direkt 

justering krävts. 

Översiktsplane

rare  och 

planassistent.

En gång per 

halvår.

Identifiera de 

politiska beslut där 

det från Plan 

efterfrågats direkt 

justering. 

Kontrollera i diariet 

att beslutet 

expedierats.

Ja Ja x x x x

Samhälls 

byggnad
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Aktuellt 

resultat

K
v

a
rta

l 1

K
v

a
rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

3

Kontroll av 

internt 

karttittskåp FB 

webb

Kontrollera att 

kartans funktioner 

och innehåll 

fungerar och är 

korrekt. Se bilaga 1 

"Bilaga 1-Rutin för 

kontroll av FB 

webb.docx"

Roterande 

uppdrag bland 

kart/GIS-

handläggarna.

Minst 1 

gång/år

Stickprov av 

kartlager och 

funktioner i kartan, 

se Bilaga 1-Rutin för 

kontroll av FB 

webb.docx

Ja Ja x x x x

4

Kontroll av 

behörighet till 

kommuninvånard

ata (KIR/KID)

Kontrollera att 

handläggare har 

rätt behörighet, se 

Bilaga 2-Rutin för 

kontroll av 

behörighet hos FB 

webb-

användare.doc

Kart/GIS-

handläggarna.

En gång 

2017

Genomgång av alla 

användares 

behörigheter, se 

Bilaga 2-Rutin för 

kontroll av 

behörighet hos FB 

webb-

användare.doc

Ja Ja x x x x

5

Rutin för  

fakturering av 

plan- och 

kartavgifter

Kontroll av att 

fakturering skett
Administratör Kvartalsvis

Stickprov på 2 st 

ärenden
Ja Ja x x x x

6

Rutin för 

kontering av 

intäkter och 

kostnader

Kontroll av att 

både inkommande 

och utgående 

fakturor konteras 

rätt i enlighet med 

kodplanen.

Administratör Kvartalsvis

Stickprov av två 

intäkts- och två 

kostnadsposter.

Ja Ja x x x x
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 66  Dnr KS 000124/2018 - 903 

Svar på granskning av kommunens hantering av arvoden  
och ersättningar till förtroendevalda 

 
Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till 

förtroendevalda. I granskningsrapporten framkommer rekommendationer för 
kommunstyrelsen och kommunens nämnder.  

 
 Baserat på kommunrevisionens rekommendationer föreslår kommunstyrelsen 

en rad åtgärder för att hantera uppmärksammade brister. Eftersom processen 
kring nytt arvodesreglemente är i slutfasen föreslås att den processen får 
fullföljas först. Därefter bör tillämpningsinstruktioner uppdateras och 
regelverk förtydligas om så behövs.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-13 av nämndsekreterare Olof Nilsson, med 

bilagor.      
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och sänder det till 

kommunrevisionen. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och sänder det till 
kommunrevisionen.      
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 Tjänsteskrivelse 
 

1 (3) 

 
Datum: 2018-03-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr:KS000124/2018 –903 
 
 

Svar på granskningsrapport avseende kommunens hantering av  
arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och sänder det till kommunrevisionen.  
 
Sammanfattning av ärende 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till förtroendevalda. I 
granskningsrapporten framkommer rekommendationer för kommunstyrelsen och kommu-
nens nämnder.  
 
Baserat på kommunrevisionens rekommendationer föreslår kommunstyrelsen en rad åtgärder 
för att hantera uppmärksammade brister. Eftersom processen kring nytt arvodesreglemente är 
i slutfasen föreslås att den processen får fullföljas först. Därefter bör tillämpningsinstruktioner 
uppdateras och regelverk förtydligas om så behövs. 
 
Aktuellt 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av arvoden och ersättningar till för-
troendevalda. I granskningsrapporten framkommer en rad förslag på åtgärder som kommun-
styrelsen, och kommunens nämnder, kan genomföra för att få en tydligare och mer rättssäker 
process för ersättningar. För kommunstyrelsen är rekommendationerna att: 
 
 Föreslå kommunfullmäktige ett förtydligande gällande roll- och ansvarsfördelning avse-

ende arvoden och ersättningar, 

 Föreslå kommunfullmäktige ett förtydligande om vilka regler som gäller vid reseersätt-

ning samt vid förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda utan anställning, 

 Säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar. 

 Säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 

gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

Kommunfullmäktige har beslutat ge i uppdrag åt demokratiberedningen att ta fram ett nytt 
arvodesreglemente. För att inte skapa två parallella processer är svaret på granskningen 
främst inriktad på vad kommunstyrelsen kan göra i dagsläget. 
 
Förslag och åtgärder 
Nedan kommer fyra förslag att lyftas fram på åtgärder som kommunstyrelsen kan genomföra 
baserat på granskningsrapporten. Eftersom processen kring nytt arvodesreglemente närmar 
sig sluttampen för demokratiberedningen är rekommendationen att åtgärder får ske av det 
nya reglementet i samband med beredningen av ärendet genom ett yttrande, eller när det fast-
ställts av kommunfullmäktige. 
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1)  Roll och ansvarsfördelning 
Kommunrevisionen kommenterar att det är av vikt, för roll- och ansvarsfördelningen, att be-
slutsattesteringen är tydlig och dokumenterad. Granskningsrapporten lyfter fram att atteste-
ring av en överordnad inte ska göras av en underordnad (att politikers ersättningsanspråk ska 
attesteras av politiker och ej tjänsteperson). I tillämpningsinstruktioner för arvodesreglemen-
tet framkommer att det är ordförande som ska attestera ersättningsanspråken, för att på så vis 
ta ansvar för processen. 
 
Förslag på åtgärd 
Regler för attesteringen av ordförande föreslås i nytt arvodesreglemente 2019-2022. Om för-
slaget ändras bör kommunstyrelsen väcka frågan för att säkerställa att attesteringen sker i 
enlighet med kommunrevisionens rekommendation om under- och överordnad. 
 

2) Förtydligande om reseersättning och förlorad arbetsinkomst 
Kommunrevisionen kommenterar att det är otydligt hur reseersättning ska beräknas samt att 
yrkan om förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda utan anställningsförhållande bör förtyd-
ligas.  
 
Förslag på åtgärd 
Om det i beredningen av arvodereglemente för 2019-2022 inte framkommer på ett tydligt vis 
vilken reseersättning som ska utgå föreslås att kommunstyrelsen då yttrar sig i ärendet. För-
slag bör i sådana fall vara att den ska följa samma ersättning som när anställda använder sin bil 
i tjänsten. 
 
Regler för förlorad arbetsinkomst föreslås förändras i arvodesreglemente 2019-2022. En sär-
skild arvodesnämnd föreslås att tillsättas för att arbeta fram en praxis för förtroendevalda utan 
anställningsförhållande. Kommunstyrelsen bör bevaka frågan under beredningen så att regel-
verket möjliggör för förtroendevalda utan anställningsförhållande att få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. I dagsläget är det möjligt att få ersättning när den förtroendevalda kan påvisa 
ett inkomstbortfall. 
 

3)  Säkerställa ändamålsenlig kontroll (Intern kontrollplan) 
Granskning av ersättningsblanketter sker av förvaltningen. Kommunstyrelsens interna kon-
trollmoment för ersättningar tar fasta på om det är korrekt ersättning som utbetalats. Stick-
proverna i kommunrevisionens granskningsrapport lyfter fram att det finns brister i signatu-
rer och beslutsattestering på ersättningsblanketterna. 
 
Förslag på åtgärd 
Kommunstyrelsen bör, till 2019-års kontrollplan, säkerställa att kontrollen gällande arvoden ej 
enbart gäller korrekt utbetalt belopp utan även så att yrkan om ersättning följer formalian. Det 
kan genomgöras genom att lägga till, eller förändra nuvarande kontrollmoment, så att besluts-
attest, signaturer, datum och övrigt är korrekt. 
 
Förvaltningen deltar i utbildning enligt nästa punkt för att hålla sig à jour med regelverket vid 
sitt granskningsmoment. 
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4)  Utbildning 
I granskningsrapporten framkommer att förtroendevalda och tjänstepersoner inte är förtrogna 
med regelverket för ersättningar till förtroendevalda.  
 
Förslag på åtgärd 
Kommunstyrelsens presidium bör samråda med förvaltningen angående att upprätta en ut-
bildningsplan. Utbildning genomförs sedan av förvaltningen för förtroendevalda och berörda 
tjänstepersoner. 

 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
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Linda Wahlström - Sv: Anhållan om anstånd med att besvara revisionsrapport, rev 000017/2018 

Från: Taina Virmalainen 

Till: Linda Wahlström 

Datum: 2018-02-01 12:45 

Ärende: Sv: Anhållan om anstånd med att besvara revisionsrapport, rev 000017/2018 

Kopia: Catharina Elofsson; Henrik Andersson; Therese Zetterström 

Hej! 

BÅSTADS KONlMUN 
Kommunstyr 1 lssn 

2018 -02-: 0 1 '\ / 
Dnr ... KS .. QQ9. .~. ~:-:1 
..... :.i:-.o. \<f;. .... 9 .Q.3. ... 

Efter samtal med Sten Wahlgren meddelas härmed att anstånd med svar på revisionsrapporten 
Granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda till den 11 april 
2018 beviijas. 

Med vänliga hälsningar 
Taina Virmalainen 
överförmyndarhandläggare/koordinator 

1nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bas tad.se 

taina.virmalainen@bastad.se 
Direkt: 0431 -777 45 
Webb: http://www.bastad.se 
Postadress: Båstads kommun, 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad 

> » Linda Wahlström 2018-01-3113:46 » > 

REV 000017 /2018 -912 

Till kommunrevisionen: 

Kommunstyrelsen, myndighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden 
anhåller om anstånd med att besvara revisionsrapporten "Granskning av kommunens hantering av 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda" till den 11 april 2018. Detta med anledning av fastställd 
mötesplanering för styrelsen och nämnderna. 

Enligt uppdrag 

file:///C:/Users/linwahl/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A730BE9BASTAD-AD... 2018-02-01 
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[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevision 

Datum 
2018-01-15 
Handläggare 

Sten Wahlgren 
Vårt dnr 
REV000017/2017 -912 

~ÅSTADS KOMMUN-, 
Kemmunstyrelsen 

2018 -01- 3 0 
Dnr .. /S~ ... ?!t?.<?./?..':!./!:;,t?,!, 8 
............. ......... :: . 1. {?, ..3. ............ .. 

1 (1) 

Till 
Kommunstyrelsen 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet 
Vård- och omsorgsnämnd 
Utbildningsnämnd 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar till förtroende
valda 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kom
munstyrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet, vård- och omsorgsnämn
den samt utbildningsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om granskade 
nämnder har en tillräcklig styrning och kontroll av arvoden och ersättningar som utbetalas 
till förtroendevalda. 

Utifrån genomförd stickprovskontroll bedömer vi att granskade nämnder måste tydliggöra 
vem som har rätt att beslutsattestera utbetalningar av arvoden och ersättningar. Beslutsat
testering av en överordnads utgifter/arvoden/ersättningar ska inte genomföras av under
ordnad. Politikers utgifter/arvoden/ersättningar bör även beslutsattesteras av annan politi
ker och inte av en tjänsteman. Slutligen bör granskade nämnder stärka sin kontroll för att 
undvika att ofullständiga underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar skickas för 
utbetalning till HR-servicecenter i Helsingborg. 

Kommunens demokratiberedning hade vid granskningstillfället uppdraget att arbeta fram 
ett nytt förslag till arvodesreglemente. Det nya förslaget ska beslutas under hösten 2018 
och ska gälla för perioden 2019-2022. Vi ställer oss positiva till förslaget att man förtydligar 
vad som gäller vid attestering samt vid utbetalning av förlorad arbetsförtjänst till egenföre
tagare. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 
Revisorerna önskar svar från nämnderna kring vilka åtgärder de avser vidta utifrån de be
dömningar och rekommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2018-03-29. 

pdrag av revisorerna i Båstads kommun 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Building a better 
working world 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommun
styrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet, vård- och omsorgsnämnden 
samt utbildningsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om granskade 
nämnder har en tillräcklig styrning och kontroll av arvoden och ersättningar som utbetalas till 
förtroendevalda. 

Vår sammanfattande bedömning är att granskade nämnder bör stärka sin styrning och kon
troll av utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Vi grundar vår bedöm
ning på bland annat följande iakttagelser: 

1> Kommunens arvodesreglemente fastställer när förtroendevalda har rätt att få ersättning. 
En del intervjuade uppfattar reglemente och tillhörande anvisningar som mycket otydliga. 

"" Arsarvode, begränsat arvode och sammanträdesarvode betalas ut utan föregående an
mälan från den enskilde förtroendevalda. För övriga arvoden och ersättningar ska den 
förtroendevalda kunna styrka sina förluster eller kostnader genom att anmäla detta. 

i.- Det finns olika uppfattningar om vem som ska beslutsattestera underlaget innan utbetal
ning. 

~ Beslutsattesteringen regleras inte politiskt i beslutade attestordningar. Beslutsattestering 
uppfattas som verkställighet och regleras av ekonomikontorets kodplan. Enligt kodplanen 
har kanslichefen ansvar för utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

1> I granskade nämnders delegationsordningar framgår inte att beslut om utbetalning av 
arvoden och/eller ersättning till förtroendevalda delegerats till tjänstemannanivå. 

!i> Kommunstyrelsen har beslutat om att granska kontrollpunkten "Utbetalning av ersätt
ningar till förtroendevalda" inom ramen för intern kontroll 2017. 

t> Stickprovskontrollen visar bland annat att en del underlag inte är undertecknade av den 
enskilda förtroendevalda som begär ersättning och i en majoritet av stickproven framgår 
inte den ekonomiska ersättningen. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

1> till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande av roll- och ansvarsfördelningen avseende 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

i;, till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande om vilka regler som gäller för reseersätt
ning samt vid förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda utan anställning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga granskade nämnder att: 

J? säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 
gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

> säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden, utbildningsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden att: 

1> inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till utbetal
ningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska för
måner som de förlorar på grund av uppdraget. Förtroendevalda med funktionshinder har rätt 
till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag och de 
förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader 
för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroende
valda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (>40%). Enligt kom
munallagen ska kommunfullmäktige besluta på vilka grunder som ersättning ska betalas ut. 

I Båstads kommun regleras arvodena av arvodesreglementet för förtroendevalda antaget av 
kommunfullmäktige 26 november 2014. Lagstiftningen ställer krav på att offentliga medel 
hanteras på ett betryggande sätt och att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig. 
En otillräcklig styrning och kontroll avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
kan riskera att skada förtroendet för kommunen. De förtroendevalda revisorerna har med 
bakgrund av detta beslutat att genomföra en granskning av hanteringen av arvoden och er
sättningar till förtroendevalda. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om granskade nämnder har en tillräcklig styrning och 
kontroll av arvoden och ersättningar som utbetalas till förtroendevalda. I granskningen besva
ras följande revisionsfrågor: 

Il> Finns det tillräckliga rutiner och kontroller för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut 
till förtroendevalda politiker? 

i.- Finns det tydliga regler som anger hur arvodet till förtroendevalda politiker ska beräk
nas? 

I>" Betalas rätt arvoden och ersättning ut till de förtroendevalda? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och en stickprovskontroll. 
Intervjuer har genomförts med kanslichef på kommunkansliet samt med respektive nämnd
sekreterare. Viss avstämning har även genomförts med ekonomichefen. Stickproven har 
valts utifrån ett slumpmässigt urval där underlag avseende sammanträdesarvoden och er
sättningar granskats mot genomförda utbetalningar. Utöver det har två frågeställningar 
skickats ut till ordinarie ledamöter i granskade nämnder. 

Granskningen avser kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet, 
vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Samtliga intervjuade har beretts till
fälle att faktagranska rapporten. Granskningen är genomförd september 2017 - november 
2017 och baseras på gällande lagstiftning. 

Kommunens demokratiberedning har vid granskningstillfället i uppdrag av kommunfullmäk
tige att arbeta fram ett nytt förslag till arvodesreglemente. Granskarna har tagit del av nuva
rande förslag, som enligt de intervjuade kan komma att arbetas om under 2018. Det nya för
slaget ska enligt uppgift beslutas om senast hösten 2018 och kommer att gälla för perioden 
2019-2022. Granskarna ställer sig positivt till nuvarande förslag att kommunen förtydligar vad 
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som gäller vid attestering av underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar, samt utbe
talning av förlorad arbetsförtjänst till egenföretagare. 

2.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

~ Kommunallagen 4 kap 12-15b §§samt 6 kap. 34 § 

"'" Arvodesreglemente för förtroendevalda, KF 2014-11-26, § 168 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Finns det tillräckliga rutiner och kontroller för att säkerställa att rätt ersättning 
betalas ut till förtroendevalda politiker? 

3.1.1. Iakttagelser 

Regler för arvoden och ersättningar 
Kommunens arvodesreglemente 1 fastställer när förtroendevalda har rätt till ersättning. 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare har rätt till ersättning för bl.a. sammanträde med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndsutskott, konferenser, 
presidiemöten och överläggning med myndighet eller organisation. Enligt reglementet ska 
kommunen endast betala ut ersättning för de uppdrag som definieras som förtroendeupp
drag enligt kommunallagens mening. Kommunfullmäktige har i sitt reglemente fastställt vad 
som gäller för bland annat årsarvode, begränsat arvode och sammanträdesarvode. Samtliga 
av kommunens arvoden och ersättningar presenteras detaljerat i tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. 

Årsarvode, begränsat arvode och sammanträdesarvode betalas ut utan föregående anmälan 
från den enskilde förtroendevalda. För övriga arvoden och ersättningar ska den förtroende
valda kunna styrka sina förluster eller kostnader genom att anmäla detta till fullmäktiges eller 
nämndens sekreterare via en blankett. Blanketter för utbetalning av arvoden och ersättningar 
finns på kommunens hemsida eller kan överlämnas av respektive nämndsekreterare vid be
gäran. 

En första granskning ska genomföras av nämndsekreteraren. Granskningen syftar till att sä
kerställa att blanketten är korrekt ifylld och att rätt dokumentation kopplat till ersättningsan
språket bifogats. Nämndsekreteraren ska enligt de intervjuade även säkerställa att blanket
ten är undertecknad av den förtroendevalda. Därefter lämnas underlaget över för beslutsat
testering. När underlaget är beslutsattesterat scannas det in och skickas, tillsammans med 
tillhörande underlag, till HR-servicecenter i Helsingborg. 

I samband med intervjuerna framgår det att det har hänt att fel ersättningsanspråk betalats ut 
till förtroendevalda. Enligt de intervjuade har fel uppstått exempelvis genom att lönespecia
listerna på HR-servicecenter missuppfattat kommunens reglemente för arvoden och genom 
utebliven kommunikation/uppföljning av oklarheter med kommunens ansvariga tjänstemän. 
Vid felutbetalning regleras detta oftast genom att kommande arvoden hålls inne. Enligt upp
gift har det även hänt att en faktura skickats ut för att reglera skulden. 

Enligt uppgift får kommunen ingen återkoppling från HR-servicecenter vid utbetalning av er
sättningsanspråk. Felaktiga utbetalningar kan uppmärksammas i samband med intern kon
troll. Det genomförs dock inte någon annan löpande kontroll eller uppföljning av att rätt er
sättningsanspråk utbetalats. Systemet bygger på att respektive förtroendevald återkopplar 
och uppmärksammar eventuella fel vid utbetalning. 

Enligt reglementet ska ersättningsärenden där det råder oenighet prövas av kommunstyrel
sen. Saknas det uppgifter i underlaget ska blanketten skickas tillbaka till ansvarig nämndsek
reterare som ansvarar för komplettering. 

1 KF 2014-11-26, § 168 
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I samband med granskningen framgår att det finns en osäkerhet kring vad som ingår i kom
munens fasta arvode, dvs. om och i så fall när den förtroendevalda har rätt till annat arvode 
eller ersättning utöver det fasta arvodet. I reglementet framgår följande skrivning avseende 
fast arvode: 

"Fast arvode enligt dessa bestämmelser, §§ 3-4, utgår endast för huvuduppdraget. Dvs. en
skild förtroendevald som är utsedd till ordförande eller vice ordförande i en nämnd, utskott 
eller revisionen äger ej rätt till att samtidigt ha fast arvode såsom ledamot i samma organ 
eller såsom ordförande i utskott." 

Enligt tillämpningsanvisningarna, KS 2017-04-05 § 92, har den förtroendevalde ledamoten 
som är utsedd till ordförande eller vice ordförande i en nämnd, utskott eller revisionen rätt till 
ett fast arvode. 

Det framgår inte något ytterligare förtydligande av vad som ingår eller inte ingår i det fasta 
arvodet. I samband med att granskarna efterfrågat ytterligare förtydliganden kring det fasta 
arvodet har en av nämndsekreterarna förklarat att termen fast arvode används som ett 
sammantaget begrepp för årsarvode och begränsat arvode. Enligt uppgift är det i detta fall 
ingen skillnad mellan fast arvode och årsarvode. Definitionen av årsarvode tydliggörs i bilaga 
2. 

Ro//- och ansvarsfördelning 
I samband med granskningen har det framkommit att det råder olika uppfattningar kring vem 
som ska beslutsattestera underlaget innan utbetalning av arvoden och ersättningar. En del 
intervjuade uppger att det är ordförande i nämnden som ska beslutsattestera samtliga er
sättningsanspråk för sin nämnd. Andra intervjuade uppger att det är kanslichefen. 

I tillämpningsanvisningarna framgår att ersättningar till förtroendevalda regleras av respek
tive nämnds reglemente som ska tydliggöra att det är ordförande som innehar det ekono
miska ansvaret för respektive nämnd. Enligt tillämpningsanvisningarna ska ordförandes roll 
bekräftas genom att denne attesterar ersättningsblanketterna. I granskade reglementen 
framgår dock inte någon skrivelse kopplat till utbetalning av arvoden och/eller ersättningar till 
förtroendevalda. Vi noterar dock följande skrivning i tillämpningsanvisningarna: 

"Förr skötte ordförande attesteringen av ersättningsanspråk. Detta har med åren flyttats över 
till förvaltningen. Eftersom ersättningsanspråkens ansvar flyttas till ordförande så är det lo
giskt att attesteringen sker av denne. Ersättningsanspråk lämnas, likt tidigare, till organets 
sekreterare för granskning innan attestering." 

