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Sida 
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Plats och tid: 

Beslutande: 

Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 21november2018 kl 19:00-20:40 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga 
närvarande: 

Olof Nilsson, sekreterare. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Erik Lidberg, kommundirektör. 
Maja Billing, kommunikatör. 
Emma Pihl, verksamhetsområdeschefvård och omsorg. 

Utses att justera: Jonas Nilsson (MP) och Krister Lilja (KD), ersättare Ulf Jiewertz (M) 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunhuset 2018-11-22, kl. 15:00 

Krister Lilja (KD) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-11-28 till och med 2018-12-19 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Underskrift 

§§ 223-239 
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Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 

Ledamot Tie: ersättare ja Nej Avst ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) ./ D D D D D 
Bo Wendt (BP) ./ D D D D D 
Hee Jeltaessee ff ) Mats Sjöbeck (C) ./ D D D D D 
Ingela Stefansson (S) ./ D D D D D 
Birgitte Dahlin (L) ./ D D D D D 
fafelie GFäheef fSB) D D D D D 
Jonas Nilsson (MP) ./ D D D D D 
Krister Lilja (KD) ./ D D D D D 
Ulf Jiewertz (M) ./ D D D D D 
Eaaie GraHlf:Vist: EBPj Karin Schmidt (BP) ./ D D D D D 
Kerstin Gustafsson (M) ./ D D D D D 
Ebbs *rnmliHae f6j Emma Jönsson (C) ./ D D D D D 
Adem Qerimaj (S) ./ D D D D D 
Hans Grönqvist (BP) ./ D D D D D 
Linda Ivarsson (M) ./ D D D D D 
Inge Henriksson (BP) ./ D D D D D 
Jens Nygren (L) ./ D D D D D 
Claes Wallin (SD) ./ D D D D D 
Stefan Olsson (C) ./ D D IJ D D 
Niclas Svanberg (S) ./ D D D D D 
Ann Elofsson (M) ./ D D D D D 
Håkan Mörnstad (BP) ./ D D D D D 
Tony Ivarsson (M) ./ D D D D D 
Gösta Gebauer (C) ./ D D D D D 
DELSUMMA: 23 

I (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D IJ D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 

7rf )~l fl 



2 (2) 

Omröstningar 
När- § § § § § § § § § 
va ro 

Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

:fetta5 FeHiH PersseH EBP3 Göran Håkansson (BP) ./ D D D D D D D D D 
Ingrid Zäther (S) ./ D D D D D D D D D 
Susanne }ung (M) ./ D D D D D D D D D 
Mn:t:s l:ittHEH~erg El:i3 Catarina Fryland (L) ./ D D D D D D D D D 
Marianne E. Mjöberg (BP) ./ D D D D D D D D D 
fen:l~iffi Grä6Her ESB3 D D D D D D D D D 
Gösta Sandgren (M) ./ D D D D D D D D D 
Ib Nilsson (C) ./ D D D D D D D D D 
Ingvar Bengtsson (S) ./ D D D D D D D D D 
Claes Sjögren (BP) ./ D D D D D D D D D 
Victor Törnqvist (M) ./ D D D D D D D D D 
Lina Andreasson (MP) ./ D 1-=:J D D D D D [l D 
Håkan Hagström (M) ./ n D D r=J n D D D D 
Johan Arnoldsson (C) ./ D D D D D D D D D 
Helena Stridh (BP) ./ D D D D D D D l.J D 
Jessica Andersson (S) ./ D D D D D D D D D 
Thomas Andersson (L) ./ D D D D D D D D D 
TOTALSUMMA: 39 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-21 

KF § 223 Dnr KS 000019/2018 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 224 Dnr KS 000020/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 225 Dnr KS 000022/2018 - 900 
Informationspunkter 

KF § 226 Dnr KS 000967 /2018 - 700 
Justerad ersättning inom hemvård och vid utbildning 

KF § 227 Dnr KS 000966/2018 - 905 
Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

KF § 228 Dnr KS 000941/2018 - 603 
Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

KF § 229 Dnr KS 000940/2018 - 300 
Översyn av Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 

KF § 230 Dnr KS 000924/2018 - 500 
VA-taxa Båstads kommun 2019 

KF § 231 Dnr KS 000925/2018 - 500 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