Vi tolkar ovanstående stycke som att skulle vara ordförande som ansvarar för att attestera 
ledamöters ersättningsanspråk. Med syfte att bringa klarhet i roll- och ansvarsfördelningen 
har granskarna efterfrågat nämndernas attestordningar och delegationsordningar. De inter
vjuade uppger att det är otydligt om attestordningar reglerar beslut om utbetalning av arvo
den. Genom en nämndsekreterare har tjänstemän på ekonomikontoret svarat att kommunen 
inte använder sig av politiskt beslutade attestordningar utan ser beslutattestering som verk
ställighet. Enligt tjänstemännen redogörs vilken tjänsteman som ansvarar för vilket ekono
miskt ansvarsområde i ekonomikontorets s.k. kodplan. Av detta underlag framgår att kansli
chefen ska beslutsattestera utbetalningar gällande arvoden och ersättningar, samt att en av 
nämndsekreterarna är ansvarig fakturalots/konterare. 

I samband med granskningen har vi kontaktat ekonomichefen som vidarebefordrat kommu
nens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, som denne refererar till som 
kommunens attestreglemente. Reglementet reviderades senast av kommunfullmäktige i 
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mars 1993. I reglementet framgår bl.a. att attestmoment inte får utföras av den som själv ska 
betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot betalningen från kom
munen. Slutligen framgår att varje nämnd ska upprätta en aktuell attestförteckning och un
derrätta ekonomikontoret om vilka personer som utsetts till beslutsattestanter och ersättare 
för dessa. Eventuella förändringar ska meddelas löpande. I samband med granskningen har 
vi inte fått oss tillhanda förteckningar liknande de som hänvisas till i reglementet för kontroll 
av ekonomiska transaktioner. I granskade nämnders delegationsordningar framgår inte heller 
att beslut om utbetalning av arvoden och/eller ersättning till förtroendevalda delegerats till en 
tjänsteman. 

Intern kontroll 2017 
Inför 2017 beslutade ingen av de granskade nämnderna om någon kontrollpunkt inom intern 
kontroll som kan kopplas till hanteringen av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. I 
samband med intervjuerna framgick dock att kommunstyrelsen i efterhand beslutat om att 
lägga till kontrollpunkten "Utbetalning av ersättningar till förtroendevalda" KS 2017-01-11, i 
sin internkontrollplan 2017. Kontrollen innebär granskning av tre stickprov på sökt ersättning 
som kontrolleras tre månader efter att den lämnats in till kommunkontoret. En kontroll av att 
den sökta ersättningen är utbetalad och överensstämmer med sökt belopp ska genomföras 
fyra gånger under 2017. Kontrollerna ska dokumenteras och sparas i en särskild pärm. I 
samband med intervjuerna fick granskarna tillgång till resultatet av den första kontrollen. Inga 
avvikelser rapporterades i samband med den första stickprovskontrollen. 

Enligt de intervjuade formaliseras inte nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser vilket gör 
att vi inte vet om risker gällande ersättningar till förtroendevalda har övervägts inför framta
gande av nämndernas internkontrollplaner 2017. 

Utbildningsinsatser 
Enligt kommunens tillämpningsanvisningar ska insatser göras för att informera samtliga för
troendevalda om arvodesreglerna under mandatperioderna. I samband med granskningen 
har två frågor skickats ut via e-post till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen, myndighets
nämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden: 

1) Har du fått erbjudande om eller fått information om arvodesreglerna i Båstads kommun 
någon gång under innevarande mandatperiod? 

2) Upplever du att arvodesreglementet med tillämpningsanvisningar är tydliga i Båstads 
kommun? 

Frågeställningen har endast skickats ut till de ledamöter som på kommunens hemsida angivit 
sin e-postadress (35 ledamöter). Svar har inkommit från 21 ledamöter. Det innebär en svars
frekvens på 60 %. Det första utskicket har följts upp av två påminnelser till de ledamöter som 
inte inkommit med svar. Granskarna avser inte dra några definitiva slutsatser från statistiken, 
men ser att det är viktigt att lyfta fram de förtroendevaldas svar på frågorna. Svaren redogörs 
i figur 1 och figur 2 nedan. 

7 
132



Building a better 
worliing world 

Figur1 

~ 

12 

w 
8 

6 

A 

i 

0 

Har du fått ett erbjudande om 
eller fått information om 
arvodesreglerna i Båstad 

kommun någon gång under 
innevarande mandatperiod? 

12 

9 

-

-

&;1 Ja 13 Nej 

Figur2 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Upplever du att arvodesreglementet med 
tillämpningsanvisningar är tydliga i Båstad 

kommun? 

12 
- - -

6 
-

- - 3 

- _D _ 
Ja 13 Delvis/osäker El Nej 

Av figur 1 framgår att 9 av 21 (43 %) förtroendevalda ledamöter svarat att de fått ett erbju
dande om eller fått information om arvodesreglerna någon gång under innevarande mandat
period. 12 av 21 (57 %) förtroendevalda uppger att de inte fått information om reglerna. En
ligt de intervjuade informerades samtliga förtroendevalda om vad som gäller vid utbetalning 
av arvoden och ersättningar vid mandatperiodens början. Därefter genomfördes ett omval i 
Båstads kommun. Efter omvalet har det inte genomförts några fler informationstillfällen, vilket 
enligt uppgift kan förklara att en del förtroendevalda svarat "nej" på fråga 1. 

Av figur 2 framgår att 6 av 21 (29 %) förtroendevalda upplever att reglemente med tillämp
ningsanvisningar är tydliga. Tre (14 %) förtroendevalda uppger att de är osäkra eller delvis 
håller med, medan 12 av 21 (57 %) uppger att reglemente och anvisningar inte är tydliga. I 
svaren till granskarna återfinns bl.a. följande skrivningar avseende tydligheten i gällande reg
lemente och tillämpningsanvisningar: 

"Jag anser att reglerna inte är klockrena." 

"Jag upplever reglerna som tydliga med 
ett undantag och det gäller förlorad ar
betsinkomst. Jag är osäker på vad som 
gäller här." 

"Visst har jag någon gång varit osäker på 
vad som gäller - speciellt vid resor på 
kommunala uppdrag!" 

"Reglerna är omöjliga att efterleva för egenfö
retagare när det gäller förlorad arbetsinkomst. 
De är utformade utifrån att man är anställd och 
därmed kan få intyg från arbetsgivare. " 

"Skulle kunna vara tydligare. Vid vilka möten 
kan man begära kompensation för förlorad 
arbetsinkomst?" 
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3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att granskade nämnder kan stärka sina rutiner och kontroller för utbetalning av 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Det är positivt att kommunstyrelsen, genom ett 
tilläggsbeslut, valt att genomföra kontroller avseende utbetalningar till förtroendevalda inom 
ramen för arbetet med intern kontroll 2017. 

Granskningen omfattas inte av att utreda huruvida kommunens beslutsattestering är ända
målsenlig eller inte. Det finns dock indikationer på att granskade nämnder bör se över roll
och ansvarsfördelningen och tydliggöra vad som gäller vid beslutsattestering vid utbetalning 
av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

Myndighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden bör inför kom
mande års arbete med intern kontroll överväga de risker som kan kopplas till gransknings
området inför beslut om nämndernas respektive internkontrollplaner. 

Slutligen vill vi uppmärksamma och belysa det faktum att fler än hälften av de svarande le
darmötena uppger att de varken fått information om arvodesreglerna eller upplever att gäl
lande styrdokument är tydliga avseende arvoden och ersättningar. Det finns därmed ut
rymme för de granskade nämnderna att stärka informationsinsatserna riktade till de förtroen
devalda om arvodesreglerna. 

3.2. Finns det tydliga regler som anger hur arvode och ersättningar till förtroende
valda politiker ska beräknas? 

3.2.1. Iakttagelser 

Ersättningen för sammanträden är enligt fastställda regler 145 kronor per timme. I samband 
med sakgranskningen har det dock tydliggjorts att de befintliga reglerna inte tar hänsyn till en 
årlig uppräkning. Enligt uppgift ska ersättningen för sammanträden för nuvarande vara 154 kr 
per timme. Ett timarvode om maximalt 1 O timmar kan betalas ut per dag2

• Undantaget är 
kommunfullmäktiges sammanträden där ersättningen är 400 kronor per sammanträde. 

De ersättningsnivåer som framgår av reglementets bilaga är sammanträdesarvode, förlorad 
arbetsinkomst, förlorad semesterförmån, barntillsynskostnader samt ersättning till personer 
med funktionsnedsättning. Vi noterar att det inte framgår hur reseersättningen, som exem
pelvis km-ersättning, ska beräknas. Enligt de intervjuade är det otydligt vad som gäller vid 
beräkning av km-ersättningar. I samband med sakgranskningen tydliggörs att kostnader för 
resor till och från sammanträden ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare enligt det kommunala reseavtalet. Enligt de intervjuade ska inte ersättningen 
anges i blanketterna eftersom det åligger lönespecielisterna på HR-servicecenter att beräkna 
detta. 

En annan beräkning som beskrivs som otydlig är beräkning av ersättning för förlorad ar
betsinkomst till förtroendevalda utan anställningsförhållande. Enligt reglementet har de för
troendevalda som inte har något anställningsförhållande eller de som kan visa att en ar
betsinkomst förlorats, rätt till en schablonersättning. Enligt de intervjuade finns tre beräk
ningsgrunder för schablonersättning. Dessa tre beräkningar framgår dock inte av reglemen
tet. 

2 Undantaget från maximerat arvode per dag är valförrättare i samband med val. 
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De olika arvodena och ersättningarna, inklusive belopp/beräkning, som de förtroendevalda i 
Båstads kommun har rätt till presenteras detaljerat i tabell 1 och tabell 2 i bilaga 2. 

3.2.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det i de flesta hänseenden finns tydliga regler som anger hur arvoden 
och ersättning till förtroendevalda ska beräknas. Kommunstyrelsen bör dock i gällande reg
lemente förtydliga vad som gäller vid beräkning av km-ersättning. Vidare finns det utrymme 
för ett förtydligande kring vad som gäller vid förlorad arbetsinkomst för de förtroendevalda 
som inte har något anställningsförhållande. 

Det blir tydligt i samband med intervjuer att det inte alltid är självklart hur en del av ersätt
ningarna ska beräknas. Vi rekommenderar därför granskade nämnder att identifiera de tjäns
temän som upplever att det är otydligt och därefter stärka informationsinsatserna till berörda. 

3.3. Betalas rätt arvoden och ersättning ut till de förtroendevalda? 

3.3.1. Iakttagelser 

I samband med granskningen har vi genomfört en stickprovs kontroll. Syftet har varit att, i det 
urval vi granskat, övergripande bedöma om rätt arvode eller ersättning betalats ut till den 
förtroendevalda. I kontrollen har granskarna efterfrågat det material som ansvariga tjänste
män scannat och skickat in till HR-servicecenter i Helsingborg. De bedömningar som gjorts i 
samband med stickprovskontrollen utgår från kommunens reglemente och regler för arvoden 
till förtroendevalda. 

Inför kontrollen av utbetalda sammanträdesarvoden har granskarna efterfrågat en kopia av 
aktuell sammanträdeslista, justerat protokoll samt ett utdrag av kommunens utbetalningar av 
sammanträdesarvoden för granskad period. Informationen i sammanträdeslistan har kontrol
lerats mot justerat protokoll för att säkerställa att de ledamöter som uppges ha deltagit vid 
sammanträdet även framgår som deltagande i justerat protokoll. Därefter har en avstämning 
mot erhållen sammanställning av utbetalningar av sammanträdesarvoden gjorts. 

Kontrollen av sammanträdesarvoden har begränsats till perioden 2017-01-01 - 2017-09-30. 
Ett slumpmässigt urval har gjorsts utifrån de sammanträden som respektive nämnd haft un
der denna period. 

Tabell 1 - Kommunstyre/sen 

2017-06-07 Kanslichef 

Tabell 2 - Myndighetsnämnden 

2017-05-18 Kanslichef 
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Tabe/13 - Utbildningsnämnden 

2017-06-13 

Tabe/14 - Vård- och omsorgsnämnden 

Kommentar 

Ordförande 

Ordförande 

I samtliga tolv stickprov framgår vilka ledamöter som varit närvarande. Detta stämmer även 
överens med justerat protokoll och antalet timmar som sammanträdet pågått. Närvaron har 
bekräftats genom att respektive ledamot signerat sammanträdeslistan och intygat sin när
varo. Kontroll mot utbetalning till förtroendevald har stämt överens i samtliga stickprov. I 8 av 
12 stickprov har kanslichefen beslutsattesterat utbetalningen. I 3 av 12 stickprov har ordfö
rande i nämnden beslutsattesterat utbetalningen och i ett stickprov har nämndsekreteraren 
beslutsattesterat utbetalningen. 

Inför kontrollen av utbetalda ersättningar eftelirågade granskarna en sammanställning av 
ersättningar som betalats ut till förtroendevalda under perioden 2017-01-01 - 2017-09-30. 
Utifrån detta underlag gjordes därefter ett slumpmässigt urval av ersättningarna som be
nämns som förlorad arbetsinkomst, förrättning, ersättning/km (både skattefri och skatteplik
tig). Totalt valdes 30 stickprov ut för kontroll. 

Blanketten för utbetalning av ersättningar och eventuellt tillhörande underlag har i samband 
med kontrollen begärts ut. Underlaget kan exempelvis vara en kopia av ett kvitto som styrker 
utlägget. En första kontroll har gjorts av att rätt ersättning betalats ut, utifrån inlämnad blan
kett och tillhörande underlag. Detta har gjorts genom att beloppet som framgår i blanketten 
har jämförts med erhållen sammanställning av ersättningar som betalats ut till förtroende
valda. Vidare har granskarna kontrollerat att underlaget är undertecknat av den förtroende
valda, samt att underlag bifogats vid ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förrättnings
arvode. Kontroll av underlag är inte applicerbar vid kontroll av utbetalning av km-ersättning. 
Vi har även noterat vem som beslutsattesterat underlaget innan utbetalning. 

Granskarna har inte tagit hänsyn till den person som fått ersättningen utbetald. Det betyder 
att det slumpmässiga urvalet kan innebära att en enskild förtroendevald och dennes utbetal
ningar granskats mer än en gång. 

Tabell 5 - Utbetalning av ersättningar 

2 

Förlorad arbetsin-. 
kom st 

Förlorad arbetsin
komst 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Kanslichef 

Kanslichef 
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3 Förlorad arbetsin-
komst 

4 Förlorad arbetsin-
koms! 

5 Förlorad arbetsin-
koms! 

6 Förlorad arbetsin-
kom st 

7 Förlorad arbetsin-
kom st 

8 Förlorad arbetsin-
kom st 

9 Förrättnlngsarvode 

10 Förrättnings arvode 

11 Förrättningsarvode 

12 Förrättnlngsarvode 

13 Förrättningsarvode 

14 Förrättningsarvode 

15 Km-ersättning 
(skattefri) 

16 Km-ersättning 
(skattefri) 

17 Km-ersättning 
(skattefri) 

18 Km-ersättning 
(skattefri) 

19 Km-ersättning 
(skattefri) 

20 Km-ersättning 
(skattefri) 

21 Km-ersättning 
(skattefri) 

22 Km-ersättning 
(skattefri) 

23 Km-ersättning 
(skattefri) 

24 Km-ersättning 
(skattefri) 

25 Km-ersättning 
(skattepliktig) 

26 Km-ersättning 
(skattepliktig) 

27 Km-ersättning 
(skattepllklig) 

28 Km-ersättning 
(skattepliktig) 

29 Km-ersättning 
(skattepliktig) 

30 Km-ersättning 
(skattepliktig) 

-.J 

-.J 

-.J 

-.J 

-.J 

-.J 

Framgår inte I blankett 

Framgår Inte I blankett 

Framgår inte I blankett 

Framgår Inte I blankett 

Framgår Inte I blankett 

-.J 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

-.J 

Framgår inte I blankett 

Framgår inte I blankett 

Framgår Inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår Inte i blankett 

-.J· 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte I blankett 

Framgår inte i blankett 

Framgår inte i blankett 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Ordförande 

-.J -.J Ordförande 

-.J -.J Kanslichef 

-.J -.J Nämndsekrelerare 

" -.J Kanslichef 

" " Kanslfchef 

-.J " Kanslichef 

" -.J Kanslichef 

" " Kanslichef 

-./ " Ordförande 

- " Kanslichef 

- -.J Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- " Kanslichef 

- -.J Kanslichef 

- -.J Kanslichef 

- Nej•• Kanslfchef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- -.J Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

- Nej Kanslichef 

(Nej• - I detta stickprov stämmer den ekonomiska ersättningen mte överens med ersållnmgen som enligt kommunens bokföring 
har betalats ut. Kanslichefen•• - Denna utbetalning har beslutsattesterals av kanslichefen även om kommunens blankett inte 
använts. Istället har den förtroendevalda lämnat in sitt ersätlnlngsanspråk på ett blankt A4-papper.) 

Kommentar 
Utifrån genomförd stickprovskontroll kan vi konstatera att ekonomisk ersättning inte anges i 
21 av 30 granskade blanketter. Enligt de intervjuade ska inte ersättningen anges i blanket
terna eftersom det åligger lönespecielisterna på HR-servicecenter att beräkna detta. Detta 
uppges vara anledningen till att blanketter skickats till HR-service i Helsingborg utan att er
sättningen angivits. Vi noterar dock att den ekonomiska ersättningen i ett av stickproven som 
avser km-ersättning, där ersättningen faktiskt har angivits, inte stämmer överens med ersätt
ningen som betalats ut enligt kommunens bokföring. 

I samtliga stickprov avseende förlorad arbetsinkomst har den förtroendevalda undertecknat 
blanketten för utbetalning. Det samma gäller stickproven avseende förrättningsarvode. Där-
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emot avseende km-ersättning har den förtroendevalda inte undertecknat blanketten för utbe
talning i 10 av 16 stickprov. 

I 26 av 30 stickprov har kanslichefen beslutsattesterat underlaget och i tre stickprov har ord
förande i nämnden beslutsattesterat utbetalningen. I ett stickprov, avseende förlorad ar
betsinkomst, har nämndsekreteraren beslutsattesterat utbetalningen. 

Slutligen noterar vi att kommunen i ett av trettio stickprov betalat ut ersättning till en förtroen
devald som lämnat in sitt yrkande på ett handskrivet A4-papper, dvs. som inte använt kom
munens blankett för utbetalning. 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer stickprovet av sammanträdesarvoden som tillfredsställande avseende närvaro 
samt gällande timredovisningen. Granskade nämnder måste dock tydliggöra vem som har 
rätt att beslutsattestera utbetalning av arvoden och ersättningar. Beslutsattestering av en 
överordnads utgifter/arvoden/ersättningar ska inte genomföras av underordnad. Politikers 
utgifter/arvoden/ersättningar bör beslutsattesteras av annan politiker och inte av en tjänste
man. 

Avseende stickprovet av utbetalningar av ersättningar bedömer vi det som tillfredställande 
avseende förtroendevaldas underskrifter vid förlorad arbetsinkomst. 

Det innebär en brist att den enskilde förtroendevalda inte undertecknad underlaget i 10 av 30 
stickprov. Både i arvodesreglementet och tillämpningsanvisningarna tydliggörs att den förtro
endevalda ska underteckna blanketten. 

Att underlag för den ekonomiska ersättningen varken framgår i 21 av 30 granskade stickprov 
eller i arvodesreglemente/tillämpningsanvisningar bedömer vi som en försvårande omstän
dighet i samband med utbetalning. Det är inte rimligt att tjänstemän på HR-service ska göra 
utbetalningar utan att ha fullständiga eller tillräckligt tydliga underlag. 

Slutligen bedömer vi att det genomförts korrekta utbetalningar av arvoden och ersättning i så 
gott som samtliga granskade stickprov. I ett fall, avseende km-ersättning, har en högre er
sättning betalats ut än vad som angivits på inlämnad blankett. 
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4. Bedömning 

4.1. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att de granskade nämnderna bör stärka sin styrning och 
kontroll av utbetalning av arvoden och ersättningar. Vi bedömer det som positivt att kom
munstyrelsen, genom ett tilläggsbeslut, valt att genomföra kontroller avseende utbetalningar 
till förtroendevalda inom ramen för intern kontroll 2017. 

4.2. Revisionsfrågor 

Revisionsfrågor rar 
Finns det tillräckliga rutiner och kontroller Nej. Utifrån granskningen är det vår bedömning att kom-
för att säkerställa att rätt ersättning beta- munstyrelsen och granskade nämnder bör stärka sina 
las ut till förtroendevalda politiker? rutiner och kontroller vid utbetalning av arvoden och er-

sättningar till förtroendevalda politiker. 

Finns det tydliga regler som anger hur 
Delvis. Vi bedömer att det i flera hänseenden finns tydliga 
regler som anger hur arvoden och ersättningar till förtro-

arvodet till förtroendevalda politiker ska endevalda ska beräknas. Utifrån intervjuer framgår dock 
beräknas? att det inte alltid är tydligt hur en del av ersättningarna ska 

beräknas. 

Betalas rätt arvoden och ersättning ut till Delvis. I ett av trettio granskade stickprov, avseende km-
de förtroendevalda? ersättning, har en högre ersättning betalats ut än vad som 

angivits på inlämnad blankett. 

4.3. Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande av roll- och ansvarsfördelningen avseende 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

"" till kommunfullmäktige föreslå ett förtydligande om vilka regler som gäller för reseersätt
ning samt vid förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda utan anställning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga granskade nämnder att: 

"" säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 
gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

.,. säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden, utbildningsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden att: 

i. inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till utbetal
ningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
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Båstads kommun den 13 november 2017 

Anna Hammarsten 
EY 

Malin Lundberg 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 
Kanslichef, kommunkansliet 
Nämndsekreterare, kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare, myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 
Nämndsekreterare, vård- och omsorgsnämnden/kommunstyrelsen (t.o.m. mars 2018) 
Nämndsekreterare, utbildningsnämnden 

Medverkat vid intervjuerna 
Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 
lngmar Jönsson, förtroendevald revisor 

Dokument 
Arvodesreglemente för förtroendevalda, KF 2014-11-26 § 168 
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, reviderad senast av kommunfullmäk
tige 1993-03-24, § 35 
Tillämpning och tolkning av arvodesreglemente, KS 2017-04-05 § 92 
Rutinbeskrivning av begäran om ersättning för förtroendevalda, 2016-12-02 
Reglemente för kommunstyrelsen, KF 2015-12-16 § 264 
Reglemente för myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet), KF 2017-04-19 § 74 
Reglemente för utbildningsnämnden, KF 2015-12-16 § 264 
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, KF 2014-12-17 § 211 
Delegationsordning för kommunstyrelsen, KS 2017-06-07 § 173 
Delegationsordning för myndighetsnämnden, MN 2016-10-13 § 120 
Delegationsordning för utbildningsnämnden, UN 2016-06-30 § 82 
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden, VN 2015-01-02 § 3 
Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2017, KS 2017-01-11 § 19 
Myndighetsnämndens intern kontrollplan 2017, MN 2016-12-15 § 141 
Utbildningsnämndens intern kontrollplan 2017, UN 2017-06-13 § 56 
Vård- och omsorgsnämndens intern kontrollplan 2017, VN 2016-12-12 § 117 
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Bilaga 2 -Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 
Båstads kommun 
Tabell 1 - Arvoden till förtroendevalda, Båstads kommun 

Förtroendevalda som fullgör 
uppdrag på heltid har rätt till 

Årsarvode ett årsarvode med belopp 
som kommunfullmäktige 
beslutat om. 

Begränsat arvode 

Förlorad pensions
förmån 

Förtroendevalda som fullgör 
sina uppdrag på mindre än 
40 % av heltid har rätt till 
begränsat arvode i den ut
sträckning som kommunfull
mäktige beslutat om.* 

609 960 kr/år 
m.fl. 100% 
De årsarvoderade har rätt till ledighet i 32 da
gar/år. 

Kommunfullmäktige: ordf. 
demokratiberd. + grupple
dare 

Kommunstyrelsen (presi
dium + KSau ledamot 
Utbildningsnämnden 
Ordf. 
Vice ordf. 

Vård- och omsorgsnämn
den 
Ordf. 
Vice ordf. 

Myndighetsnämnden 
Ordf. 
Vice ordf. 

Verifierat belopp 

30 498 kr/år (5%) 

152 490 kr/år (25%) 

121 992 kr/ år 
(20%) 
18 298 kr/år 3% 

121 992 kr/ år 
(20%) 
18 298 kr/år 3% 

91 494 kr/år (15%) 
18 298 kr/år (3%) 

Förlorad semesterersättning är maximalt 13% 
Schablonberäknat belopp 
Procentpåslag på 13% på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 
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tjänstepension i ordinarie 
sysselsättning kompenseras 
för denna förlust. Begäran 
om ersättning ska göras 
senast vid utgången av april 
månad året efter det år för-
lusten hänför si till. 