KF § 232 Dnr KS 001231/2017 - 906 
Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 

KF § 233 Dnr KS 001047 /2018 - 905 
Beslut om skattesats 2019 

KF § 234 Dnr KS 000464/2018 - 903 
Redovisning av partistöd för 2017 

KF § 235 Dnr KS 000840/2018 - 900 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och samtliga nämnder 2019 

KF § 236 Dnr KS 000472/2018 - 900 
Interpellationsdebatt - Angående kommunens roll i projekt om fossilbränslefria kommuner 

KF § 237 Dnr KS 000907 /2018 - 350 
Väckt medborgarförslag - Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar 

Sida 

2 av20 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-21 

KF § 238 Dnr KS 000970/2018 - 350 
Väckt medborgarförslag - Kompletterande belysning vid Förslövs skola 

KF § 239 Dnr KS 001210/2017 - 907 
Borgensåtagande - Konstgräs, Förslöv 

Sida 

3 av 20 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 223 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-21 

Dnr KS 000019/2018- 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av20 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. För dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske 
samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den dag och tid som 
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Jonas Nilsson (MP) och Krister Lilja (KD) som justeringspersoner. 

2. Utse Ulf Jiewertz (M) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2018-11-28 klockan 15.00 på kommunkansliet 

Utdra sbes rkande 

;jrJ /! L 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 224 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-21 

Dnr KS 000020/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av20 

Beskrivning av ärendet Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till 
sammanträdena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, 
presenteras för kommunfullmäktiges presidium och godkänns av ordförande 
före utskick. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 6av20 

KF § 225 Dnr KS 000022/2018 - 900 

lnformationspunkter 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2018-11-21 förelåg följande informationspunkter: 

Sammanfattning 

Beslut 

1) Information om Samordningsförbundet NNV Skåne av förbundschef Lena 
Alderskiöld. 

Samordningsförbundet NNV Skåne finansierar, stödjer och utvecklar 
tvärsektoriella insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Skåne och de fem kommunerna Båstad, Perstorp, Klippan, Ängelholm och 
Örkelljunga. Samordningsförbundet NNV Skåne bildades i januari 2018. 
Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder, där det finns fysiska, psykiska, 
sociala och/eller arbetsmässiga behov och som behöver samordnat stöd från två 
eller flera av de samverkande parterna. Aktuellt just nu är en genomförd 
behovskartläggning och behovsanalys, pågående utbildningsinsats kring psykisk 
ohälsa, gemensam dag om ledarskap och organisatoriska mellanrum. Den första 
processen - Båstad kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen är igång 
sedan september (J([ientsupport och test av biblioterapi). Framåtblick kring 
framtida ansökningar om processer och verksamhet. Finansiering och 
budgetramen nu och 2019. 

Efter informationen ställer Marianne Eriksson-Mjöberg (BP), Håkan Mörnstad 
(BP) och Hans Grönkvist (BP) frågor. 

2) Information om vård- och omsorgsärendena 4 och 5 på dagordningen från 
Emma Pihl, verksamhetsområdeschef. 

Efter informationen ställer Birgitte Dahlin (L) en fråga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 7 av20 

KF § 226 Dnr KS 000967 /2018 - 700 

Justerad ersättning inom hemvård och vid utbildning 

Beskrivning av ärendet I genomlysningen av Vård och omsorg som genomfördes under 2017 
identifierades att delar av hemvårdspengen inte var helt ändamålsenliga. En 
översyn av dessa delar är nu gjorda och har resulterat i förslag om att höja 
kringtiden för omsorgsinsatser, minska kringtiden för serviceinsatser, förändra 
schablonerna för insatser samt införa ersättning för dubbel bemanning. Utöver 
det föreslås Mottagningsteamet övergå från ramfinansiering till ersättning 
liknande hemvården samt slutligen att utöka budget för utbildning inom 
hela vård- och omsorgsverksamheten. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-08, § 244. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl och ekonomichef 
Elisabet Edner, daterad 2018-10-19, med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Från och med innevarande år 2018: 

1. Höja ersättningen för kringtid inom omsorgspeng till 30 %. 

2. Minska ersättningen för kringtid inom servicepeng till 15 %. 

3. Införa ny fördelning av schablontid inklusive sänkt totalt antal timmar. 

4. Införa ny ersättning för dubbel bemanning inom hemvård. 

5. Förstärka utbildningsutrymmet för samtliga medarbetare inom Vård och 
omsorg. 

Från och med år 2019: 

1. Ramväxla budgeten för Mottagningsteam från vård- och omsorgsnämndens 
ram till kommunfullmäktiges ram för hemvårdspeng. 