Ji~~~~§å:~imJLi:r;rB~fi~w1a 

Tabell 2 - Ersättning för kostnader, Båstads kommun 

Reseersättning 

Kostnader för resor till och från sam
manträden eller motsvarande ersätts 
enligt de grunder som fastställs för 
kommunens arbetstagare enligt det 
kommunala reseavtalet. Traktamente 
utgår vid sammanträde eller förättning 
utom kommunen enligt kommunens 
resere lemente. 

~~~~~~~~~::;:;:2~ 

Personer med funktionsned
sättning 

Jll'it~; .:nätstå~Fid.~j;' 
Ersättning betalas till den förtroende
valda med funktionsnedsättning för de 
särskilda kostnader som uppkommit till 
följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för 
t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handling
ar. Ersättning betalas dock med högst 
belopp som kommunfullmäktige beslu
tat om. 

Särskilda kostnader till förtroen
devalda personer med funktions
nedsättning maximalt 200 kr/dag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 61  Dnr KS 000303/2018 - 906 

Årsredovisning 2017 för Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet  Båstads kommuns resultat för 2017 uppgick till 16,5 mkr, vilket är en positiv 

avvikelse i förhållande till budget med 1,6 mkr. Resultatet för 2016 var 14,8 
mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för ev. reavinster uppgår 2017 till 
15,8 mkr.  

 Årets nettoinvesteringar uppgick till 120,5 mkr, jämfört med 120,8 mkr året 
innan, varav ca 47 mkr avsåg VA‐investeringar. Nya lån om 40 mkr togs under 
året och kommunen amorterade drygt 15 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
ökade med 39 mkr till 56 mkr. 

 Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 
ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål 
var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när 
del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev 
därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock 
därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella 
bidrag. Då inflationen under 2017 uppgick till ca 1,8 procent innebär det att 
den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är 7,6 mkr.  

 VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +3,7 mkr under 2017. 
Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-
kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 
2017 till 12,6 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu 
uppgår till ca 16,3 mkr.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20 av ekonomichef Elisabet Edner, 
 Årsredovisning 2017.      
 
Förvaltningens förslag 1. Upprättad årsredovisning för 2017 godkänns. 
 2. Resultatet för 2017 och balansräkning per den 31 december 2017 fastställs i 

enlighet med årsredovisningen. 
 3. Av resultatet öronmärks 7,6 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 

Därefter finns 101,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
 4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 16,3 mkr. 
 
Fördragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Christer de la Motte (M): Nämnderna inkommer till kommunstyrelsen med 

handlingsplaner för att hålla budget 2018. 
 
 Gösta Gebauer (C): Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag  

till beslut.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

arbetsutskottet bifallit dessa.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 2 av 2

 

 

 Nämnderna ska inkomma till kommunstyrelsen med handlingsplaner för att 
hålla budget 2018. 

 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-20 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000303/2018 – 906 
 
 

Årsredovisning 2017 
           

 

Förslag till beslut 
 

1. Upprättad årsredovisning för 2017 godkänns. 
2. Resultatet för 2017 och balansräkning per den 31 december 2017 fastställs i enlighet 

med årsredovisningen. 
3. Av resultatet öronmärks 7,6 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter 

finns 101,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 16,3 mkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Båstads kommuns resultat för 2017 uppgick till 16,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i 
förhållande till budget med 1,6 mkr. Resultatet för 2016 var 14,8 mkr. Balanskravsresultatet, efter 
justeringar för ev. reavinster uppgår 2017 till 15,8 mkr.  

Årets nettoinvesteringar uppgick till 120,5 mkr, jämfört med 120,8 mkr året innan, varav ca 
47 mkr avsåg VA‐investeringar. Nya lån om 40 mkr togs under året och kommunen amorterade 
drygt 15 mkr på gamla lån. De likvida medlen ökade med 39 mkr till 56 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade 
pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till 
ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna 
kapitalet. Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida 
pensionsutbetalningar blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet 
skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter 
ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 
2017 uppgick till ca 1,8 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida 
pensionsutbetalningar är 7,6 mkr.  

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +3,7 mkr under 2017. Resultatet är överfört 
till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare års 
överskott, uppgick vid ingången till 2017 till 12,6 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-
kollektivet nu uppgår till ca 16,3 mkr.  

 
 
Kommunkontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Ekonomiavdelningen, Revisionen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisningen 2017 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 62  Dnr KS 000224/2018 - 905 

Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 

Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att 
anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell 
justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har 
delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15 av ekonomichef Elisabet Edner, 
 Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.      
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägardirektiv för 

Kommunassuras Syd Försäkrings AB. 
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägardirektiv för 

Kommunassuras Syd Försäkrings AB. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000224/2018 – 905 
 
 
 
 

Nytt ägardirektiv avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
           

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten 
efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell justering har gjorts då bolagsordningen, 
ägaravtalet och ägardirektivet har delats upp i tre individuella dokument. Inga större 
ändringar har skett i sak förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss 
språklig uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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Båstads Kommun-Nya bolagsdokument, KSFAB 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 
Hemlig kopia: 

Ingrid Andersson <ingrid.andersson@ksfab.se> 
Ingrid Andersson <ingrid.andersson@ksfab.se> 
2018-02-16 09:32 
Nya bolagsdokument, KSF AB 
Båstads Kommun 

Sida 1 av 1 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -02- 16 
Q()02Z 201 <6 

Dnr ..................... """q' 
.............................. : .... {'.JS 

Bifogade filer: 2018 Ny bolordning.pdf; 2018 Ny ägaravtal.pdf; 2018 Ny ägardirektiv.pdf 

Härmed översändes tre nya bolagsdokument, som underlag för beslut om godkännande av dem på 
årsstämman i maj. 
Tidigare har dessa tre dokument -Ägardirektiv, Ägaravtal och Bolagsordning, varit sammanfogade i ett 
enda dokument, men då stämman 2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera dokumentet, så togs beslut 
att dela upp det i tre individuella dokument, vilket får ses som tämligen logiskt. 
Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning och vi har också genomfört 
en smärre redaktionell justering i och med att det tidigare dokumentet nu delats upp i tre. Inga större 
förändringar i sak, förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. 

Med vänlig hälsning, 
Mats Ekbäck 
VD 
genom 

Ingrid Andersson 
vd-assistent /administratör 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Göran Olsgatan 1. 4:e vån, 211 22 Malmö 

tel 040-611 24 53 

Epost: ingrid.andersson@ksfab.se 

Hemsida: www.ksfab.se 

filp·///1'·/T T"Pr"/linw;;ih 1 I A nnData/Local/Temo/XPgrowise/5A86A51ABASTAD-AD... 2018-02-16 
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Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det är i och med att det antagits av 
bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för bolagets styrelse och 
andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 
försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

§1 Bakgrund 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som bildats för 
att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att 
delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett 
välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till 
majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare 
i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan utöva och faktiskt utövar 
kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna förvaltningar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 
stabil försäkringsgivare för delägarna. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara det ledande 
försäkringsbolaget för kommuner och landsting/regioner i Götaland och aktivt 
verka för att utveckla bolagets verksamhet för att säkerställa en långsiktig 
relation till sina ägare och försäkringstagare. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall aktivt verka för att delägarna 
utvecklar och vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vidare för delägare som också är 
försäkringstagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar 
härför, aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar 
och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB's skadekostnader och därmed främja 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB's långsiktiga verksamhet, dels minska 
försäkringstagares skador och skadekostnader. 

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkrings
tagare. 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall 
återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier. 
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Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av 
det kommunala ändamålet för verksamheten. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall - när detta bidrar till att uppfylla 
bolagets uppdrag - ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom 
försäkringsområdet. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall engagera sig i branschens 
utveckling och i framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling 
samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott 
försäkringsskydd. 

§3 Styrning 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller 
annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att 
följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om 
bolaget självt varit part i avtalet. 

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

Bolaget står enligt 6 kap. I § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 
respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i 
enlighet med vad som anges i antagna reglementen och policies. 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska 
lämna styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse. 

Bolaget erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har 
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 
kompetensen. 
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Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. 
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 
en sådan fråga som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. 
Uppstår tveksamhet huruvida beslut krävs av bolagsstämman, ska bolaget 
samråda med ägarkommunens representant/ombud. 

§4 Grundläggande värderingar 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara en god samhällsaktör där 
verksamheten präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara 
trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall 
vara utmärkande. 

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare 
behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

§5 Ekonomi 

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast 
möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge 
möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier, 
samt tillhandhålla budget och verksamhetsplan till delägarna. 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 15 mars varje år. Denna 
kan också översändas till delägarna i elektronisk form. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall bedriva verksamheten på sådant 
sätt att denna är tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en 
attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

§6 Information m.m. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall hålla delägarna väl informerade om 
sin verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 
ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på 
initiativ av och genom bolagets försorg. 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets 
verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och 
produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga 
skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling 
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i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare 
önskar genom anmälan till bolaget. 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om bolagets verksamhet. Bolaget 
ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

Protokoll från bolagsstämma 

Protokoll från styrelsesammanträde 

Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares 
kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för 
lekmannarevisorns granskning. 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angetts i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten. 

§ 7. Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar till 

privata utförare 

Om del av bolagets verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, 
ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, 
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i 
följande ordning: 

1. Lag 
2. Bolagsordning 
3. Aktieägaravtal 
4. Ägardirektiv 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 63  Dnr KS 000225/2018 - 905 

Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 

Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att 
anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell 
justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har 
delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15 av ekonomichef Elisabet Edner., 
 Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.     
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägaravtal för 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB.   
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  
  
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägaravtal för 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000225/2018 – 905 
 
 
 
 

Nytt ägaravtal avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
           

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Godkänna upprättat förslag till ägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten 
efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell justering har gjorts då bolagsordningen, 
ägaravtalet och ägardirektivet har delats upp i tre individuella dokument. Inga större 
ändringar har skett i sak förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss 
språklig uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nytt aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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Henrik Andersson - Ny ägaratval KSF AB 

Från: 
Till: 
Datum: 

Ingrid Andersson <ingrid.andersson@ksfab.se> 
Ingrid Andersson <ingrid.andersson@ksfab.se> 
2018-03-05 10:55 

Ärende: Ny ägaratval KSF AB 
Bifogade filer: 2018 Ny ägaravtal kompl.pdf 

Hej, 

Sida 1 av 1 

BÅ-S-IALJS"KOMMUN 
Kommunstyreliten 

2018 -03- 0 5· 
Dnr/{S.Q.QQJJ;;.§j. 
.. 1&f.."t.:.:.:?.~.~ ........ . 

Vi ber givetvis om ursäkt för allt detta skickande, men det tidigare utsända "2018 Ny ägaravtal" ska 
ersättas med det bifogade "2018 Ny ägaravtal kompl". Anledningen är att det bifogade ägaravtal 

innehåller full förteckning över aktieägare, dvs inklusive de 17 nya kommunerna. Vi var tvungna att 

invänta klartecken från Bolagsverket före utskick i slutligt skick. Nu ska alla de tre styrdokumenten vara 
kompletta och i skick för beslut hos respektive kommuns KF. 

Med vänlig hälsning, 

Mats Ekbäck 
VD 

genom 

Ingrid Andersson 
vd-assistent /administratör 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Göran Olsgoton 1, 4:e vån. 21 1 22 Malmö 

tel 040-611 24 53 

Epost: inqrid.andersson@ksfab.se 

Hemsida: www.ksfab.se 

file:///C:/U sers/henand2/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A9D67BABAST AD-AD... 2018-03-05 
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Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Bakgrund 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av 
tö rsäkri ngs rörelse. 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

§ 1 Ändamålet med ägandet 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. 

Bolaget skall verka som ett alternativ till den kommersiella marknaden och i 
huvudsak erbjuda försäkringslösningar till delägarekommuner på ett 
konkurrenskraftigt och förmånligt vis, avseende prissättning och villkor. 

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

§ 2. Verksamhet 

Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd 
och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och 
regioner) i Götaland. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 
försäkringsskydd till de bolag som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av 
de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget. 
Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i 
bolaget utser. 

Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan 
bli delägare i bolaget. 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och 
enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv. 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB's aktiekapital skall uppgå till lägst 
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor. 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 
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Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 kronor och följande kommuner är 
delägare: 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel 
662 662 000 Bjuvs kommun 0,91% 

2 574 574 000 Bromölla kommun 0,79% 

3 732 732 000 Burlövs kommun 1,01% 

4 676 676 000 Båstad kommun 0,93% 

5 1 386 1 386 000 Eslövs kommun 1,91% 

6 2 341 2 341 000 Hässleholms kommun 3,23% 

7 676 676 000 Hörby kommun 0,93% 

8 682 682 000 Höörs kommun 0,94% 

9 761 761 000 Klippans kommun 1,05% 

10 3 615 3 615 000 Kristianstads kommun 4,98% 

11 1 220 1 220 000 Kävlinge kommun 1,68% 

12 1 846 1 846 000 Landskrona kommun 2,54% 

13 872 872 000 Lomma kommun 1,20% 

14 4 846 4 846 000 Lunds kommun 6,68% 

15 12 588 12 588 000 Malmö stad 17,35% 

16 611 611 000 Osby kommun 0,84% 

17 326 326 000 Perstorps kommun 0,45% 

18 937 937 000 Simrishamns kommun 1,29% 

19 826 826 000 Sjöbo kommun 1,14% 

20 676 676 000 Skurups kommun 0,93% 

21 970 970 000 Staffanstorps kommun 1,34% 

22 605 605 000 Svalövs kommun 0,83% 

23 877 877 000 Svedala kommun 1,21% 

24 602 602 000 Tomelilla kommun 0,83% 

25 1 875 1 875 000 Trelleborgs kommun 2,58% 

26 1 494 1 494 000 Vellinge kommun 2,06% 

27 1 278 1 278 000 Ystads kommun 1,76% 

28 639 639 000 Åstorps kommun 0,88% 

29 457 457 000 Örkelljunga kommun 0,63% 

30 672 672 000 Östra Göinge kommun 0,93% 

31 897 897 000 Alvesta kommun 1,24% 

32 390 390 000 Lessebo kommun 0,54% 

33 1 300 1 300 000 Ljungby kommun 1,79% 

34 459 459 000 Markaryds kommun 0,63% 

35 614 614 000 Tingsryds kommun 0,85% 

36 454 454 000 Uppvidinge kommun 0,63% 

37 732 732 000 Älmhults kommun 1,01% 

38 1 111 1 111 000 Laholms kommun 1,53% 

39 563 563 000 Tranemo Kommun 0,78% 

40 1 259 1 259 000 Vetlanda kommun 1,73% 
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41 533 533 000 Sävsjö kommun 0,73% 

42 1 490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 

43 2 992 2 992 000 Karlskrona kommun 4,12% 

44 633 633 000 Olofströms kommun 0,87% 

45 1 360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 

46 807 807 000 Sölvesborgs kommun 1,11% 

47 339 339 000 Hultsfreds kommun 0,47% 

48 143 143 000 Högsby kommun 0,20% 

49 1 510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 

50 327 327 000 Mönsterås kommun 0,45% 

51 1 336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 

52 945 945 000 Vänersborgs kommun 1,30% 
53 411 411 000 Eda 0,57% 
54 270 270 000 Essugna 0,37% 
55 275 275 000 Grästorp 0,38% 
56 244 244 000 Jokkmokk 0,34% 
57 368 368 000 Lekeberg 0,51% 
58 485 485 000 Malung/Sälen 0,67% 
59 558 558 000 Ovanåker 0,77% 
60 214 214 000 Skinnskatteberg 0,29% 
61 521 521 000 Smedjebacken 0,72% 
62 481 481 000 Surahammar 0,66% 
63 352 352 000 Vadstena 0,49% 
64 377 377 000 Valdemarsvik 0,52% 
65 329 329 000 Vansbro 0,45% 
66 177 177 000 Ydre 0,24% 
67 338 338 000 Älvdalen 0,47% 
68 395 395 000 Älvsbyn 0,54% 
69 257 257 000 Ödeshög 0,35% 

Summa 72 568 72 568 000 100,0% 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga 
solvenskrav, fattas av bolagsstämman. 

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 
och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

§ 4 Pantsättning 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 

§ 5 Valberedning 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall 
eftersträvas, , att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att 
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styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och 
förutsättningar i övrigt. 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen skall 
lämna förslag till valberedningen på försäkringssakkunnig och suppleant till 
denne. 

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

§ 6 Bolagets styrelse 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen. 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i 
styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
och part. 

§ 7 Styrelsebeslut 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 
Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

§ 8 Revision 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie 
bolagsstämma. 

Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde 
skall bekostas av bolaget. 

§ 9 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer 
av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska 
principer och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att 
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bolaget alltid med god marginal skall överskrida gällande krav på finansiell 
stabilitet. 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav 
på ekonomisk hantering. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva 
fast egendom. 

Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 
efter samråd med delägarna fastställas av styrelsen. 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 

Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och 
då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal 
verksamhet. Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande 
lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning. 

§ 12 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 
kräver kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda 
på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren 
biträder detta avtal. 
Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget 
framgår av aktiebolagslagen. 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen 
tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av 
ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till 
god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av 
ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige 
senast två månader före stämman. 
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§ 14 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028. 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall 
vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som 
underrättar övriga parter om uppsägningen. 

§ 15 Väsentliga förändringar 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet 

Delägare som vill utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande 
delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 
bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera 
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i 
förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
Lösenbeloppet skall, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den 
ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas 
inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att 
understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas. 

§ 17 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 64  Dnr KS 000226/2018 - 905 

Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 

Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att 
anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell 
justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har 
delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-17 av ekonomichef Elisabet Edner, 
 Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB.          
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000226/2018 – 905 
 
 
 
 

Ny bolagsordning avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
           

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten 
efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell justering har gjorts då bolagsordningen, 
ägaravtalet och ägardirektivet har delats upp i tre individuella dokument. Inga större 
ändringar har skett i sak förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss 
språklig uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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Båstads Kommun - Nya bolagsdokument, KSF AB 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 
Hemlig kopia: 

Ingrid Andersson <ingrid.andersson@ksfab.se> 
Ingrid Andersson <ingrid.andersson@ksfab.se> 
2018-02-16 09:32 
Nya bolagsdokument, KSF AB 
Båstads Kommun 

Sida 1 av 1 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -02- 16 
Dnr •••• (!..~?/! .. ?. .~.~/?:f?I 8 
........................ : .. 1.0$.. 

Bifogade filer: 2018 Ny bolordning.pdf; 2018 Ny ägaravtal.pdf; 2018 Ny ägardirektiv.pdf 

Härmed översändes tre nya bolagsdokument, som underlag för beslut om godkännande av dem på 
årsstämman i maj. 
Tidigare har dessa tre dokument -Ägardirektiv, Ägaravtal och Bolagsordning, varit sammanfogade i ett 
enda dokument, men då stämman 2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera dokumentet, så togs beslut 
att dela upp det i tre individuella dokument, vilket får ses som tämligen logiskt. 
Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning och vi har också genomfört 
en smärre redaktionell justering i och med att det tidigare dokumentet nu delats upp i tre. Inga större 
förändringar i sak, förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. 

Med vänlig hälsning, 
Mats Ekbäck 
VD 
genom 

Ingrid Andersson 
vd-assistent I administratör 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Göran Olsgatan 1, 4:e vån, 211 22 Malmö 

tel 040-61 l 24 53 

Epos!: inqrid.andersson@ksfab.se 

Hemsida: www.ksfab.se 
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Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att erbjuda dessa ett 
välanpassat försäkringsskydd. 

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska 
personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner 
som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa 
kommuner/landsting/regioner. 

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet 
och vara en resurs inom försäkringsfrågor. 

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. 

§ 4 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna 
anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och 
grupper: 

Direkt försäkring 
Grupp e) 
Försäkringsklass 6 
Försäkringsklass '13 
Försäkringsklass '16 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom 
Fartyg 
Allmän ansvarighet 
Annan förmögenhetsskada 

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig 
verksamhet. 

Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen 
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Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

§ 5 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor 
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 

§ 6 Antalet aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

§ 7 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall 
vara vice ordförande. 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 

§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen 
och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad 
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och 
ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses. 

§ 9 Lekmannarevisorer 

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma 
som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år. 

§ 1 O Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev med posten 
eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. 

§ 12 Ordförande vid stämman 

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts. 

§ 13 Årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 

I. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
8. Beslut om 

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 
suppleanter 

I 0. Beslut om antalet styrelseledamöter 
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisor och revisorssuppleant 
15.1 förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolags lagen 

(2005:551 ), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller 
aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens m.m. 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
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1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 
bolaget. 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv 
samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska 
fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i§ 16 i 
denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier 
som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid 
bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag. 

§ 15 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som 
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen 
fastställer. 

§ 16 Underställning m m 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas 
vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet 
två (2) månader före stämma. 

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall 
sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare. 

Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering 
Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren 
eller av dotterbolag eller annan likvärdig association 

- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 
Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 16 
Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av 
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. 

§ 17 Överlåtelse av aktier och hembud 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till 
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överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara 
ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. 

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill 
att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. 
Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två 
månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i 
frågan. 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får 
väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut 
skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en 
månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i 
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar 
begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 
övergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om 
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas 
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt 
lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning 
lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en 
månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 68  Dnr KS 000300/2018 - 902 

Väckt ärende: Översyn och revidering av Personalpolitiskt program 
för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet, genom Gösta Gebauer, väcker nytt ärende angående Båstads 

kommuns personalpolitiska program. Vid genomläsning av programmet och 
utfallet som vi ser det, med begränsad erfarenhet av hela tidsperioden, föreslår 
vi en ordentlig översyn av personalpolitiska programmet. Det behövs en 
översyn dels för uppdatering av fakta, dels för uppdatering till dagens syn på 
personalpolitik och effekter.  

 Centerpartiet föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ge förslag till 
förändringar.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
 Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  
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Centerpartiet Båstad 

Nytt ärende - Personalpolitiskt program 

Båstad kommun har ett personalpolitiskt program antaget 2010. 

Vid genomläsning av programmet och utfallet som vi ser det, med 
begränsad erfarenhet av hela tidsperioden, föreslår vi en ordentlig 
översyn av personalpolitiska programmet. 

Det behövs en översyn dels för uppdatering av fakta, dels för uppdatering 
till dagens syn på personalpolitik och effekter. 

Föreslår 

Att förvaltningen får i uppdrag att ge förslag till förändringar och att detta 
ska vara klart för beslut i Kommunstyrelsen inom sex månader. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 70  Dnr KS 000342/2018 - 903 

Väckt ärende: Utöka budgetberedningen med  
nämndernas presidium 

 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ett nytt ärende avseende att utöka 

budgetberedningen med nämndernas presidier. Då nämnderna har eget 
budgetansvar är det av högsta vikt att de deltar och får ett helhetsperspektiv  
på budgetprocessen.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.      
 

 
 

 

173



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-20 1 av 2

 

 

KS § 71  Dnr KS 000343/2018 - 900 

Väckt ärende: Ta fram en värdegrund för Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) väcker ett nytt ärende att ta fram en värdegrund  

för Båstads kommun.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001414/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för april 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
bifogas en förteckning över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som 
remitterats för beredning. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	B)	
Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	
företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	
Båstad	Turism	och	Näringsliv	
såsom	tidigare.	2.	Båstads	
kommuns	näringslivsarbete	ska	
prioriteras	inom	den	kommunala	
förvaltningen	och	ske	i	nära	
samarbete	med	
kommunledningen.	3.	Båstads	
kommuns	näringslivarbete	ska	
ske	i	ett	nära	samarbete	med	
närliggande	näringslivsfunktioner,	
för	att	minska	behovet	i	Båstads	
kommun	av	mer	resurser,	minska	
sårbarheten	och	ge	större	effekt.	4.	
Förvaltningen	uppdrag	att	bryta	
ner	beslutad	näringslivspolicy	i	
kommunledningens

2

2 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	
näringslivsorganisationen

2

3 Systematiskt	
arbetsmiljöarbete

§	82,	KF	2017‐04‐19						§	
248,	KS	2017‐11‐08

001231/2016		
000305/2017

Vid	uppföljning	gav	KS	uppdrag	till	
FU	att	bereda	ärende	om	
arbetsmiljö.	

Ärendet	väckt	november	2017.	
För	handläggning	i	förvaltningen.

1
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4 Lokalisering	av	ÅVC §	295,	KS	2017‐12‐06 000770/2012 Lokalisering	av	ny	
återvinningscentral	i	Båstads	
kommun.	Beslut	i	KF	,	NSR	ej	
nöjda,	åter	utredning.	Uppdrag	till	
förvaltningen	att	inleda	process	
innehållande	bl.a.	ett
tidigt	samråd	med	länsstyrelsen,	
för	att	studera	samtliga	alternativ	
för	
lokalisering	av	återvinningscentral	
i	Förslövsområdet.	Länsstyrelsen	
på	besök	januari	2018.	

Information	på	KS	au	feb	2018						 1

5 Ansökan	om	dispens	för	
sluttäckning	av	Svenstad

§	213,	KS	2017‐09‐06 000935/2017 Väckt	ärende	sep	2017	‐	bereda	
ärende	om	sluttäckning	av	
Svenstad.

Ärendet	bör	ingå	i	helheten	för	
lokalisering	av	ÅVC

1

6 Framtida	
fastighetsorganisation

§	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Förvaltningen	fick	i	uppdrag,	2016‐
04‐27,	att	göra	en	översyn	av	
kommunens	fastigheter.	

Återremiss	i	KS	2018‐02‐14	med	
yrkande	1.	Inhämta	mer	kunskap	
från	andra	aktörer,	2.	Hur	"låser"	
vi	in	ägandet	av	fastigheterna	i	
Båstadhems	dotterbolag	saå	att	de	
inte	blir	föremål	för	handel?,	3.	Ta	
fram	en	ekonomisk	analys	för	
ombildningskostnaden	för	
kommunens	fastigheter	samt	
stämpelskatt	och	gör	en	
bedömning	utifrån	möjliga	
lösningar.

1

7 Utredningsuppdrag	
fastigheten	Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Väckt	ärende	nov	2016,	okt	2017	
och	dec	2017.	Ärendet	får	väckas	
och	läggs	till	tidigare	ärende	om	
hantering	av	Plommonet,	samt	
skickas	till	förvaltningen	för	
beredning.

Pågår	(byggnadens	status) 1
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8 Kommunalt	huvudmannaskap	
el	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	beslut	i	
KS	2016‐04‐13	i	uppdrag	att	göra	
en	utredning	vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	upprätta	en	
tidsplan	över	hur	detta	skulle	
kunna	genomföras.	Till	ärendet	
hör	även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Motion	och	medborgarförslag	
avgjorda.	Handläggning	av	ärendet	
pågår.	Primärt	en	förstudie.

2

9 Regler	för	resursfördelning	
inom	förskola,	fritidshem,	
skola	och	gymnasium	
(skolpeng)

§	139,	KS	2017‐05‐03 000674/2016 En	politisk	styrgrupp	tillsätts	för	
att	ta	fram	
resursfördelningssystem	att	gälla	
från	2018.	Styrgruppen	består	att	
tre	ledamöter	från	KS	och	två	
ledamöter	från	UN.

Arbete	pågår	i	förvaltningen. 2

10 Nytt	gruppboende	enligt	LSS §	206,	KS	2017‐09‐06 000679/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
under	2017	påbörja	förstudie	för	
nybyggnation	av	gruppboende	
enligt	LSS.

Till	KS	april	2018 1

11 Utredning	gällande	HR	
Servicecenter

§	207,	KS	2017‐09‐06 000440/2017 Båstads	kommun	vill	ha	förslag	på	
SLA	(Service	Level	Agreement).	
Båstads	kommun	vill	ha	
utvecklingsarbetet	konkretiserat	
så	att	det	är	möjligt	att	följa	upp	
politiskt.	Det	konkretiserade	
utvecklingsarbetet	ska	följas	upp	
senast	i	februari	2018.

Till	KS	mars	2018 1
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12 Medborgarförslag:	
Brukarrevision	av	
överförmyndaren,	förvaltarna	
och	gode	mäns	arbete

§	17,	KS	2018‐01‐10 000454/2017 1.	Förslaget	remitteras	till	
pensionärs‐	och	handikapprådet	
för	yttrande,	samtidigt	som	
ärendet	om	framtida	organisation	
för	överförmyndar‐verksamheten	
behandlas.	2.	Återremiss	till	KS	au	
där	förvaltningen	redovisar	
följande:	1)	antalet	ärenden	som	
respektive	gode	män	har,	2)	
antalet	brukare	som	har	god	man	
och	hur	många	gode	män	vi	har,		3)	
svar	på	hur	lång	tid	och	kostnader	
för	brukarrevision	samt		4)	hur	
skulle	en	brukarrevision	påverka	
och	finns	det	tid	och	möjlighet	att	
genomföra	en	sådan	innan	en	
eventuell	anslutning	till	ny	
överförmyndarorganisation	i	
Halland.

Remissvar	inkommit,	beredning	
av	återremissvar	pågår.

1

13 Politisk	styrgrupp	för	
framtida	investeringar	i	
skolorganisationen,	avseende	
kommunstyrelsens	
ansvarsområden

§	29,	KS	2018‐01‐10 000028/2018 Nytt	ärende	väcks	under	
sammanträdet	om	politisk	
styrgrupp	för	framtida	
investeringar	i	skolorganisationen,	
avseende	kommunstyrelsens	
ansvarsområden.

Till	KS	april	2018 1

14 Utvärdering	av	kvalitén	på	
städningen	i	kommunens	
lokaler

§	23,	KS	2017‐01‐11 000044/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	utvärdering	av	kvalitén	på	
städningen	i	kommunens	lokaler.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	
Till	LG	för	lösning.

1
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15 Ställplatser	för	husbilar	och	
husvagnar

§	178,	KS	2017‐06‐07 000619/2017 Ärendet	får	väckas	och	skickas	till	
förvaltningen	för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	
Till	LG	för	lösning.

2

16 Utvärdering	av	skötselavtal	
avseende	grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2017 Ärendet	får	väckas	och	
förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
bereda	ärendet.				

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	
Till	LG	för	lösning.

2

17 Lejontrappan	i	Båstad §	26,	KS	2018‐01‐10 000025/2018 Nytt	ärende	väcks	under	mötet.	
Socialdemokraterna	vill	ha	en	
utredning	av	förvaltningen	om	hur	
Lejontrappan	kan	renoveras	till	ett	
godtagbart	skick	samt	kostnaderna	
för	detta.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

18 Svar	på	motion	‐	Simning	för	
kommunens	barn	i	åldern	6‐
12	år

§	91,	KS	2017‐04‐05 000792/2016 Ärendet	återremitteras	för	
inhämtande	av	yttrande	från	Barn	
och	skola	om	hur	kommunen	
uppnår	skollagens	krav	på	
simkunnighet.	Förvaltningen	får	i	
uppdrag	att	undersöka	om	
Vårlidens	och	Riviera	Strands	
bassänger	går	att	nyttja	för	
skolornas	simundervisning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Planerad	KS	au	april	2018.

2

19 Hållbar	och	optimal	förskole‐	
och	grundskolestruktur	för	en	
tidsenlig	och	likvärdig	
utbildning	(skolutredningen)

§	170,	KS	2017‐06‐07 000553/2017 Remiss:	Skolchefen	har	bett	
partierna	representerade	i	
kommunfullmäktige	att	senast	
2017‐11‐10	inkomma	med	
ifrågasättande/synpunkter	på	
konsekvensanalysen	av	optimal	
skolorganisation	för	södra	sidan.

KS	feb	2018,	på	dagordningen	till	
KF	28	februari	2018

1
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20 Optimal	förskoleorganisation	‐
Akuta	åtgärder

§	4,	KS	2018‐01‐10 001309/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
lämna	förslag	på	hur	
förskoleplatsbehovet	inför	våren	
2018	kan	lösas.

Till	KS	april	2018 1

21 Planläggning	av	Lindströms	
backe	i	Västra	Karup

§	98,	KS	2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet	skickas	till	förvaltningen	för	
beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Vilande	i	avvaktan	på	
avveckling	av	vattentäkten.		

3

22 Namnsättning	av	planerat	
vård‐	och	omsorgsboende	och	
ny	väg	i	Förslöv	(Förslöv	2:4)

§	225,	KS	2017‐10‐04 000523/2017 Namnkommittén	har	tagit	fram	ett	
förslag	på	namn	för	det	nya	vård‐	
och	omsorgsboendet	i	Förslöv	
samt	på	den	nya	gatan	upp	till	
boendet.	Kommunstyrelsen	har	
återremitterat	ärendet	till	
namnkommittén	för	att	ge	vård‐	
och	omsorgsnämnden	möjlighet	
att	lämna	synpunkter	på	förslaget.

Till	KS	april	2018 1

23 Svar	på	motion	‐	Ungdomsråd	
i	Båstads	kommun

§	13,	KF	2018‐01‐24 000501/2017 KF	2018‐01‐24	återremitteras	till	
kommunstyrelsen	med	följande	
motivering:	Förslaget	ska	
kompletteras	med	finansiering.	Om	
medel	ska	tas	ur	kommunstyrelsens	
förfogande	eller	kommunfullmäktige.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2
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24 Arbetsmiljöenkät	i	
kommunhuset

000134/2018 Väckt	ärende	av	Kerstin	Gustafsson	
(M)	på	KS	au	2018‐01‐30.	Yrkande:	1.	
En	arbetsmiljöenkät	med	inriktning	på	
den	psykosociala	arbetsmiljön	
genomförs	snarast	och	redovisas	till	
kommunstyrelsen	i	mars	2018.	2.	
Målgrupp	för	enkäten	är	chefer	och	
medarbeetare	i	kommunhuset.	3.	
Upplägg	av	enkät	och	genomförande	
redovisas	till	arbetsutskottet	den	20	
februari	2018.

KS	feb	2018	beslutar	att	ärendet	
får	väckas	och	skickas	till	
förvaltningen	för	beredning.

1

25 Svar	på	motion	‐	Inför	
metoden	huskurage	i	Båstads	
kommun

§	14,	KF	2018‐01‐24 000389/2017 1.	Motionen	avslås.	2.	Förvaltningen	
får	i	uppdrag	att	ta	fram	en	policy	i	
motionens	anda.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

26 Väckt	ärende:	
Budgetprocessen

§	268,	KS	2017‐11‐08 001218/2017 Nytt	ärende	väcks	under	
sammanträdet	mot	bakgrund	av	
otydligheterna	kring	kommunens	
budgetprocess.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

27 Väckt	ärende:	Policy	för	
fortbildning

§	39,	KS	au	2018‐02‐20 000241/2018 Ingela	Stefansson	(S)	väcker	ärende	
under	mötet	med	yrkande	att	en	policy	
tas	fram	för	att	tydliggöra	hur	
utbildning	och	fortbildning	ska	
hanteras	så	att	alla	yrkeskategorier	får	
tillgång	till	fortbildning	för	att	nå	
måluppfyllelse.					

För	handläggning	i	förvaltningen. 2
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28 Väckt	ärende:	
Rekryteringsprocessen

§	69,	KS	2018‐03‐07 000291/2018

Ingela	Stefansson	(S)	väcker	ett	nytt	
ärende	under	sammanträdet:	
På	sista	tiden	har	det	anställts	
medarbetare	som	inte	uppfyller	
kommunens
kärnvärden	och	värdegrund	om	alla	
människors	lika	värde.	Samverkan	och
MBL‐förhandlingar	har	brustit.	
Socialdemokraterna	vill	ha	en	skriftlig
redogörelse	för	hur	förvaltningen	
säkerställer	att	de	som	är	kandidater
till	lediga	arbeten,	
bakgrundkontrolleras	så	att	de	lever	
upp	till
kommunens	kärnvärden	och	alla	
människors	lika	värde.	Att	samverkan	
och
MBL	med	de	fackliga	organisationerna	
efterlevs.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

29 Ändring i kommunstyrelsens 
delegationsordning

§ 78, KS 2018‐03‐07 000016/2015

Ärendet	återremitteras	med	yrkande	
att	i	samband	med	redovisning	av	
rekryteringsrutiner	från	förvaltningen	
tas	delegationsbestämmelserna	för	
rekrytering	av	
verksamhetsområdeschef	upp.					

För handläggning i förvaltningen. 1

Ärenden som tas bort från 
beslutsloggen:
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: 2018-03-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001415/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Protokoll 2017 från NSVA 
 
b). Årsredovisning 2017 från NSVA 
 
c). Hållbarhetsredovisning 2017 från NSVA 
 
d). Protokoll - Styrelsemöte 1/2018 med styrelsen i NSR AB samt  
Protokoll nr 1/2018 - Ekonomiska och tekniska delegationen i NSR AB 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkomna delgivningar. 
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Sida 1av3 

Protokoll fö1i vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 

Närvarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Birgitta Jönsson 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Suppleanter: 
Maria Berglund 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Fredrik Jönsson 
Rolf Ottosson 
Helli Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Stefan Vegehall, Vision 

Nr 1/2017, datum 2017-03-07 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

201a -o3- 2 a 
Dnr .. k.2 .... <l..<l.!.'t.!..-2, ,(J._ Ol J 
..................... - 9f'J/J f .r. 

............. fr;;v, •••••••• 11 

Thomas Hallberg, aukt revisor, Ernst & Young, (del av mötet) 
Aina Modig Lindell, lekmannarevisor, (del av mötet) 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Björn Persson, vice ordf 
Timo Wilkman, Kommunal 

Tid, plats och underlag: 
7 mars 2016 kl 09.00-12.00 på Stadsbyggnadshuset, Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till attjämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Jan Nilsson. 

§ 3. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson 

§ 4. Fastställande av dagordnin_g~/) 
, ' 
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Under övriga frågor informeras om kontakter med kommuner inom nordvästra Skåne. 
Därefter fastställdes dagordningen. 

§ 5. Närvaro 

Det konstaterades att Björn Persson och Timo Wilkman var frånvarande. Helli Taskinen gick 
in som ordinarie ledamot för Landskrona. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 7. Punkter att behandla enligt arbetsordningen punkt 1.3.1.4 

Inför genomgång av årsredovisningen redovisade VD och ekonomichef händelser och 
ekonomi för 2016 

a) VD sammanfattade händelser från året som gått enligt underlag. Därefter redovisade 
ekonomichefen bolagets och kundkommunernas ekonomiska utfall för 2016 enligt 
underlag. Årsredovisningen för 2016 gicks igenom och godkändes. 

b) Förslag till vinstdisposition behandlades och godkändes. 
c) Revisorsrapporter föredrogs av auktoriserad revisor respektive lekmannarevisor. 
d) Datum för bolagsstämman fastställdes till den 12/5. 

§ 8. Information från VD och ekonomichef 

a) VD föredrog underlag inför beslutspunkter. 

§ 9. Beslutspunkter 

a) Det beslutades att presidiet representerar NSVA vid Svenskt Vattens årsstämma. 

b) Styrelsen beslutade att uppdra åt presidiet att nominera ledamöter till Svenskt Vattens 
styrelse enligt förslag. 

c) Styrelsen beslutade att godkänna attestordning för 2017 enligt förslag med 
förtydligandet att ordförande attesterar VD:s personliga kostnader. 

§ 10. Övriga frågor 

Det informerades om att ordförande har inbjudits till Perstorp och Klippan för att informera 
omNSVA. 

§ 11. Nästa möte 

Nästa möte är det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman den 12/5. 
Övriga ordinarie möten för 2017 är planerade till den 15/6 kl 9-12, den 21/9-22/9 (inkl 
studieresa till Göteborg) samt den 24111 (i samband med SWR-dagen)0 
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§ 12. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

7o"14.vv k~------
Johan Jönsson 

Justeras: 

J ~/ 
(uu //d<:tl ,:.... 
Jan Nilsson 
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Närvarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Birgitta Jönsson 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 

Suppleanter: 
Maria Berglund 
Fredrik Jönsson 
Hans Grönkvist 
Helli Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande 
Anna Ingers 
Rolf Ottosson 
Stefan Vegehall, Vision 

Tid och plats: 

Protokoll fö1i vid konstituerande 
sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
2017, datum 2017-05-12 

13 maj 2016 kl 11.15 - 11.30 på Sundspärlan, Helsingborg. 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Magnus Jälminger öppnade styrelsesammanträdet. 

§ 2 Val av sammanträdesordförande 

Till sammanträdesordförande utsågs Magnus Jälminger. 

§ 3 Val av protokollförare 

Till att föra dagens protokoll utsågs Johan Jönsson. 

§ 4 Justering av protokoll 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Björn Persson. 

§ 5 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§6 Styrelsens ledamöt~ 
/ 
L4!? 

~ /0 'T 
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§7 

Meddelades att på bolagsstämman per den 12 maj 2017 presenterats följande 
styrelse: 

Magnus Jälminger Ordinarie Omval 
Björn Persson Ordinarie Omval 
Birgitta Jönsson Ordinarie Omval 
Anders Månsson Ordinarie Omval 
Jan Nilsson Ordinarie Omval 
Bo Wendt Ordinarie Omval 
Maria Berglund Suppleant Omval 
Anna Ingers Suppleant Omval 
Fredrik Jönsson Suppleant Omval 
Hans Grönkvist Suppleant Omval 
Rolf Ottosson Suppleant Omval 
Helinn Taskinen Suppleant Omval 

Val av styrelseordförande och vice styrelseordförande 

Till ordförande i styrelsen hade vid bolagsstämman presenterats Magnus 
Jälminger och till vice ordförande Björn Persson. 

Arbetsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Styrelsen godkände arbetsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp. 

§ 9 Firmateckning 

Styrelsen beslöt, att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av 
Magnus Jälminger och Björn Persson, två i förening. 

Dessutom har verkställande direktören, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen, 
rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

§ 10 Stämmoombud Sweden Water Research AB 

Till att representera NSVA vid bolagsstämma för Sweden Water Research 
utsågs Jan Nilsson som ordinarie och Maria Berglund som ersättare. 

Vid protokollet 

l·~~ 
Johan Jönsson 

Justeras:/ 
/,<' /",la) 
L'/jr~ 

B rsson 
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Närvarande: 
Ordinarie: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Birgitta Jönsson 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Suppleanter: 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Rolf Ottosson 

Övriga: 
Johan Jönsson, tf VD/ekonomichef 
Elizabeth Samane, sekreterare 
Andreas Björnevik - avd.chef Kundnära Tjänster 
Pär Gustafsson - avd.chef A vloppsrening 
Anna Holmstedt - HR-chef 
Jonas Håkansson - avd.chef Dricksvatten 
Andreas Lagerblad - avd.chef Rörnät 
Åsa Peez - avd.chef Ledningsnät och Projket 
Björn Bakke - Kommunal 
Timo Wilkman - Kommunal 

Frånvarande: 
UlfThysell, VD 
Maria Berglund 
Fredrik Jönsson 
Hellin Taskinen 
Stefan Vegehall 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av3 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr2/2017, datum 2017-06-15 

15 juni 2017 kl. 09.00 - 12.00 på SBN lokal, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande.~ 
/!". 
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§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 3. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Elizabeth Samane 

§ 4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§ 5. Närvaro 

Björn Bakke, ny representant för fackförbundet Kommunal presenterades. 
Det konstaterade att följande var frånvarande: 
Maria Berglund 
Fredrik Jönsson 
Hellin Taskinen 

Sida 2 av 3 

VD Ulf Thysell är föräldraledig. Ekonomichef Johan Jönsson är därför tillika tf VD. 
Stefan Vegehall är föräldraledig 

Då styrelsen informerades om att Hellins frånvaro berodde på att hon drabbats av ett 
överfallsrån, bad man sekreteraren ordna en blomma till henne med hälsning från styrelsen. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 7. Information från VD och ekonomichef 

a) VD:s lägesrapport 
a. - Presentation Andreas Lagerblad/Anna Holmstedt 
b. - NSVAs avdelningschefer presenterar Affärsplan 2018-20. 
c. - Räntekänslighet 
d. - Genomlysning investeringsprocessen E&Y 
e. - Representationspolicy 
f. - Uppföljning av elhandelsstrategi 
g. - Samverkan i Skåne Nordväst 

b) Ekonomi 
a. - Bokslutet för maj föredrogs av ekonomichef 

§ 8. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutade att godkänna Affärsplan 2018-2020 
b) Styrelsen beslutade att godkänna Representationspolicy 

§ 9. Övriga frågorA /) 
/ r 
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Styrelsen beslutade att förtydliga att modellen för Rättvist pris också ska tillämpas på arbete 
för kommunernas exploateringsprojekt och andra investeringsprojekt NSV A är inblandad i för 
kommunernas räkning. 

Styrelsen beslutade att föreslagna kommentarer på genomlysningen av investeringsprocessen 
ska lämnas som styrelsens ställningstagande till nästa styrelsemöte. 

Då det råder byggboom i Sverige och NSV A är engagerat i många ny- och exploaterings
projekt önskar styrelsen att bolagets ledning under budgetarbetet ser över möjligheten att 
skjuta på ej akuta reinvesteringar och återkomma med en redovisning av ett förslag. 

Styrelsen önskade att VD ser över möjligheten att göra en kort presentation av Affärsplanen 
som styrelsemedlemmarna kan använda för att föredra den inför kommunfullmäktige. 

Styrelsen önskade att presentationsbilden över räntekänslighet läggs in i TeamEngine. 

§ 10. Nästa möte 

Det konstaterades att nästa styrelsemöte hålls i samband med studieresan den 21-22 
september. Arets sista möte hålls den 24/11 (i samband med SWR-dagen). 

§ 11. Mötet avslutas 

Elizabeth Samane 

Justeras: / 
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Närvarande: 
Ordinarie: 
Björn Persson, vice ordf 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Suppleanter: 
Hans Grönkvist 
Fredrik Jönsson 

Övriga: 
UlfThysell, VD 
Johan Jönsson, ekonomichef 
Stefan Vegehall - Vision 
Björn Bakke - Kommunal 
Timo Wilkman - Kommunal 

Frånvarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Maria Berglund 
Anna Ingers 
Birgitta Jönsson 
Rolf Ottosson 
Helli Taskinen 

Tid, plats och underlag: 

Sida lav 3 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 3/2017, datum 2017-09-21 

21september2017 kl. 16.00-17.00 i GRYYAB:s lokal, Göteborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ l. Mötets öppnande 

Då ordinarie ordförande var frånvarande, var vice ordförande Björn Persson mötets 
ordförande. Mötet öppnades av ordförande. Ordförande framförde å styrelsens vägnar att 
NSV A skött presskontakterna under sommaren mycket bra. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Månsson. 

§ 3. Val av sekreterare 

193



Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§ 5. Närvaro 

Det konstaterade att följande var frånvarande: 
Magnus .Jälminger, ordf 
Maria Berglund 
Anna Ingers 
Birgitta Jönsson 
Rolf Ottosson 
Helli Taskinen 

Sida 2 av 3 

I Birgitta Jönssons frånvaro gick Fredrik Jönsson in som ordinarie ledamot. Det konstaterades 
att Helsingborg saknade ledamot. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 7. Information från VD och ekonomichef 

a) VD redovisade lägesrapport enligt underlag. 

b) Ekonomi 

NSV A:s policys gicks igenom. Förslag på förändringar i miljöpolicy och 
säkerhetspolicy godkändes med justeringen att "NSV A är och ska vara 
miljöcertifierade .... ". 

a. - Bokslutet för augusti föredrogs av ekonomichef 

§ 8. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutade att godkänna NSVA:s bolagsinterna investeringar enligt 
redovisning 

b) Styrelsens ställningstagande angående genomlysning av nuvarande 
investeringsprocess enligt bilaga 1 noterades 

§ 9. Övriga frågor 

Det beslutades att ledningen tar fram en skarp skrivelse till Länsstyrelsen att vår ansökan för 
Bjuv/Åstorps reningsverk inte hanteras. Presidiet hanterar frågan. 

§ 10. Nästa möte 

Det konstaterades att nästa styrelsemöte hålls den 24/11 kl 15-17. 
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§ 11. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

~/L..._ Jo~~ 
Johan Jönsson 

Justeras: 

'"
/~~~ 
?P~ 

~ Persson 
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;/iluL 
Anders Månsson 
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Närvarande: 
Ordinarie: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Birgitta Jönsson 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Suppleanter: 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Fredrik Jönsson 
Rolf Ottosson 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, ekonomichef 
Stefan Vegehall - Vision 
Björn Bakke - Kommunal 

Frånvarande: 
Maria Berglund 
Helli Taskinen 
Timo Wilkman - Kommunal 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av3 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 4/2017, datum 2017-12-06 

6 december 2017 kl. 13.00- 15.30 på Stadsbyggnadshuset, Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 3. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson./ 

,///) 
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§ 4. Fastställande av dagordning 
Under övriga frågor las följande punkter till: 

Nominering till Svenskt Vatten 
Önskemål om beskrivning av vad SWR åstadkommit 
VD:s årliga löneöversyn 

Därefter fastställdes dagordningen. 

§ 5. Närvaro 

Sida 2 av 3 

Det konstaterade att Maria Berglund och Helli Taskinen var frånvarande samt att båda 
ledamöterna för Helsingborg var närvarande. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 7. Information från VD och ekonomichef 

a) VD redovisade lägesrapport enligt underlag. 

b) Ekonomi 

Angående brandposter konstaterades vikten av att skattekollektivet 
budgeterar för underhåll och kontroll av brandposter som endast används av 
Räddningstjänsten samt hälften av kostnaden för de brandposter som både 
VA och Räddningstjänsten använder. 

a. - Budgeten för 2018 gicks igenom. Det konstaterades att kommunens andel 
av budgeten saknades för tre av sex kommuner, varför dessa skickas ut i 
efterhand. 

§ 8. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutade att godkänna NSVA:s budget för 2018. 
b) Styrelsen beslutade att godkänna tre nya tjänster för 2018 - två automationstekniker 

och en inköpscontroller. 

§ 9. Övriga frågor 

Det beslutades att nominera Katarina Pelin och Håkan Fäldt till Svenskt Vattens styrelse och 
Jörgen Johansson till valberedningen. 

Det informerades om att det framfö11s till SWR att informera om sin verksamhet. NSV A 
ansvarar för att NSV A:s kommuner blir informerade. 

Styrelsen överlade om VD:s löneförändring. Ordförande meddelar HR-chefen. 

§ 10. Nästa möte 

Det bestämdes att.nästa styrelsemöte hålls den 15/4 kl 12-16.Övriga möten hålls den 8/5 efter 
årsstämman, den 15/6 kl 9-12, i samband med studieresa den 4-5/10 samt den 7/12 kl 9-_M 
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§ 11. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

~~ 
Johan Jönsson 

Justeras: 
~-· 

d ~ 
;V:--/~ ...... ···~ 
~ agnus Jälminger t 

~:,7/-' 
?7~-
Persson 
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ÅSTADS KOMMUN 
B Kommunstyrelsen 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Årsredovisning 2017 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Förvaltningsberättelse 

1 (18) 

Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786) 
får härmed avge följande förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2017. Bolaget har sitt säte i 
Helsingborgs kommun, Skåne län. 

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

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

Styrelsen har sedan föregående bolagsstämma haft följande sammansättning: 

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

UlfThysell 

Suppleanter har varit följande: 

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

Revisorer 

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

Lekmannarevisorer 

ordförande 
vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Verkställande direktör 

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

ordinarie 
suppleant 

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

Lekmannarevisorer har sedan föregående bolagsstämma varit följande: 
Aina Modig Lindell, Helsingborgs stad 
Gunnar Ottosson, Landskrona stad 
Mikael Molin, Helsingborgs stad 

ordinarie 
ordinarie 
supplean~ 

/n 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Ägarförhållanden 

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

Allmänt om verksamheten 

2 (18) 

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

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

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

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

Ett nytt aktieägaravtal antogs 2016 där aktieägarna under varje verksamhetsår proportionerligt skall 
finansiera ett maximalt belopp enligt fördelningsnyckel i aktieägaravtalet. Under 2017 uppgår NSV A:s 
andel till 3.549 tkr. Den del som vid bokslutet understiger de avtalade procentsatserna skall anges som 
eventualförpliktelse hos respektive aktieägare, och överstigande skall minska eventualförpliktelsen. 
SWR har rätt til I finansiering enligt avtalet och denna rätt skall finnas i upp ti Il tre år. Under 2017 
översteg SWR:s fakturering det avtalade beloppet med 318 tkr. Kvar som eventualförpliktelse från 
2016 för NSV A är l.l 22 tkr. 

Miljöinformation 

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

Väsentliga förhållanden och händelser 
2017 var året då fler av kommunerna i nordvästra Skåne bestämde sig för att utreda om samverkan 
inom vatten- och avloppsverksamheten är något för dem för att klara de stora utmaningarna som va
verksamheterna i Sverige står inför framöver. 
Efter ett informationsmöte i Klippan bestämde sig Klippan, Perstorp och Örkelljunga för att genom
föra separata utredningar om ett eventuellt inträde i NSV A. 
Strax innan jul meddelade Klippan att man inte går vidare med utredningen utan fortsätter bedriva sin 
va-verksamhet i egen regi. Perstorp och Örkelljunga förväntas fatta beslut under våren 2018. 
Under 2017 har arbetet med att säkerhetsklassa personal som innehar säkerhetsklassade tjänster på
bötjats och vattenverket på Örby i Helsingborg är numera ett civilt skyddsobjekt. 
I februari blev NSV A omcertifierade enligt ISO 900l:2015 och ISO 14001:2015 som en av de första 
va-verksamheterna i landet. 
I samband med att en entreprenör med en logotyp förvillande lik NSV As etablerade sig i Helsing
borgsregionen uppmärksammades att NSV A saknade varumärkesskyddat hos Patent- och 
Registreringsverket, något som nu är åtgärdat/, 
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Båstad beslutade under hösten att sydsidan i kommunen ska anslutas till Sydvatten och avtal tecknades 
med start av vattendistribution under 2020. Nu påbörjar NSVA arbetet med att förbereda för detta 
genom att förstärka vattendistributionsnätet hela vägen ut till Torekov och även avveckla befintliga 
egna produktionsanläggningar. 
I Åstorp fattades efter flera års utredning beslut om att bygga ett nytt vattenverk i Kvid inge, ett 

projekt som tar form under 2018. 
Biogasproduktionen i Helsingborg certifierades och ett nytt avtal tecknades med en ny mottagare av 
biogasen. Den går numera på export. 
Sweden Water Research, det med Sydvatten och VA SYD gemensamma forskningsbolaget fortsätter 
att prestera och utvecklas över förväntan. Under 2017 anställdes de doktorander som helt finansieras 
av Sweden Water Research i bolaget och en projektkoordinator anställdes för att ytterligare strukturera 
det strategiska arbetet med att få tillgång till forskningsmedel , både i Sverige och inom EU. 

Framtida utveckling 

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

Flerårsjämförelse 

Se not 25 för definition av nyckeltalen. 

Belopp i tkr eller procent 2017 2016 2015 

Nettoomsättning 595 .789 539.537 557.093 
Resultat efter finansiella 
poster 90 158 68 

Balansomslutning 214.794 193.211 188.615 
Sysselsatt 

kapital 6.000 6.000 6.000 
Avkastning på sysselsatt kapital 1,6% 2,7% 1,2% 

Kassalikviditet 96,8% 95 ,5% 95 ,2% 
Soliditet 2,8% 3,1% 3,2% 

Förändring av eget kapital 

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

Belopp vid årets utgång 6.000 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 

Inga vinstmedel står till bolagsstämmans förfogande . 

2014 2013 

505.204 466.289 

64 31 
122.520 122.485 

6.000 6.000 
2,3% 2,4% 

96,3% 97,2% 
4,9% 4,9% 

Årets 
resultat Totalt 

6.000 

6.000 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans
räkningar med tillhörande bokslutskommentare'/ 

/~ 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2017 2016 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 5 595 789 539 537 
Övriga röre lseintäkter 6 37 755 32 530 
Summa rörelseintäkter 633 544 572 067 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 7-9 -503 965 -454 324 
Personalkostnader 10 -127 057 -115 522 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 11 -2 422 -2 064 
Övriga rörelsekostnader -2 -1 
Summa rörelsekostnader -633 446 -571911 

Rörelseresultat 98 156 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 3 
Räntekostnader -8 -1 
Summa resultat från finansiella poster -8 2 

Resultat efter finansiella poster 90 158 

Skatt på årets resultat 12 -90 -158 
Årets resultat 0 

Ä 1 

1 
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Balansräkning 

Belopp i tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 
Andra andelar 
Uppskjuten skattefordran 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varu lager m. m. 
Förnödenheter och handelsvaror 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2017-12-31 

9 047 

9 047 

17 
40 

135 
192 

9 239 

3 532 
3 532 

42 292 
12 243 
25 091 

79 626 

122 397 

205 555 

5 (18) 

2016-12-31 

8 809 

8 809 

17 

113 
130 

8 939 

5 532 
5 532 

23 346 
170 

19 437 
42 953 

135 787 

184 272 

214 794 193 211 
---------------------~!:-·/ 

./It~ 
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Balansräkning 

Belopp i tkr 

SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

Fritt eget kapital 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Summa långfristiga skulder 

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

20 

21 

22 

23 

6 (18) 

2017-12-31 2016-12-31 

6 000 6 000 
6000 6000 

0 0 
0 0 

6000 6000 

0 0 

85 083 102 362 
77155 so 915 

841 637 
14560 10 809 
31155 22488 

208 794 187 211 

214 794 1932~ iJ. 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr Not 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. zs 

Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

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

Investeringsverksamheten 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

2017 

90 
2 422 

2 512 
-113 

2 399 

2 000 
-36 673 
21583 

-10 691 

-40 
-2 659 

-2 699 

-13 390 

7 (18) 

2016 

158 
2 064 

2 222 
-164 

2 058 

-149 
26443 

4 595 
32 947 

-1 538 
-1 538 

31409 
Likvida medel vid årets början 135 787 104 378 

Li_!<vi~a m~~~!_yi d ~!!:~~I u ~---------- ----------------------------_!_?._~_~_J._? ________ ___ _ 13~_?8 ?/,{1 
. ~j 
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Not 1. Redovisningsprinciper 
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012: I Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprincipema 
är oförändrade jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper m.m. 

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

Intäkter 

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

Fordringar 

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

Varulager 

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

Materiella anläggningstillgångar 

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

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

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

Fordon 
Datorer med kringutrustning 
Övriga inventarier 

8 år 
5 år 

10 år 

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

Finansiella anläggningstillgångar 

Innehav av aktier i intressebolag värderas till nominellt värde (anskaffningsvärde). Upps!\juten skatte
fordran värderas till det belopp varmed det förväntas kunna utnyttjas under kommande år. 

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Skatt 

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

Upps!\juten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skatte
fordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använ~ 

1 
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skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande 
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 

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

Utvecklingskostnader 
Bolagets utgifter för utvecklingsarbete kostnadsförs löpande. 

Kassaflödesanalys 

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

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

Not 2. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

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

Not 3. Ställda säkerheter 

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 

_§_!_~IJ_Q~~~-~~~~!~!: __________________________________________________________ J.i:i_g:~------------------~_g-~--

Not 4. Eventualförpliktelser 

Belopp i tkr 

Finansiering Sweden Water Research enligt aktieägaravtal 
Kapitaltäckningsgaranti för Sweden Water Research 

2017-12-31 

1122 
500 

1622 

2016-12-31 

1440 
500 

1940 

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

Ägarna har tecknat ett avtal om kapitaltäckningsgaranti för SWR uppgående till 1.500 tkr. Avtalet 
har formulerats på så sätt att ägarnas förpliktelse begränsas till 500 tkr. 

--·--·------·---------··--····---·-···-·---···--··-··-·-----------·------·------·----··--·········-----·--·--·--··--····-·-···------·-····--·-·---·-·-···-·-·-·---····--;<-· 
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Not 5. Nettoomsättning 

Belopp i tkr 

Intäkter drift och underhåll 
Intäkter investeringar 
Rörelsens sidointäkter 

Not 6. Övriga rörelseintäkter 

Belopp i tkr 

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

2017 

31S 741 
279 873 

17S 
595 789 

2017 

8197 
1 sos 
14S2 

22 SSl 
2 520 
1530 

37 755 

10 (18) 

2016 

304 06S 
23S 3S9 

113 
539 537 

2016 

6 672 
1 381 
1417 

20 803 
1367 

890 
32 530 

--------------·-------------·----·---------------------

Not 7. Utvecklingskostnader 

Belopp i tkr 2017 2016 

Årets utvecklingskostnader 3 792 1869 
3 792 1869 

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

·----------··-·------------·--·-------------------------------------·-·--------------------·-··--------··-----·-··---------------·--···------·-/ 
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Not 8. Leasingkostnader 

Belopp i tkr 

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal 

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

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 

2017 

9 689 
20146 

29 835 

9 759 

11 (18) 

2016 

8 792 
21 746 

3 417 
33 955 

8 853 

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

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

Not 9. Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 

Belopp i tkr 

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag 
Andra uppdrag 

KPMG 
Revisionsuppdrag 
Andra uppdrag 

Lekman n arevisi an 
Revisionsuppdrag 

2017 

61 
95 

11 

2016 

70 
4 

9 

--------------------------------·-----·-··-·-----------------·--·--·----------------------··----·-··-····---·-·-------------------·----·---·-----------------~ 
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Not 10. Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Anställda 

Medelantalet anställda i Sverige 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Antal styrelseledamöter på balansdagen 
Kvinnor 
Män 

Totalt 

Antal ledande befattningshavare på balansdagen 
Kvinnor 
Män 

Totalt 

2017 

so 
145 

195 

1 
5 
6 

2 

6 
8 
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2016 

47 

137 

184 

1 
5 
6 

2 

6 
8 

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

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Belopp i tkr 

Styrelse och VD 
Övriga anställda 
Totala löner och ersättningar 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 

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

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

Ledande befattningshavares förmåner 

2017 

1 515 
84 939 
86454 

28 674 

159 
6 740 
6 899 

122 027 

Belopp i tkr Grundlön/arvode 

Styrelsens ordförande 
Övriga styrelseledamöter 
Verkställande direktör 
Övriga ledande befattningshavare 

103 
260 

1152 
5136 

2016 

1465 
76 918 

78 383 

26 056 

139 
5 832 
5 971 

110 410 

Pensions kostnad 

159 
1173 

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

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

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

Ekonomichef 
HR-chef 
Chef avdelning Dricksvatten 
Chef avdelning Avloppsrening 
Chef avdelning Ledningsnät och projekt 
Chef avdelning Rörnät 
Chef avdelning Kundnära tjänster 

Pensionsvillkor 

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

Avgångsvederlag 

Vid uppsägning av VD gäller en uppsägningstid på I 2 månader. Vid uppsägning av andra ledande be
fattningshavare gäller uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal. 

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

Not 11. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 2017 2016 

Maskiner och inventarier -2 422 -2 064 
-2 422 -2 064 

------··----------------------·---··-··----·-------·--------··--·-----------------·---------------·--··------.. --------------··---------------~ 
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Not 12. Skatt på årets resultat 

Belopp i tkr 

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

Avstämning av effektiv skatt 

Resultat före skatt 

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

Not 13. Inventarier 

Belopp i tkr 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 

Arets förändringar 
- Inköp 
- Omklassificering 
- Försäljningar/utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 

Arets förändringar 
- Försäljningar/utrangeringar 
- Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Procent 

22,0% 

80,0% 

-2,0% 

100,0% 

2017 

-115 
2 

23 
-90 

2017 

Belopp 

90 

-20 
-72 

2 

Procent 

14 (18) 

2016 

-158 
-6 
6 

-158 

2016 

Belopp 

158 

22,0% -35 
74,7% -118 
-0.4% 1 
3,7% -6 

-90 100,0% -158 

2017-12-31 

15 696 

2 660 

18 356 

-6 887 

-2 422 

2016-12-31 

14117 

1296 
283 

15 696 

-4 823 

-2 064 

-6 887 

Utgående restvärde enligt plan 9 047 8 809 --------------··-·--------·----------------------------------·---·----------·--··----------------··------··-------------------- -------------~v. 
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Not 14. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 

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

Not 15. Andelar i intresseföretag 

2017-12-31 2016-12-31 

40 
-283 
243 

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

---- -----------------------·--------·--------------·----·--

Not 16. Uppskjuten skattefordran 

Belopp i tkr 

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

Not 17. Övriga kortfristiga fordringar 

Belopp i tkr 

Båstads kommun 
Åstorps kommun 
Övriga poster 

Not 18. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Belopp i tkr 

2017-12-31 

616 
22% 
135 

2017-12-31 

7 239 
4 543 

461 
12 243 

2017-12-31 

2016-12-31 

512 
22% 
113 

2016-12-31 

170 
170 

2016-12-31 

Köpt vatten 19 298 15 763 
Övriga poster 5 793 3 674 

25091 19437 -----------··---··-··------·-----·-·-·----------·---------- -------------·-----------~ 
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Not 19. Likvida medel 

Belopp i tkr 

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

2017 

42 933 
79 464 

122 397 

16 (18) 

2016 

56 289 
79 498 

135 787 

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

Not 20. Aktiekapital 

6.000 aktier å 1.000 kr. 

Not 21. Disposition av vinst eller förlust 

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

Not 22. Förskott från kunder 

Belopp i tkr 

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

Not 23. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Belopp i tkr 

Personalrelaterade kostnader 
Förutbetalda bidrag 
Elkostnader 

2017-12-31 2016-12-31 

16 552 12 828 
9 919 

41807 53 794 
19 623 16 265 

7101 8 808 
748 

85 083 102 362 
---------- ---· 

2017-12-31 

13 465 

2 161 
2 421 

2016-12-31 

12128 
496 

2105 

Entreprenadkostnader 4 967 4 545 
Övriga poster 8141 3 214 

31155 22 488 
·--·----------·--------·--·-----------·-----------------"·-- --------------- --------.. ·--.. --.. --------------- ~ 

1 
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Not 24. Betalda räntor och erhållen utdelning 

Belopp i tkr 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Not 25. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 

Belopp i tkr 

Avskrivningar på tillgångar 

Not 26. Nyckeltalsdefinitioner 

Balansomslutning Totala tillgångar 
Totala tillgångar - räntefria skulder 

2017 

-8 
-8 

2017 

2 422 
2 422 

17 (18) 

2016 

3 
-1 
2 

2016 

2 064 
2 064 

Sysselsatt kapital 
Genomsnittligt sysselsatt kapital 
Avkastning på sysselsatt kapital 

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

Kassalikviditet 
Soliditet 

(Omsättningstillgångar - lager) I kortfristiga skulder 
Eget kapital I balansomslutning 

·-·---------------··------------------··---·----------------------···-------··-------------------·--·---·--------------/ 
/ f'U!) 

1 
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...... ~~--- ·· ··· ···· ··· · · ········ · ······ u~·,·,·· ·· ···· ··· 
Verkställande direktör 

18 (18) 

B j ·· ·n Persson 

ice ordför~nde 

1
1 

~.<~ ... ((/?.@. ......... .. .. ................ ...... ... . 

::d~2 ...................... ......... . 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2018-03-15. 

Ernst & Y oung 

~L-lkv~ 
······· ·· ··· ···· ································J ·· · 
Thomas Hallberg 
Auktoriserad revisor 

Vår granskningsrapport har avgivits 2018-03-15. 

Aina Modig Lindell 
Lekmannarevisor u edd av ägarna 