2. Ramväxla 600 tkr för utbildning från kommunfullmäktiges ram för 
hemvårdspeng till vård- och omsorgsnämndens ram. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Avgifter Vård och omsorg från och med 1januari 2019 

Avgift 2019, 
Frekvens 

kr 

Maxtaxa I högkostnadsskydd 2089 /månad 

Avgifter som ingår i maxtaxan 

Hemvård omvårdnad 219 /timme 

Hemvård service (städ, tvätt, inköp) 439 /timme 

Trygghetslarm 285 /månad 

Hemsjukvård 219 /månad 

Dagvård - /dag 

Matdistribution, avser abonnemangsavgift leverans 205 /månad 

Hjälpmedelsabonnemang 66 /månad 

Hemvård korttidsplats/växelvård 70 /dygn 

Hemvård vård- och omsorgsboende 2089 /månad 

Avgift 2019, 
Frekvens 

kr 

Avgifter som inte ingår i maKtaxan 

Lyan, taxiresor t/r 50 t/r 

Förbrukningsmaterial vård- och omsorgsboende 104 /månad 

Avgift för ej återlämnat hjäl pm ed el restvärde 
Förlorad larmklocka 1038 /styck 

Enligt 
Hyror i särskilt boende som omfattas av hyreslagen hyresavtal /månad 
Boendeavgift - bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Boendeavgiften jämkas vid negativt 
avgiftsutrymme. 2146 /månad 

Avgift2019, 
Frekvens 

kr 
Kosttaxor {avgifter för kost Ingår inte i maxtaxan} 

Vård- och omsorgsboende 
Måltids kostnad 132 /dygn 
Kostabonnemang 4026 /månad 
Ordinärt boende 
Matlåda 65 /styck 
Dagvård 
Måltidskostnad 80 /dag 

Uppdaterat 2018-10-12 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 

KF § 227 DnrKS000966/2018-905 

Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

8 av 20 

Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Uppräkning sker i förhållande till maxtaxan. För vård- och omsorgsinsatser 
utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs 
av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om 
avgifterna matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 

Måltiderna vid vård- och omsorgsboende är numera ett mål tidsabonnemang, 
vilket omfattar samtliga måltider under dagen. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 245. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och avdelningschef 
Lena Adolfsson, daterad 2018-10-17, med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2018-10-22, § 91. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Nya avgifter antas från och med 1januari2019. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 9 av 20 

KF § 228 Dnr KS 000941/2018 - 603 

Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för 
tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd samt avgifterna för 
anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en 
utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. Tjänsten som 
alkoholhandläggare finansieras av de avgifter som tas ut vid ansökan om 
serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd 
och anmälningar om försäljning av folköl. Stöd för detta grundar sig på 
Alkohollagens 8 kap 10 § om kommunens rätt att ta ut avgifter i samband med 
ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn enligt Alkohollagens 9 kap. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Avgifterna får fastställas av respektive kommunfullmäktige med beaktande av 
kommunallagens (1991:900) bestämmelser om självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut. 

Nuvarande avgifter beslutades av kommunfullmäktige att gälla från och med 
2008-01-01 och har inte reviderats sedan dess 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 243. 
Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg, daterad 2018-10-02 . 
Förslag till nya avgifter. 
Rapport med andra kommuners ansökningsavgifter. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn av 
beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl enligt 
bifogat förslag. 

2. Avgifterna ska gälla från och med 2019-01-01. 

3. Avgifterna räknas upp årligen från och med 2020 enligt PKV-index. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-02 

Handläggare: Ildik6 Lundberg 

Dnr: KS 000941/2018 -603 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Höjning av avgifter för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1 (2) 

1. Att besluta om att anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn av 
beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl enligt bifogat för
slag. 