~~~· 
~·.:·c;~~~~~;~· ·· · ····· · ······················ · · 
Lekmannarevisor utsedd av ägarna 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, org .nr 556765-37B6 

Rapport om årsredovisninqen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkn ingen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

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

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

Revisorns ansvar 

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

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

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

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

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revis ionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB för år 2017 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

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

Grund för uttalanden 

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

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

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

Revisorns ansvar 

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

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

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

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

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

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

Helsingborg den 15 mars 2018 

Ernst & Young AB 

~i__ /6,({~ 
Thomas Hallberg ~ 
Auktoriserad revisor 
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Till årsstämman i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Org. nr 556765-3786 

Granskningsrapport för Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB år 2017 

Vi, av fullmäktige i Helsingborgs stad och Landskrona stad utsedda lekmannarevisorer, 
har granskat Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB verksamhet under 2017. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utgått från bedömningen av väsentlighet och risk och utförts enligt 
aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån 
bolagsordning och ägardirektiv. Sam planering har skett med bolagets auktoriserade 
revisor. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi har under året speciellt sett på det interna kontrollarbetet. Under året har vi 
tillsammans med representanter för kommunrevisionerna i ägarkommunerna haft två 
möten med bolagets ledning för information. 

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

Helsingborg 2018-03-15 

~.1&fl!P1VL 
Lekrnannari:a; 

~~-
,R;unnar Ottosson 

/ Lekmannarevisor 
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, arg.nr 556765-3786 

Uppdrag och ansvarsfördelning 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 för att den är upprättad enlighet med 
å rsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Helsingborg den 15 mars 2018 

~C/k1c 
Thomas Hallberg ~ 
Auktoriserad revisor 
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Själva grunden för NSV As existens, att tillhandahålla rent dricksvatten till invånare och företag i 
ägarkommunerna och sedan ta hand om avloppsvattnet och rena det innan det återförs till naturen, är 
en del av fundamenten för ett hållbart samhälle, vattnets kretslopp. 

Bolagets anställda arbetar varje dag med arbetsuppgifter som direkt appellerar till flera av de områden 
som definierats i FNs globala hållbarhetsmål. 

Övergripande affärsmodell och information bolagets arbete med miljö, sociala 
förhållanden och personal 

Grunden för NSV As handlar om att vi ska 

• Säkra VA-kompetens i regionen 

• Skapa en optimal utveckling av det regionala VA-systemet 

• Vara ett föredöme för samverkan i nordvästra Skåne 

Utifrån vårt ursprungliga syfte har vi formulerat en Vision, en Affärside och våra Värdeord. 

Visionen (vad vi vill uppnå): 

NSV A är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade 
frågor i Nordvästra Skåne. 

Våra strategier för att röra oss mot visionen är 

Att våra reningsverk klarar villkor och utsläppskrav, vilket redovisas i bolagets 
miljö redovisning 
Att det dricksvatten vi levererar uppfyller Livsmedelsverkets villkor 
Att våra ledningsnät uppfyller de dimensioneringskrav som gäller 
Att vi planerar och är redo för framtida utmaningar såsom kraftigare regn, stigande 
havsnivåer, sämre råvatten, ökande vattenförbrukning och krav på rening av fler 
ämnen i våra reningsverk. 
Att vi inom ramen för vårt uppdrag ser till att va-systemen gör våra kunders vardag 
opåverkad av vår verksamhet. 
Att vi är gula eller gröna i alla parametrar i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex. 

De mål vi sätter upp i vår Affårsplan för drift, underhåll och utveckling av de allmänna va
anläggningarna följer våra strategier och leder oss mot vår Vision. 

Som indikatorer på att vi rör oss i rätt riktning använder vi Svenskt Vattens Hållbarhetssindex (HBI). 
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Hållbarhetsindex visar på verksamhetens långsiktiga hållbarhet ur ett antal parametrar. Värderingen 
är grönt, gult och rött där röd färg indikerar att parametern inte är långsiktigt hållbar. Vi anser att en 
verksamhet som ska vara "garanten för en hållbar utveckling" ska vara grön eller gul i samtliga 
parametrar. I dagsläget finns några medvetna undantag, där kostnad/nytta eller platsens 
förutsättningar omöjliggör ett gult eller grönt resultat. 

Vår Affärside (vårt uppdrag) är att: 

På affärsmässiga grunder leverera och utveckla hållbara vattentjänster som skapar 
samhällsnytta för delägarna och kundnytta för deras kunder. 

Våra strategier för att uppfylla vår Affärside är: 

Att vara kostnadseffektiva i det arbete vi utför 
Att ha en god balans i arbete utfört i egen regi respektive med externa resurser 
Att leverera de produkter som efterlrågas av våra ägare och kunder 
Att vår leverans uppfyller de servicelöften som vi utlovat 
Att våra kunder alltid får ett professionellt bemötande och vi följer kundens ärenden i 
hela processen vid kontakt med oss 
Vi kommunicerar i första hand proaktivt vad vi gör så att våra kunder både vet när vi 
påverkar dem och på vilket sätt de påverkar vår verksamhet. 

I Affärsplanen sätter vi upp mål för utvecklingen av bolagets verksamhet, i grunden arbetar vi med att 
definiera hur våra produkter ska utvecklas. Dessa målsättningar stödjer vår affårside. 

Som indikatorer för hur väl vi arbetar efter vår affårside använder vi våra produktblad, 
effektivitetsnyckeltal, våra servicelöften och NKI-mätningar. 

Utvecklingsarbete pågår för att kunna mäta ledtider på ett sätt som gör at vi enkelt kan följa upp de 
servicelöften som finns. 

För att definiera vad en hållbar vattentjänst är har vi utvecklat produkter som var och en beskriver 
delar av hela tjänsten. I produkterna beskriver vi detaljerat vad som ingår i den tjänst vi levererar. 

Utifrån våra produkter har vi tagit fram pris/enhet för att mäta vår affärsmässighet. Dessa nyckeltal 
visar på hela produktens effektivitet och mäter den output vi får från en given input. En produkt kan 
bli effektivare på många sätt; ändrade arbetsprocesser, bättre inköp, nya metoder och automatisering 
är några exempel. 
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Kundnyttan definierar vi dels utifrån NKI-mätningar och dels utifrån våra servicelöften och hur väl vi 
uppfyller dem. Vi mäter uppfyllandegraden av våra löften och gör en översyn i samband med 
affårsplaneprocessen om de måste justeras utifrån externa eller interna krav. 

Våra servicelöften vid driftsstörningar är: 
Vid akuta händelser uppdaterar vi driftinformationen inom 30 minuter från det att felet är 
behäftat av oss. 
Vid planerade VA-arbeten informerar vi berörda kunder senast tre dagar innan arbetet ska 
utföras. Informationen kan skickas med vykort, sms eller lapp i er brevlåda eller i dörren på er 
fastighet 
Vid tekniska problem med kommunens vattenledningar ska ingen kund vara utan vatten 
längre än tio timmar efter att vi har fått kännedom om felet. Om felet inte kan åtgärdas 
inom tio timmar kommer vi att sätta ut tillfälliga vattentankar eller vattenposter i närområdet 
inom sex timmar från det vi fått kännedom om läckan. 
Vid tekniska problem med kommunens avloppsledningar ska ingen kund vara utan avlopp i 
mer än fyra timmar efter vi har fått kännedom om felet såvida felet inte beror på 
översvämning. 
Vid tekniska problem med LTA-pumpen, kontakta NSVA. Vi tar emot din anmälan och 
kontaktar dig för åtgärd senast nästkommande vardag. 

Vid mätningar under 2017 har de allra flesta kunder varit nöjda med vårt bemötande: 
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I våra Värdeord talar vi om vilken typ av bolag vi vill vara. 

För oss är 

Ansvar, Kompetens och Arbetsglädje 

centrala begrepp. 

Vi tar ansvar både för vår egen och bolagets utveckling. Vi utvecklar vår kompetens så att den är 
relevant för varje tids utmaningar och behov. Genom att både bidra till och uppleva arbetsglädje kan vi 
prestera bättre och må bra på vår arbetsplats. 

Som verktyg för utvecklingen av bolagets personal använder vi VÅGEN. VÅGEN är vårt system för att 
ta tempen på organisationen. Utifrån resultatet arbetar varje grupp med egna aktiviteter för att 
förbättra sin egen situation och prestation. 

Som indikatorer på hur väl vi uppfyller förutsättningarna för att må bra och prestera på NSVA följer vi 
index för Prestation (APCI), Dialog (ADI) och Ledarskap (ALI). 
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Mål:75% 

66 
2017--0&--01 

All· VÄRDE 

Mål:75% 

49~ 
2017--06--0, 
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ADl·VÄRDE 

Mål:75% 

79 
2017-06-01 

APCI och ALI är sammanslagna index som anger hur många procent av alla medarbetare i bolaget som 
placerar sig i den översta 16-delen av dessa index. Vår strävan är att ligga över 75% på alla tre indexen. 

Under 2016 och 2017 har flera avdelningar genomfört omorganisationer vilket tydligt avspeglar sig i 
våra undersökningar. Alla grupper arbetar aktivt med att förbättra sin situation utifrån resultatet i 
VÅGEN. 

Vattenvett (hur vi agerar) 

I NSVA:s VAttenvett finns riktlinjer för vårt förhållningssätt gentemot varandra och andra. 

På NSVA respekterar jag mina kolleger och deras arbete 
På NSVA frågar jag efter information om jag salmar den 
På NSVA får jag hjälp om jag frågar efter det, även över avdelnings gränserna 
På NSVA tar jag reda på fakta och skapar inga rykten 
På NSVA pratar jag med dig och inte om dig 
På NSVA är god humor när alla är lite gladare efteråt 
På NSVA följer jag regler och rutiner, rppo1terar avvikelser och åtgärdar fel och 
brister 
På NSVA ger ja beröm och uppskattning när det är befogat 
På NSVA kommer jag med konstruktiv kritik och undviker att gnälla 
På NSVA är jag en del i helheten och är medveten om att jag påverkar stämningen 
med mitt sätt 

I vårt verksamhetssystem finns rutiner, manualer och checklistor som beskriver vad som gäller i både 
stort och smått 

Den huvudsaldiga informationskanalen internt på NSVA är vårt intranät. Förutom information från 
ledningen som är viktig för alla finns även möjlighet att i det sociala flödet dela med sig av sin vardag 
och dela information i inom olika grupper. 

Mål och måluppfyllelse 
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I Affärsplanen finns samtliga mål som vi har i bolaget. Dessa följs upp månadsvis på ledningsnivå och 
måluppföljningen finns för alla att ta del av på intranätet. Affärsplaneprocessen är en av fem 
övergripande planeringsprocesser som ingår i bolagets årscykel. De andra är VÅGEN, 
budgetprocessen, löneprocessen och verksamhetssystemet. 

Verksamhetsstyrning och policys 

NSVA är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 

De huvudprocesser som finns i bolaget redovisas nedan, till varje sådan finns syfte, mindset, kunders 
uppfattning, nyckeltal och utmaningar specificerade: 

Plane ra o ch s ka pa ett m iljömässigt- och 
ekonom is kt h l ll ba rt VA-5"ys t e m s om uppfy lle r 

la gk ra v 

Skapa överenskommelse m ed 
ägarkomm uner och kommunicera 

v8rt vä rdeska pa nde 

,----------·--------------, Ska a rent vatten 
Omh änderta dag vatte n rör e n 

bckymmerafri vardag 

Ren 11 spillvatte n för re nnre hav 
och m iljö 

Le vere.ra e tt •ii kert och 
re nt d ricksvatte n 

' . , 
---------------------------

I miljö- och kvalitetsstyrningen ingår analys av kunder och kundkrav, identifiering av betydande 
miljöaspekter och uppföljning av dessa samt avvikelserapportering för ständig förbättring. 

Nedan beskrivs de kund.krav som har identifierats som generella i 

verksamheten. 

1. Leveranssäkerhet vatten. spill och dagvatten 

Leverans av dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten är något som de flesta inte 

tänker på så länge det fungerar, men som får omedelbart stora konsekvenser då det inte fungerar. 

Privatpersoner, sjukvårdsinrättningar, industrier m.fl. är i ständigt behov av rent vatten och 

omhändertagande av spill- och dagvatten är nödvändigt för att förhindra översvämningar både på gata 

och i fastighet. Leveranssäkerheten för dessa tjänster kan därför antas vara av stor vikt för kunden. 

2. God och jämn och kvalitet på dricksvattnet 

Kunderna antas kräva en god dricksvattenkvalitet på det vattnet som levereras. En jämn kvalitet är 

också viktigt inte minst för en del av de företag som använder vatten i olika typer av processer, 

dialyspatienter m.m. 
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3. God kvalitet på det vatten och slam som vi släpper ut i recipient samt det slam som uppstår 
i processen 
Myndigheter, kommuner och abonnent ställer krav på det vatten och slam som släpps ut från 

avloppsreningsverken. Kvaliteten på det slam som produceras är föremål för offentliga diskussioner, 

särskilt i de fall slammet sprid på åkermark. 

4. Bemötande av kund vid både extraordinära och icke extraordinära händelser 
De allra flesta kunder förväntar sig ett professionellt bemötande då de kontaktar företaget i något 

ärende. De kan antas vilja få hjälp med sitt ärende utan dröjsmål och utan att behöva ringa eller 

besöka oss mer än en gång med samma fråga. Extraordinära händelser så som utebliven 

vattenleverans eller översvämning är en situation då många kunder kan förväntas bli stressade. 

Därmed ökar kraven på bemötande och hantering av situationen. Kunden kan förväntas ställa extra 

stora krav på bemötande och hjälp i dessa situationer. 

5. Fungerande kommunikation och professionell hantering av frågor där vi samarbetar med 

kundkommuner 

Det finns ärenden då vi interagerar med våra kundkommuner i olika frågor, så om exempelvis 

remisshantering och exploateringsfrågor. Man kan anta att kommunerna i dessa frågor förväntar sig 

professionell hantering av de frågor där vi samarbetar. Vidare antas de förvänta sig en fungerande 

kommunikation samt att NSVA hanterar likartade frågor på ett likartat sätt oavsett vilken kommun 

som ärendet berör. 

Betydande Miljöaspekter 

De betydande miljöaspekter bolaget fokuserar på utifrån analysen är: 

- ---·· --------· ·- ---- _ .. 

MA 1-17 Dricksvatten 

···--·-----------. 

MA 2-17 Dricksvatten 

MA 3-17 Spillvatten 

MA 4-17 Spillvatten 

MA 5-17 Spillvatten 

--· - ------- ·-·-- --

MA 6-17 Spillvatten 

··- ··---· -- -· - - .. -··- ···----------··-------··- ·····-----· 

Vattentäkter har inte gällande vattenskyddsområden 

Vattentäkter har gamla eller felaktiga vattendomar 

-· -
Reningsverk ej dimensionerat enligt tillstånd. 

-· --------------- . 

Mottag av processavloppsvatten från verksamheter/ 
industrier som innehåller giftiga ämnen. 

Mottag av externslam som har dålig kvalitet till 
verksamhetens reningsverk 

·- -- - -···----------···--- ·-· ---· --- -

Belastning på reningsverk som riskerar att överskrida 
befintligt tillstånd 

Målsättningar kring dessa aspekter finns i Affårsplanen och följs upp regelbundet. Se bilaga 1 

Måluppfyllning till Verksamhetsberättelse 2017. 

Bolagets arbete med mänskliga rättigheter och antikorruption 
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NSVA bedriver ingen verksamhet utanför det regionala området i Skåne Nordväst och arbete pågår i 
samverkan med bl a Helsingborg stad kring vilka krav som ska ställas på leverantörer och 
entreprenörer i upphandlingar enligt LOU och LUF. 

NSV As policy mot mutor är lätt åtkomlig för samtliga medarbetare och innehåller en beskrivning av 
vad som är "Normalt sett godtagbara förmåner" respektive "Inte godtagbara förmåner". 

Bolaget revideras av ägarnas lekmannarevisorer på området Mutor senast år 2013 och bedömningen 
var att policyn är väl känd i bolaget och att det finns en god kunskap om vilka regler som gäller och 
dessa efterlevs på ett mycket bra sätt. 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -03- 0 9 
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Protokoll Styrelsemöte 1/2018 med styrelsen i NSR AB 

Fredag 2018-02-09, kl. 9-16 - på Villa Thalassa, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Kem1eth Lantz, Bemer Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, Bo 
Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh, Peter 
Knutsson och Christer Hansson. 

Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Rickard Sallermo, 
Eva Ingers, Kjell Näslund, Rolf Ottosson, Carl-Axel Andersson, Lennart 
Nilsson, Sahand Kousha och Niklas Svalö. 

Personalrepresentanter: 

Övriga: 

Jann Thomasen, Transport 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 
Mats Örth, Ekonomichef och Dragana Damljanovic under§ 5-7. 
Boel Hellberg, PwC under § 6. 
Conny Wettergren, Anläggningschef NSRNERA PARK under punkt§ 14. 
Jan Moberg, Länsstyrelsen under punkt§ 15. 
Kerstin Gustafsson, Verksamhets och Utvecklingschef affärsutvecklare under§ 
16. 

Anmält förhinder: Reino Persson, Robin Holmberg, Lennart Nilsson och Lotta Lewis
Jonsson 

Mötets Öppnande 
§ 1 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 2 att godkäima föreslagen dagordning med tillägg till punkt 18 för HO artikel och 

information om Ägarsamråd. Punkt 15 a läggs till för presentation av förslag. 
§ 3 att ordföranden jämte Anders Månsson justerar protoko11et. 
§ 4 att godkänna styrelseprotokoll 7/ 2017 samt 8/2017 
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§5 

§6 

§7 

Ekonomiska rapporter för 2017 
VD Kim Olsson hälsar Dragana Damljanovic, NSR:s Biträdande Ekonomichef 
välkommen på mötet. 

Mats Örth informerar om resultatet för 2017. 

Resultatet för NSR-koncernen visar en vinst på 0,3 Mkr vilket följer budget. 
Investeringar för 12,7 Mkr har genomförts. 

Resultatet följer fastlagd budget och prognosen har följt budget. 

För att styrelsen på ett aktivt sätt skall kunna påverka det ekonomiska resultatet 
w1der innevarande år bör rapporteringen kompletteras w1der 2018. 

I protokollet bör den viktigaste informationen som finns i det utskickade 
underlaget framgå på ett tydligare sätt eftersom de som läser protokollet inte 
alltid tar sig tid att läsa bilagorna till kallelsen. 
Den ekonomiska rapporten bör kompletteras med förklaring hur bolaget har 
för avsikt att åtgärda eventuella negativa avvikelser. 
Aktivare arbete med prognoser så att avvikelse kan förklaras mot dessa. 
Redogörelse för vilka volymer av förorenade massor som kan hanteras 
årligen och med vilken behandlingsprincip 

Beslutar 
att godkäima rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Årsredovisning för 2017 
Mats Örth presenterar Årsredovisningarna för 2017 gällande NSR AB samt NSR 
Produktion AB. Not 34 gällande Renhållningskollektivens ekonomiska ställning 
har tillkommit. 

Boel Hellberg ifrån PwC informerar om revisionsarbetet som har utförts w1der 
2017. Rapporten nmehåller förslag på förbättringar gällande processer och 
rutiner. Boel informerar att ingen avvikelserapportering har skett ifrån deras 
sida. 

Beslutar 
att godkäima Årsredovisningarna och lägga dem till handlingarna. 
att godkäima rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Redovisning av NSR:s låneskuld 2017-12-31 
Mats Örth redogör för NSR:s låneskuld. Bolagets samlade låneskuld var 208, 5 
Mkr per 2017-12-31. Det utnyttjade låneutrymmet uppgår till 57,3% av det 
maxilnala utrymmet enligt konsortialavtalet. 

Beslutar 
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Synpunkter lämnas 
- på bättre underlag för hur hantera om ovan skulle förekomma 

Beslutar 
att utveckla förslaget på komplettering till arbetsmiljöpolicy till nästa 
styrelsemöte. 

§ 11 Marknadsrapporter 
a) Nuläge plaståtervinning 
VD Kim Olsson informerar att Kina har slutat att ta emot osorterad plast sedan 
årsskiftet 2017/2018. De vill inte ta emot smutsig och söndrig plast. TMR 
återvinner 75 % som samlas in. Övriga 25 % går till förbränning. 

Kim Olsson berättar även att Trafikverket utvärderat TMRs projekt med 
återvunnen plast som ersättning till uttjänta träslipers. Utvärderingen visar på 
gott resultat och TMR avvaktar nu besked om eventuell fortsätb1ing med 
Trafikverket. 

Synpunkter lämnas 
- på att vi borde jobba hårdare med kommunikationen på hur bra vi är på att jobba 

med återvinning och att lyfta fram bra saker. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 12 Verksamhetsrapporter 
a) Rapportering av erfarenheter av införandet av reglering av kostnadsfria 
besökÅVC 
VD Kim Olsson redovisar statistik från 2017-01-01 till 2017-12-31 gällande ÅVC 
bommarna i respektive kommun jämfört med 2016 (med start 9 maj). 

Utav 210 000 invånare+ cirka 8000 Fritidsabonnenter per 2017-12-31; 

- ca 3000 privatkunder förbrukade sina 12 besök (1 %) 
- 554 privatkunder har valt att betala för fler besök än sina 12 
- 131128 privatkunder hade sina 12 besök kvar (60%) 

VD Kim Olsson redovisar även statistik för Besök per Ägarkommun samt hur 
många som Lämnar över kommungränserna för 2017 och dess fördelning 
procentuellt som ett led i den solidariska finansieringen av kostnaderna utifrån 
antalet besök från boende i respektive kommun. 

Statistiken visar att kunderna kör mer sällan men har mer avfall med sig vid 
ankomst. Kundernas mängd avfall och dess miljöpåverkan kommer NSR att 
räkna vidare på. VD Kim Olsson berättar även att arbetsmiljön har blivit bäth·e 
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att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 8 Uppföljning av Finanspolicy 
VD Kim Olsson redogör för NSR:s finanspolicy med låneportfölj per 2017-12-31 
med kronor, dess förfallodag samt dess mix av fasta och rörliga räntor där vissa 
kriterier ska uppfyllas. 

- 75 % består av fast ränta. I genomsnitt ligger räntan på 1,0465 % (fast+ rörlig) 
- Inom 12 månader får inte mer än 30 % av totala lånestocken förfalla 
- Max 10 års bindningstid 

VD Kim Olsson rapporterar även om ränte- och valutarisker. Om räntan skulle 
höjas med 1 % skulle NSR få en ökad räntekostnad på 505 000 kronor/år. 

Bolagets mening är att Finanspolicyn är uppfylld. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 9 Uppföljning av Intern kontroll 
VD Kim Olsson rapporterar gällande uppföljning och hur NSR jobbar med de 
policys som har fattats av NSR:s styrelse vilket syftar till gemensamma 
värderingar och förhållningssätt. Dessa beslut ska vara utgångspunkt för interna 
riktlinjer. NSR har 4 policys - etisk, arbetsmiljö, miljö samt finans. 

NSR:s arbetsmiljökommitte konstaterar att bolaget har följt arbetsmiljöpolicyn 
under 2017. 
Svensk Certifiering AB har reviderat och godkänt NSR:s miljöpolicy under 
2017. 
NSR:s externa revisor PwC:s uppföljning av finanspolicyn visar ingen 
anmärkning för 2017. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 10 Genomgång och uppdatering av företagets policys 
VD Kim Olsson presenterar förslag på revidering av Miljöpolicyn under 2018 till 
att omfatta hållbarhet i sin helhet. 

VD Kim Olsson lämnar även förslag för tillägg i Arbetsmiljöpolicyn enligt 
nedan; 

Vi accepterar inte krii11ka11de siirbeha11dli11g (mobbning) d.v.s. i fon11 av 
olika kl ande11Jiirda betee11de och handlingar som riktas mot e11 eller flera 

medarbetare, av andra medarbetare såväl som av arbetsgivaren. 
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för de anställda på Å VC:erna. 

Fler och fler kommuner kommer att övergå till bomsystem. NSR har valt ett 
individbaserat system. Förhoppningsvis kommer det att utvecklas bättre system 
för registrering och dokumentation. Uppföljning kommer att ske under året för 
att se vad som händer. 

VD Kim Olsson berättar att en utredningsrapport har tagits fram i Tekniska och 
Ekonomiska delegationen gällande den solidariska finansieringen av Å VC och 
vad som ska ingå i denna. Deru1a skall presenteras för ägarrådet i samband med 
styrelsemötet. 

Beslutar 
att godkärma rapporterna och lägga dem till handlingarna 
att bifoga statistiken till protokollet 

b) Redovisning av utfall 2017 jämfört med övergripande mål i affärsplanen 
VD Kin1 Olsson redovisar utfall av Affärsplan 2017 gentemot de måltal som har 
satts upp i affärsplanen som antogs i maj 2014. Vissa mål har uppfyllts och 
resterande måste NSR jobba vidare med. På nästa styrelsemöte med Tema 
Uppföljning Renhållning kommer det att redogöras för utveckling och åtgärder 
mer ingående. 

Synpunkter länmas 
- på att även 2016 ska vara med i listan 
- plan på hur dessa mål ska uppnås 

VD Kim Olsson berättar även att försäkringen för hela anläggningen är uppsagd 
av Gensidige och att ny försäkringsupphandling pågår. Deadline är l maj 2018. 

VD Kin1 Olsson informerar om nuläget i Biodolomer for Life, ett EU projekt i 
samarbete mellan Gaia Biomaterials, Båstad kommun samt NSR. Båstads 
kommun har meddelat att de inte avser att fortsätta som part i projektet och ställt 
frågan till NSR om bolaget kan ta över Båstads åtaganden. NSRs ledningsgrupp 
har beslutat att tacka nej till erbjudandet och meddela att NSR också avslutar 
aktiviteterna i projektet på ett värdigt sätt oavsett om Lead part fortsätter sin 
aktivitet. 

Beslutar 
att godkä1ma rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 13 Renhållning 
a) Villaägarnas rapport 2017 
Enligt ägardirektiv ska NSR använda branschorganisationernas statistik för att 
jämföra koshrnder. VD Kim Olsson presenterar resultatet för Villaägarnas 
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rapport 2017 som är en jämförelse för vad det kostar med renhållningen för 
villakunder. Man rapporterar in det vanligaste förekommande 
villaabonnemanget för respektive kommun. De kommuner som har 4-fack har 
sämre placering i listan då service för kunderna kostar mer. 

Våra kommuner har fått följande placeringar av landets 290 kommuner. 
- Höganäs - plats nr 17 
- Helsingborg - plats nr 186 
- Åstorp - plats 223 
- Bjuv - plats 225 
- Båstad - plats nr 239 
- Ängelholm - plats nr 241 

b) Remissvar nationell avfallsplan 
VD Kim Olsson lägger fram ett remissyttrande till Naturvårdsverket gällande 
den nationella avfallsplanen samt avfallsförebyggande program för 2018-2022, 
där man saknar mål och förslag på konkreta åtgärder som är förutsättningen för 
vägledning till kommunernas avfallsplaner. 

c) Uppföljning av ekonomiska mål i ägardirektiv 
VD Kim Olsson presenterar underlag för den genomsnittliga 
avfallskostnaden/invånare för NSR:s ägarkommuner. Målet är att minska från 
795 kr/invånare (2010) till 450 kr/invånare per 2020. Siffran ligger 2017 på 630 
kr/invånare. Uppföljning och djupare analys kommer att ske på nästa 
styrelsemöte. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 14 Utvecklingsarbete av nya återvinningscentraler 
Conny Wettergren informerar gällande samlokaliseringen för Bjuv och Åstorps 
nya Å VC. Hänsyn måste tas till en massa frågor såsom vägar, kringliggande 
bostäder med mera. Det finns ett politiskt stöd för de beslut som behövs och 
kommunen ska förhandla med markägaren. Processen ska sedan påbörjas 
gällande detaljplan och diverse tillstånd ska sökas därefter. Arbetet fortlöper bra 
med gemensam kraft. 

Conny Wettergren berättar att Båstad kommun är politiskt överens om ny 
lokalisering av ÅVC i Förslövsområdet och tittar just nu på specifikt vart den ska 
placeras. Då det inte kommer att finnas någon ÅVC i Båstad från 1 april 2019 är 
det viktigt att NSR kommunicerar detta redan nu. Ju tidigare desto bättre. Alla 
har vetat om det och det har påtalats tydligt. Från och med sommaren 2018 kan 
nuvarande Å VC inte ta emot vissa fraktioner. Bekräftelse på NSRs uppsägning 
av arrende till Båstads kommun från 2017 har ännu inte returnerats trots flera 
påminnelser. 
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Mer information kommer presenteras löpande på kommande styrelsemöten. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 15 Illegal avfallstransport och export 
Jan Moberg ifrån Länsstyrelsen hälsas välkommen för att presentera sitt arbete 
med tillsynsansvar för Region Syd med vart avfallet tar vägen och de kontroller 
som görs. Syftet med tillsyn är att upptäcka och motverka illegala 
avfallstransporter. Dels görs tillsyn genom gods och avfallstransporter samt vid 
transport vid anläggningar och terminaler. Problem består utav icke miljöriktig 
hantering utav avfall på grnnd av export av avfall till Asien, Afrika och 
Mellanöstern. Detta saboterar EU:s återvilmingssystem och miljöansvar. 

Jan Moberg berättar att A vfallsförordningen anger vilket avfall som omfattas av 
förbud, anmälningsplikt eller informationsplikt. Förordningen ställer även krav 
på samarbete mellan olika myndigheter. För gränsöverskridande transport krävs 
rätt ifylld blankett aimars är den ogiltig och skickas tillbaka. 
Miljötillsynsförordningen reglerar samverkan mellan Länsstyrelsen och 
Kustbevakningen, Polis samt Tullverket. Här vore det även bra att komma ner 
på kommunnivå. Jan Moberg berättar att ju fler tips de får in, desto ökad 
tillsynseffekt. Primärt mål är att hiJ1dra export av avfall till länder utanför EU. 

Uppskattningsvis är 4% av alla lastbilstransporter på Öresundsbron illegal 
avfallstrai1sport. 

a) Förslag 
Vice Ordförande Berner Ltmdgren framför följande fråga - Hur kontrollerar NSR 
de vi linr relation med idng? Det föms flera verktyg för intern kontroll. 

Vice Ordförande Bemer Lundgren lyfter fram förslaget om att presidiet ska jobba 
fram förslag på rutiner för att motverka bolagets risker. 

Beslutar 
att ge presidiet i uppdrag att ta fram ett förslag på rutiner för att motverka 
bolagets risker avseende kriminalitet. 

§ 16 Vera Park 
a) Redovisning av uppdrag om förslag på organisationsutveckling av Vera 

Park 
Kerstin Gustafsson informerar om de scenarier en arbetsgrupp har tagit fram på 
hur Vera Parks Cirkulära Affärsutveckling kan utvecklas mot. Det finns både för 
och nackdelar med nedan 6 scenarier. 

- Avyttra 

~ _ I 1 l 

fJl._ !Jm1 236



- Driva vidare verksamheten i dotterbolag 
- Koncessionsupphandling 
- Stiftelse med dotterbolag 
- Fortsätta avtalet med Sustainable Business Hub 
- Lägga ner 

VD Kim Olsson efterfrågar synpunkter i syfte att tydliggöra framtida process. 
Två kritiska frågeställningar för styrelsen att ta hänsyn till är dels "hur kan man 
på bästa sätt stödja verksamhetens utveckling till hållbar lönsamhet" dels "vilken 
organisation som bäst stödjer NSR:s ägardirektiv för regional utveckling" . 

Synpunkter och frågor lämnas 
- på om det har tagits fram en SWOT analys? 
- ett mer konkret underlag med djup utvärdering 
- vad säger ägama? Ägarfråga? 
- vad gynnar NSR bäst på kort och lång sikt? Se utifrån olika perspektiv 
- hinder och möjligheter? 
- Kopplingen till akademiska världen är viktig. Skapa något för framtiden 

Beslutar 
att till nästa styrelsemöte få mer djupgående analys för alla 6 scenarier 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 17 Tillståndsrapport 
VD Kim Olsson berättar att NSR har sökt undantagstillstånd till Länsstyrelsen så 
att vi kan använda NSV A:s ledning om det skulle behövas om det blir mycket 
regn och alla lakvattenlager fylls. 

VD Kim Olsson informerar att KAABS har fått tillstånd att bygga anläggning för 
metallåtervinning. Detta bidrar till färre transporter och fler jobb. 

§ 18 Övriga frågor 
a) HD artikel 
Ordförande Kenneth Lantz informerar om den artikel HO publicerat gällande 
upphandlingar, samt om förväntade artiklar om försäljningen av LBG AB och 
NSR Återvinning AB. HO har ställt frågor och fått skriftliga svar. De har även 
krävt och fått komplett skriftligt material. HO har besökt NSR och då intervjuat 
Hans Eric Nilsson (vice VD) samt Mats Örth (ekonomichef). VD Kim Olsson hade 
ingen möjlighet att närvara, då han var sjukskriven i samband med 
sjukhusvistelse. 

Konsztltupphnndlingnr 
I samband med förändringen av NSR:s verksamhet från traditionellt 
behandlingsföretag, med deponering som huvudverksamhet, till ett bolag med 
mål att minimera mängden avfall i samhället, har extern kompetens krävts för 
att utveckla nya affärsmodeller och genomföra dessa under ekonomiskt hållbara 
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förutsättningar. I samband med NSR:s omställning bedriver Lunds universitet 
forskning på denna process då den är ensam i sitt slag. I enlighet med lagen om 
offentlig upphandling har konsulthjälp upphandlats av Kent Hasselgren och 
Peter Johansson, med hänvisning till undantaget om unik kompetens. Av de 
årligen upphandlade beloppen är mindre än 1 procent hänförliga till unik 
kompetens. NSR har varit transparanta med vilka konsulter som upphandlats 
med lagen om offentlig upphandling, då dessa redovisas på bolagets hemsida 
och det har inte framkommit synpunkter på NSR:s agerande. 

Försäljning aktier i LBG AB 
VD Kim Olsson berättar att HD har ställt frågor angående försäljningen av aktier 
i LBG AB. Ekonomichef Mats Örth har svarat på frågorna både skriftligt och 
muntligt. Stort fokus har varit på att avyttringen skedde genom riktad 
nyemission. VD Kim Olsson förklarade att försäljningen av bolaget berodde på 
EU:s upphandlingsregler och endast var en del av processen. De största 
ekonomiska fördelarna finns i villkoren för övertagandet av verksamheten att 
uppgradera rågas från NSR:s rötningsanläggning. 

Försäljning aktier i NSR Återvinning AB 
Det juridiska överklagandet avser inte NSR, utan huruvida Helsingborgs stads 
kommunstyrelse prövat om sitt NSRs verksamhet har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Förvaltningsrätten och kammarrätten har avslagit 
överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen ska på ett principiellt plan uttala 
sig om hur omfattande en kommunstyrelses prövning ska vara utifrån den 
aktuella lagbestämmelsen. Frågan om NSR sålt aktierna i NSR Återvuming AB 
till underpris har behandlats i ett annat ärende riktat mot Helsingborg Stad i 
såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Båda instanser gav Helsingborg Stad rätt. 
NSR fick osedvanligt väl betalt för aktierna i NSR Återviiming AB. 

Synpunkter lämnas 
- på att när något är på gång inom NSR, att det tas upp på styrelsemöte iiman för 
bedönming 

b) Ägarsamråd 
Ordförande Kenneth Lantz informerar om att Peter Danielsson har kallat till 
ägarsamråd den 26 mars. 

§ 19 Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat iI1tresse och förklarar mötet 
avslutat. 
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Helsingborg 2018-02-09 

Vid protokollet 

//f:;;r 1?f'ro ~ f /;e'cffSCJ/ 
Martina Troedsson / 

,Jicu~ 
' Anders Månsson 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -03- 0 9 
Dnr ..... .. ... ........ .. ..... .... .... ........ .. 

Protokoll Nr 1/ 2018 Ekonomiska och Tekniska delegationen i N°Sil"A.i3' ..... .... ........ .. ............. .. 

Torsdag 2018-02-08. Klockan 09:00-12:00 på NSR:s huvudkontor, Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Helsingborg 

Ängelholm 

Höganäs 

Båstad 

Åstorp 

Bjuv 

Närvarande från NSR: 
VD 
Ekonomichef 
Biträdande Ekonomichef 
Enhetschef Å VC 
Verksamhet och Utvecklingschef 
Styrelsesekreterare 

1. Mötets öppnande 

Linda Ekström 
Per Lindqvist 
Nermina Crnkic 
Stefan Marthinsson 
Kaj Ling 
Lars Alven 
Jenny Hägglöf 
Andreas Jansson 

Martin Holrnqvist 

Kim Olsson 
Mats Örth 
Dragana Damljanovic 
Anna-Karin Falkenström 
Kerstin Gustafsson 
Martina Troedsson 

Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kim hälsar Nermina Crnkic välkommen 
som efterträdare till Eva Sturesson samt Jenny Hägglöf som efterträdare till Elisabeth Edner. 
Martin Holmqvist ersätter Stefan Sjölin på detta möte. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll nr 6/2017 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information ifrån respektive kommun 
Bjuv 

• Inget att tillföra till mötet. 

Båstad 
• Andreas informerar att NSR inte har fått någon anmärkning av den faktura som 

felaktigt gick vidare till Kronofogden på grund av miss i systemet. 
• Andreas informerar att avfallstaxan är antagen i kommunstyrelsen 
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• Andreas informerar att konsortialavtalet har varit uppe till beslut i december och att 
det skickas runt för påskrift. 

• Andreas informerar att placering av ny Å ve är uppe till diskussion. 

Helsingborg 
• Linda informerar att en arbetsgrupp har jobbat med frågan gällande den solidariska 

finansieringen av Å VC:ema. En skrivelse kommer att länmas vidare till ägarrådet. 

Höganäs 
• Kaj lärrmar önskemål om förbättring vid tippning av matavfall då fåglar anfaller. 

Åstorp 

Kerstin Gustafsson informerar att åtgärder är på gång. Anna-Karin Falkenström 
berättar att det är viktigt att portarna stängs och att dessa regler följs av alla. 

• Ingen representant på mötet 

Ängelholm 
• Nerrnina berättar att de har lite problem sedan ny entreprenör (RenoNorden) tog 

över tömningarna i Ängelholm. Detta härrör främst till arbetsmiljöproblem på vissa 
platser inom kommunen. 

5. Ekonomiska rapporter för 2017 
Mats Örth informerar om resultatet för 2017. 

Resultatet för NSR-koncernen visar en vinst på 0,3 Mkr vilket följer budget. 

Investeringar för 12,7 Mkr har genomförts. 

6. Årsredovisning för 2017 

Mats Örth presenterar Årsredovisningarna för 2017 gällande NSR AB samt NSR Produktion 
AB. 

Linda länmar önskemål om detaljtexter i Årsredovisningarna samt tycker det är jättebra med 
Not 34 gällande Renhållningskollektivens ekonomiska ställning. 

7. Redovisning av NSR:s låneskuld 2017-12-31 

Mats Örth redogör för NSR:s låneskuld. Det utnyttjade låneutrymmet uppgår till 57,3% av d'et 
maximala utrymmet enligt konsortialavtalet. 

8. Uppföljning av Finanspolicy 

Kim Olsson redogör för NSR:s finanspolicy med låneportfölj per 2017-12-31 med kronor, dess 
förfallodag samt d~ss mix av fasta och rörliga räntor. 

- 75 % består av fast ränta. I genomsnitt ligger räntan på 1,0465 % (fast+ rörlig) 

- Inom 12 månader får inte mer än 30 % av totala lånestocken förfalla 

- Max 10 års bindningstid 

Kim rapporterar även om ränte- och valutarisker. Om räntan skulle höjas med 1 % skulle NSR 
få en ökad räntekostnad på 505 000 kronor/år. 
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Kim Olssons uppfattning är att NSR har uppfyllt sin Finanspolicy. 