2. Att avgifterna ska gälla från och med 2019-01-01 
3. Att avgifterna räknas upp årligen från och med 2020 enligt PKV index. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av avgifterna för ansökan om serverings tillstånd, avgifterna för tillsyn av beviljade 
stadigvarande serveringstillstånd samt avgifterna för anmålda försäljningar av folköl. Revide
ringen kommer att finansiera en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 

Bakgrund 
Tjänsten som alkoholhandläggare finansieras av de avgifter som tas ut vid ansökan om serve
ringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och anmälningar om 
försäljning av folköl. Stöd för detta grundar sig på Alkohollagens 8 kap 10 §om kommunens 
rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn enligt Alkohol
lagens 9 kap. 
Avgifterna får fastställas av respektive kommunfullmäktige med beaktande av kommunallagens 
(1991 :900) bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot 
retroaktivt verkande beslut. 
Nuvarande avgifter beslutades av kommunfullmäktige att gälla från och med 2008-01-01 och 
har inte reviderats sedan dess. Det föreligger nu ett stort behov av att revidera dessa avgifter för 
att vara anpassad till gällande alkohollag samt en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 
Nuvarande alkoholhandläggartjänst är på 50% av en heltidstjänst vilket inte är tillräckligt med 
den ärendemängd och de tillkomna arbetsuppgifter som förändringar i lagstiftningen har med
fört. När tjänsten infördes 1997 var antalet stadigvarande serveringstillstånd i Båstads kommun 
ca 35, i dag är de ca. 55. Utöver de stadigvarande serveringstillstånden har en förändring av lag
stiftningen medfört att en tillståndshavare kan ansöka om olika varianter av tillstånd som det 
inte funnits möjlighet till tidigare. 
En ändring av lagstiftningen och dess tillämpning har också medfört ett mer omfattande arbete 
med granskning av de som ansöker om ett serveringstillstånd samt tillsynen av deras verksam
het. Bland annat prov i Alkohollagen innan ett serverings tillstånd kan beviljas. 
Länsstyrelsen har också skärpt sin tillsyn av kommunernas tillståndsgivning och tillsynsverk
samhet. Vid de senaste tillsynerna 2013 och 2016 har Båstads kommun fått kritik för bl.a. att 
tillsynen och dokumentationen i ärenden inte varit tillräcklig. 
Länsstyrelsen har gjort en jämförelse mellan Skånes kommuner och kommit fram till att en ge
nomsnittlig arbetsbörda för alkoholhandläggarna är ca. 60 stadigvarande serverings tillstånd på 
en heltidstjänst. 



2 (2) 

Aktuellt 
Det är oundvikligt att tjänsten som alkoholhandläggare måste utökas från dagens SO% till minst 
75 %. Arbetsbördan som alkoholhandläggare i Båstads kommun är starkt säsongsbetonad där 
behovet är heltid under vår och sommar men under höst och vinter är arbetsbördan lägre. Även 
för att kunna ge den service som näringslivet och allmänheten kan förvänta sig av en alkohol
handläggare behöver tjänsten utökas. Då kommer tillgängligheten att öka, handläggningen 
snabbas upp och fler kontroller av verksamheterna kan genomföras. 
För att tjänsten fortsättningsvis ska vara självfinansierad måste avgifterna för att ansöka om 
serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd revideras. Även 
tillsynsavgiften för de som har anmält att de säljer folköl behöver revideras. Utöver en revide
ring av befintliga avgifter behöver nya avgifter införas för de ansökningar och anmälningar som 
numera går att göra. 
Förslag till nya avgifter framgår av bilaga. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Servicen till näringslivet och kommuninvånare kommer att öka med en utökning av tjänsten 
som alkoholhandläggare. 

Verksamhet 
Det kommer att bli en möjlighet att uppnå de mål som kommunen har satt upp om att beviljade 
serverings tillstånd ska ha minst ett tillsyns besök per år och att de med nöjesinriktad verksamhet 
ska ha särskild tillsyn. 