9. Uppföljning av Intern kontroll 

Kim Olsson rapporterar gällande uppföljning av policys som har fattats av NSR:s styrelse 
vilket syftar till gemensamma värderingar och förhållningssätt. Dessa beslut ska vara 
utgångspunkt för interna riktlinjer. NSR har 4 policys - etisk, arbetsmiljö, miljö samt finans. 

NSR:s arbetsmiljökommitte konstaterar att bolaget har följt arbetsmiljöpolicyn under 
2017. 
Svensk Certifiering AB har reviderat och godkänt NSR:s miljöpolicy under 2017. 
NSR:s externa revisor PwC uppföljning av finanspolicyn visar ingen anmärkning för 
2017. 

10. Genomgång och uppdatering av företagets policys 

Kim Olsson presenterar förslag på revidering av Miljöpolicyn under 2018 till att omfatta 
hållbarhet i sin helhet. 

Förslag lämnas även för tillägg i Arbetsmiljöpolicyn enligt nedan; . 

Vi accepterar inte kränkaude särbehandling (mobbning) d.v.s. i fonn av 
olika klandervärda beteende och handlingar som riktas mot en eller flera 

medarbetare, av andra medarbetare såväl som av arbetsgivare11. 

NSR:s ledningsgrupp och Arbetsrniljökommitte kommer genom Kim Olsson att föreslå ovan 
ändringar för styrelsen den 9 februari 2018. 

11. Marknadsrapporter 
a) Nuläge plaståtervinning 
Kim Olsson informerar att Kina har slutat att ta emot osorterad plast sedan årsskiftet 
2017/2018. NSR återvinner 75 % som sadilas in. Övriga 25 % går till förbränning. 

Kim Olsson berättar även att Banverket har ett viktigt möte i dagarna gällande slipers 
tillverkade av plast ifrån återvunnet material. Dess funktion har testats i Härjedalen och frågan 
som ska tas upp är om de ska gå vidare med tillverkningen som en lösning på Trafikverkets 
utmaning att hitta ett nytt miljövänligare alternativ. 

12. Verksamhetsrapporter 
a) Rapportering av erfarenheter av införandet av reglering av kostnadsfria besök Å VC 

Anna-Karin Falkenström redovisar statistik från 2017-01-01till2017-12-31 gällande ÅVC 
bommarna i respektive kommun jämfört med 2016 (med start 9 maj). 

Utav 210 000 invånare+ cirka 8000 Fritidsabonnenter per 2017-12-31; 

Cirka 3000 privatkunder förbrukade sina 12 besök (1 %) 

554 privatkunder har valt att betala för fler besök än sina 12 
131 128 privatkunder hade sina 12 besök kvar (60%) 
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Anna-Karin redovisar även statistik för Besök per Ägnrkommun samt hur många som 
Lämnar över kommungränsernn för 2017 och dess fördelning procentuellt som ett led i den 
solidariska finansieringen av kostnaderna utifrån antalet besök från boende i respektive 
kommun. 

Statistiken visar att kunderna kör mer sällan men har mer avfall med sig vid ankomst. 
Kundernas mängd avfall och dess miljöpåverkan kommer NSR att räkna vidare på. 

Fler och fler kommuner kommer att övergå till bomsystem. Förhoppningsvis kommer det att 
utvecklas bättre system för registrering och dokumentation. 

b) Kim Oisson redovisar utfall av Affärsplan 2017 gentemot de måltal som har satts upp i 
affärsplanen som antogs i maj 2014. Vissa mål har uppfyllts och resterande måste NSR jobba 
vidare med då vi ligger efter. 

Kim Olsson informerar även att försäkringen för hela anläggningen är uppsagd av Gensidige 
och att ny försäkringsupphandling pågår. Deadline är 1 maj 2018. 

Kim Olsson berättar om nuläget för Biodolomerfor Life. Ett EU projekt i samarbete mellan Gaia 
Biomaterials, Båsta:d kommun samt NSR. Båstads kommun har meddelat att de inte avser att 
fortsätta som part i projektet och ställt frågan till NSR om att ta över Båstads åtaganden. NSR:s 
ledningsgrupp har beslutat att tacka nej till erbjudandet samt även meddela att NSR också 
avslutar aktiviteterna i projektet på ett värdigt oavsett om Lead part fortsätter sin aktivitet. 

13. Renhållning 

a) Villaägarnas rapport 2017 
Enligt ägardirektiv ska NSR använda branschorganisationernas statistik för att jämföra 
kosh1ader. Kim Olsson presenterar resultatet för Villaägarnas rapport 2017 som är en 
jämförelse för vad det kostar med renhållningen för vill<lkunder. Man rapporterar in det 
vanligaste förekommande villaabonnemanget för respektive kommtm. Våra kommuner har 
fått följande placeringar av landets 290 kommuner. 

Höganäs - plats nr 17 
Helsingborg - plats nr 186 
Åstorp - plats 223 
Bjuv -plats 225 
Båstad - plats nr 239 
Ängelholm - plats nr 241 

b) Remissvar nationell avfallsplan 
Kim Olsson lägger fram ett remissyttrande till Naturvårdsverket gällande den nationella 
avfallsplanen samt avfallsförebyggande program för 2018-2022, där man saknar mål och 
förslag på konkreta åtgärder som ar en förutsättning för vägledning till kommunernas 
avfallsplaner. 
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c) Uppföljning av ekonomiska mål i ägardirektiv 
Kim Olsson presenterar underlag för den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare för 
NSR:s ägarkommuner. Målet är att minska från 795 kr/invånare (2010) till 450 kr per invånare 
år 2020. Siffran ligger 2017 på 630 kr per invånare. Uppföljning kommer att ske på nästa 
möte. 

14. ÅVC för delegationen 
Kim Olsson berättar om samlokaliseringen för Bjuv och Åstorps nya ÅVC. Det finns ett 
politiskt stöd för de beslut som behövs och kommunen ska förhandla med markägaren. 
Processen ska sedan påbörjas gällande detaljplan och diverse tillstånd ska sökas därefter. 
Arbetet fortlöper bra med gemensam kraft. 

Kim Olsson informerar att Båstad kommun är politiskt överens om ny lokalisering av Å VC i 
Förslövsområdet. Just ni tittar man specifikt vart den ska placeras och olika områden 
utvärderas. Då det inte kommer att finnas någon ÅVC i Båstad från 1 april 2019 är det viktigt 
att NSR kommunicerar detta redan nu. Ju tidigare desto bättre. Alla har vetat om det och det 
har påtalats tydligt. 

15. Vera Park 
a) Redovisning av uppdrag om förslag på organisationsutveckling av Vera Park 
Kerstin Gustafsson informerar om de scenarier en arbetsgrupp har tagit fram på hur Vera 
Parks Cirkulära Affärsutveckling kan utvecklas mot. Det finns både för och nackdelar med 
nedan 6 scenarier. 

- Avyttra 
- Driva vidare verksamheten i dotterbolag 
- KoncessionsupphandliI1g 
- Stiftelse med dotterbolag 
- Fortsätta avtalet med Sustainable Business Hub 

Lägga ner 

Två kritiska frågeställningar att ta hänsyn till är dels 
hur kan man på bästa sätt stödja verksamhetens utveckling till hållbar lönsamhet? 
vilken organisation som bäst stödjer NSR:s ägardirektiv för regional utveckling? 

Kerstin kommer att lyfta ärendet imorgon på styrelsemötet. Kerstin tar gärna emot tankar och 
synpunkter och hoppas kunna lägga fram mer information på nästkommande möte. 

16. Tillståndsrapport 
Kim Olsson berättar att NSR har sökt undantagstillstånd till Länsstyrelsen så att vi kan 
använda NSV A:s ledniI1g oin det skulle behövas om det blir mycket regn och alla 
lakvattenlager fylls. 

17. Övriga frågor 
Inga frågor lämnas. 
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18. Mötets avslutande 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2018-02-08 

Vid protokollet 

/f:n&;?~7'i:e1JO/ 
Martina Troedsso/ 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001416/2017 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Individ och familj - 2018-02-01 - 2018-02-23 
 
b). Delegationsbeslut - Teknik och service - 2018-03-13  
 
c). Delegationsbeslut - Teknik och service - Mark- och fritidschefen 
 
d). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut. 
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Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -03- 0 1 
Dnr .. &.~ ... (?.9./.'f_l 6?J.2o 1 9 ·······••11111111: .,,... 

O.IU:IQl!IQl:Uu1111111a11111u11ea 111111 ,.,.,,:: c:} 0 
·'···········•111:11: ,., 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-02-01-2018-02-23 

247



· Beslutsdatum 

2018-02-01 

2018-02-01 

2018-02-01 

2018-02-01 

2018-02-01 

2018-02-01 

2018-02-01 

2018-02-01 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Vux Kostnader i utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation· 

Undemivåer 

Handläggare· 

20180201 - 20180222 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 
,,.-.,-. 

.:/ :;._ - 11 ub 
A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Annelie Zerman 

20 856,00 
Linda Hedman 

870,00 
Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Beslutsfattare: 
Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 1 I 14 

Personnummer * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-02-01 

2018-02-01 

2018-02-02 

2018-02-02 

2018-02-02 

2018-02-02 

2018-02-02 

2018-02-02 

2018-02-05 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly' inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

OrganisatioP" 

Underniväer 

Handläggare-

20180201 - 20180222 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-23 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Madelene Colliander 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Madelene Colliander 

Nicolina Carlsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 200,00 

5 221,00 

745,00 

1440,00 

Sida2 I 14 
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Beslutsdatum 

2018-02-05 

2018-02-05 

2018-02-06 

2018-02-06 

2018-02-06 

2018-02-06 

2018-02-06 

2018-02-06 

2018-02-06 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Missb öppenvårdsinsats kostnad bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Organisation· 

Undemiväer: 

Handläggare: 

20180201 - 20180222 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Madelene Colliander 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

700,00 

420,00 

Sida 3 I 14 
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Beslutsdatum 

2018-02-06 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-02-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-02-06 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-02-06 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-02-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-07 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2018-02-07 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2018-02-07 Vux Beslut Boende, tillfälligt 

Urvalsparametrar: 20180201 - 20180222 
Organisation: 

Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 

BesMsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Sjukskriven m läkarintyg-otillrä1 
Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 346,00 

25 500,00 

136 400,00 

Sida 4 I 14 
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Beslutsdatum 

2018-02-07 

2018-02-07 

2018-02-07 

2018-02-08 

2018-02-08 

2018-02-08 

2018-02-08 

2018-02-08 

2018-02-09 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Glasögon, bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20180201 - 20180222 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-23 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Nicolina Carlsson 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 494,00 

3 255,00 

9 326,00 

2 830,00 

Sidas I 14 
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Beslutsdatum 

2018-02-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-09 Vux Beslut Andrahandskontrakt 

2018-02-12 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-02-12 Vux Kostnader i utredning 

2018-02-13 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-13 Vux Beslut Andrahandskontrakt 

2018-02-13 Vux Beslut Andrahandskontrakt 

2018-02-13 Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

2018-02-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrar: 20180201 - 20180222 
Organisation-

Undernivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Maria I varsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 152,00 

880,00 

1 751,00 

9 334,00 

Sida 6 I 14 
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Beslutsdatum 

2018-02-14 

2018-02-14 

2018-02-14 

2018-02-14 

2018-02-14 

2018-02-14 

2018-02-14 

2018-02-15 

2018-02-15 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20180201 - 20180222 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-23 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

13 419,00 

11 780,00 

Sida 7 I 14 
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Beslutsdatum 

2018-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-02-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-16 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

Urvalsparametrar: 20180201 - 20180222 
Organisation· 

Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 

Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria I varsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 497,00 

722,00 

200,00 

6 232,00 

6 703,00 

Sida 8I14 
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Beslutsdatum 

2018-02-16 

2018-02-16 

2018-02-16 

2018-02-19 

2018-02-19 

2018-02-19 

2018-02-19 

2018-02-19 

2018-02-19 

Urva lsparametrar: 

Vux Övr Extern ind stödinsats kostnad bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Qrganjsation

Undemiväer 

Handläggare; 

20180201 - 20180222 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-23 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

21 600,00 
Linda Hed.man 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 2 015,00 
Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Föräldraledig - Väntar på föräld 8 369,00 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-inge: 11 394,00 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 1 052,00 
Anna Berg 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum Sida 9 /14 
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Beslutsdatum 

2018-02-19 

2018-02-19 

2018-02-19 

2018-02-19 

2018-02-19 

2018-02-19 

2018-02-20 

2018-02-20 

2018-02-20 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20180201 - 20180222 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-23 

Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 633,00 

11 420,00 

978,00 

5 887,00 

12 526,00 

Sida 10 I 14 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-02-20 

2018-02-20 

2018-02-20 

2018-02-20 

2018-02-20 

2018-02-20 

2018-02-20 

2018-02-20 

2018-02-20 

Uryalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

20180201 - 20180222 
Organisatioff 

Underniväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdaturn: 2018-02-23 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 481,00 

2 672,00 

638,00 

2 141,00 

24 492,00 

Sida 11/ 14 

258



Beslutsdatum 

2018-02-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-21 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20180201 
Organisation· 

Undernivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-23 

- 20180222 Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 039,00 

Sida 12 / 14 
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Beslutsdatum 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20180201 - 20180222 

Organisation: 

Dndemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-ingE 
Anna Berg 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 646,00 

1 073,00 

1469,00 

24 769,00 

1 245,00 

Sida 13 / 14 
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Beslutsdaturn 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-22 Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Urvalsparametrar: 20180201 " 20180222 
Organisation· 

Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-23 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcldig ersättnin 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

728,00 

226,00 

600,00 

Sida 14 / 14 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

1010 -or 1 ~ r:o I 
onr .b~ .~~66 ··· . . ~. '3:-................... . 
····· 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS008 2017-12-18 B2017-001 Grannehörande angående 
151 bygglov för nybyggnad av mur 

på fastigheten Båstad 
109:552, Annerovägen 17 

TS008 2017-12-20 B2017-000 Grannehörande angående 
601 bygglov för t illbyggnad av 

enbostadshus och 
komplementbyggnad på 
fastigheten Syrenen 3, 
Syrenvägen 6 

TS008 2017-12-22 B2017-000 Grannehörande angående 
866 bygglov för ombyggnad av 

enbostadshus på fastigheten 
Hjorten 17, Stationsterrassen 
4A 

TS008 2017-12-22 B2017-000 Grannehörande angående 
864 bygglov för ombyggnad av 

enbostadshus på fastigheten 
Hjorten 11, Åhusvägen 70 

TS008 2017-12-22 B2017-000 Grannehörande angående 
863 bygglov för ombyggnad av 

en bostadshus på fastigheten 
Hjorten 21 

TS014 2018-01-18 KS000502/ Avtal om jordbruksarrende del 
2016 av Båstad Ki lleröd 11:12 Björn 

Henrysson 

Datum ~ // 
2018-03-13 /·~~"""" V Underskrift 

Ingen erinran Jan Bernhardsson 

Ingen erinran Jan Bernhardsson 

Ingen erinran Jan Bernhardsson 

Ingen erinran Jan Bernhardsson 

Ingen erinran Jan Bernhardsson 

Verkställighe Jan Bernhardsson 
t 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2018 -03- 2 0 
Dnr .. ~~ ... OQJ~.~2.f.:+..Q..l. =J. 
............ ..... .. ..... .. ......... ;;;: .9.t;l.a 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

F001 2018-03-16 KS2018-00 
0331-380 

F001 2018-03-16 KS2018-00 
0331-380 

F001 2018-03-16 KS2018-00 
0331-380 

F001 2018-03-16 KS2018-00 
0331-380 

Datum 

2018-03-16 

Underskrift 

Beslut om utbetalning av 
driftsbidrag 2018 till barn- och 
ungdomsföreni ngar 

Beslut om utbetalning av 
bidrag till föreningar för 
funktionshindrade 2018 

Beslut om utbetalning av 
lokalbidrag 2018 till barn- och 
ungdomsföreningar 

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

Verkställighe Sven-Inge Granlund 
t 

Verkställighe Sven-Inge Granlund 
t 

Verkställighe Sven-Inge Granlund 
t 

Verkställighe Sven-Inge Granlund 
t 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyre~en 

2018 -()3- 2 7 . 
01)(.\S.~ .. 9.~~.1.9?/ 

'Lo \ ::l- . ::-.. '?.\ . 9.9. ..... 
••••·•········ . l. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning 
P003 2018-02-12 Anställning. USK. 9 A 5 Enhetschef Cindy 

Case Nord 

P002 2018-02-14 Anställning. Kommundirektör 
Sammhällsbyggnadschef. 18 A Kristina Geiger 
5 

P002 2018-01-08 Anställning. HR-chef. 18 A 6 Kommundirektör 
Kristina Geiger 

P002 2018-02-13 Anställning. Lokalvårdschef. Teknik och 
5A1 servicechef Jan 

Bernhardsson 

P002 2018-01-15 Anställning. Ekonomichef. 5 A Tf. Kommundirektör 
2 Jan Bernhardsson 

P003 2018-02-13 Anställning. Lärare. 8 A 1 Rektor John Brogård 

P003 2018-02-05 Anställning. Elevassistent. 8 A Rektor John Brogård 
2 

P003 2018-02-19 Anställning. Stabschef Brita 
Utvecklingsstrateg. 35 A 4 Jervidalo Jensen 

P003 2018-01-08 Anställning. Personlig Enhetschef Lena 
assistent. 46 A 16 Ljungquist 

P003 2018-01-08 Anställning. Personlig Enhetschef Lena 
assistent. 46 A 17 Ljungquist 

P003 2018-03-08 Anställning. Ekonom.14A 1 Ekonomichef Elisabet 
Edner 

P003 2018-03-14 Anställning. Enhetsassistent. Enhetschef Annika 
48A 1 MUiier Hansen 

P003 2018-02-26 Anställning. Sjuksköterska. 74 Enhetschef Ann-
A3 Charloote Åvall 

P003 2018-02-27 Anställning. Sjuksköterska. 74 Enhetschef Ann-
A4 CharlooteÅvall 

P003 2018-03-02 Anställning. Sjuksköterska. 74 Enhetschef Ann-
AS Charloote Åvall 

P003 2018-02-08 Anställning. Förstelärare. 13 A Bitr. skolchef 
6 Margaretha Ekelund 

Svensson 

P003 2018-02-08 Anställning. Förstelärare. 13 A Bitr. skolchef 
7 Margaretha Ekelund 

Svensson 

P003 2018-02-08 Anställning. Förstelärare. 13 A Bitr. skolchef 
8 Margaretha Ekelund 

Svensson 

P003 2018-02-26 Anställning. Barnskötare. 13 A Bitr. skolchef 
9 Margaretha Ekelund 

Svensson 

P003 2018-02-26 Anställning. Barnskötare. 13 A Bitr. skolchef 
10 Margaretha Ekelund 

Svensson 
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P003 2018-02-13 Anställning. Förstelärare. 13 A Bitr. skolchef 
11 Margaretha Ekelund 

Svensson 

P002 
l 

2018-03-07 Anställning. Bitr. Rekotr. 13 A Bitr. skolchef 
12 Margaretha Ekelund 

Svensson 

P012 2018-02-19 Omplacering av S.M till Tf. HR-chef Csaba 
kommundirektör. 29 B 4 lllyes 

P014 2018-04-01 Överenskommelse lönetrappa Bitr. HR-chef Anna 
N.L.29B5 Löfström 

P012 2018-02-21 Beslut om ändrad organisation Tf. Kommundirektör 
gällande Bildning och arbete/ Jan Bernhardsson 
lntegartion. 18 B 6 

P003 2018-02-08 Anställning. USK. 28 A 10 Enhetschef Pernilla 
Ho I te 

P003 2018-02-01 Anställning. USK. 28 A 11 Enhetschef Pernilla 
Ho I te 

P003 2018-02-09 Anställning. Socialsekreterare. Enhetschef Linda 
23A 1 Hedman 

P003 2018-02-16 Anställning. Fritidspedagog. Rektor Peter 
11A2 Dahlberg 

P003 2018-03-02 Anställning. Boendeassistent. Enhetschef Anna 
36A 14 Johansson 

P003 2018-03-02 Anställning. Boendeassistent. Enhetschef Anna 
36A 15 Johansson 

P003 2018-03-02 Anställning. Boendeassistent. Enhetschef Anna 
36A 16 Johansson 

P003 2018-01-23 Anställning. Boendeassistent. Enhetschef Anna 
36A 17 Johansson 

P003 2018-01-23 Anställning. Boendeassistent. Enhetschef Anna 
36A 18 Johansson 

P003 2018-01-23 Anställning. Boendeassistent. Enhetschef Anna 
36A 19 Johansson 

P003 2018-02-08 Anställning. Grundskollärare. Rektor Lotta Halte 
27Al 

P003 2018-01-18 Anställning. Grundskollärare. Rektor Lotta Halte 
27A2 

P003 2018-02-06 Anställning. Lokalvårdare. 45 Loklavårdsschef 
AS Monika Lindqvist 

P003 2018-02-13 Anställning. USK. 52 A 9 Enhetschef Åsa Möller 

P003 2018-03-06 Anställning. Förskollärare. 25 Förskolechef Berit 
Al Hjalmarsson 

P003 2018-01-26 Anställning. USK. 20 A 1 Enhetschef Anne 
Hallenborg 

P003 2018-01-17 Anställning. Vårdbiträde. 20 A Enhetschef Anne 
2 Hallenborg 

P003 2018-03-02 Anställning. Bibliotekschef Kent 
Bibiloteksassistent. 61A2 Åke Rayner 

P002 2018-02-15 Anställning. Avd el ni ngschef. Vård och 
60A1 Omsorgschef Emma 

Pihl 

P003 2018-02-15 Anställning. Kommunikatör. Kommunikationschef 
65A1 Birgitta Sjöberg 

P002 2018-02-15 Anställning. Kommundirektör 
Upphandlingschef. 18 A 4 Kristina Geiger 

Underskrift 
Datum Underskrift 

2018-03-26 
Namnförtydligande 

Anna Trotzig, HR-samordnare 
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