Ekonomi 
Nuvarande budget på 385 000 kr behöver höjas till 500 000 kr för att kunna finansiera en utök
ning av tjänsten till 75 %. Om tjänsten ska utökas till en heltidstjänst behöver budgeten höjas till 
630 000 kr. 
Utöver lönekostnaden för alkoholhandläggaren finansierar avgifterna kostnader för bl. a. IT
sys tem, kurser och utbildning av restaurangpersonal i Ansvarfull Alkoholservering. Genom ut
bildningen av restaurangpersonal återförs en del av avgifterna till tillståndshavarna då utbild
ningen är avgiftsfri. 

En jämförelse har gjorts med kringliggande kommuner och andra turistkommuner i Skåne. Där 
framkommer att det finns utrymme för Båstads kommun att genomföra en höjning av avgifter
na utan att skilja sig mot andra kommuner. 

Ildik6 Lundberg 
Alkohol-och tobakshandläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nya avgifter 
Nuvarande avgifter 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum 
2018-10-02 
Handläggare 
Ildik6 Lundberg 
Alkohol-och tobakshandläggare 

Förslag till nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd 

Stadigvarande servering till 
allmänheten, slutna sällskap, catering och provsmakning 

Tillfålligt tillstånd i avvaktan på stadigvarande 

Tillfällig servering till allmänheten 
(avser sökande med befintligt tillstånd i kommunen) 

Tillfällig servering till allmänheten 
(avser sökande utan befintligt tillstånd i kommunen) 

Tillfällig servering till slutet sällskap, 
Ett tillfälle 
Max 12 tillfällen per kalenderår 

Förändring av befintligt tillstånd 

Enklare förändring av befintligt tillstånd 

Paus servering 
Ett tillfälle 
Max 12 tillfällen per kalender år 

Tillfålligt provsmakningstillstånd 
Ett tillfälle 
Max 12 tillfällen per år 

Tillfällig utvidgning av 
Serveringstid, yta eller sortiment 

Anmälan om ki-yddning av snaps, catering 
eller provsmakning på befintligt serveringsställe 

Kunskapsprov per gång 

Förseningsavgift för restaurangrapport 

Gemensam serveringsyta 

11 700 

1 300 

3 500 

5 000 

1 000 
2 000 

4 500 

2 000 

1 000 
2 000 

3 000 
5 000 

2 000 

500 

800 

500 

3 000 

1 (3) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

2 (3) 

Förslag till nya avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd samt anmälda försälj
ningar av folköl. 

Fast tillsynsavgift 

Omsättningsbaserad tillsynsavgift 
Redovisad årsomsättning av alkoholförsäljning 

0 - 249 000 
250 000 - 499 000 
500 000 - 999 000 
1 000 000 - 1 999 000 
2 000 000 - 3 999 000 
4 000 000 - 5 999 000 
6 000 000 - 7 999 000 
8 000 000 -

Försäljning av folköl 

Förklaringar: 

Tillfälligt tillstånd i avvaktan på stadigvarande 

2 500 

1 700 
3 300 
5 000 
6 600 
8 300 
9 900 
13 200 
16 500 

1 000 

När utredning av ansökan är ldar och man avvaktar KSAU:s beslut, kan alkoholhandläggaren 
bevilja ett tillfälligt tillstånd för starköl och vin i avvaktan på det stadigvarande tillståndet. 

Servering till allmänheten 
(avser sökande utan befintligt tillstånd i kommunen) 
(avser sökande med befintligt tillstånd i kommunen) 

Sökande som är utan befintligt tillstånd i kommunen kräver en mer omfattande utredning än om 
man har ett befintligt tillstånd redan. 

Servering till slutet sällskap 
Ett tillfälle / Max 12 tillfällen per kalenderår 

Om ansökan för mer än ett tillfålle görs på en ansökan krävs en mindre arbetsinsats 

/(~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Förändring av befintligt tillstånd 
Avser anmälan om ändring av mer än SO % av delägarna i ett bolag. 

Enklare förändring av befintligt tillstånd 

3 (3) 

Avser anmälan om ändring av mindre än 49 % av delägarna samt stadigvarande utökning av 
serveringstid, sortiment eller serveringsyta. 

Pausservering 
Endast vid konsterarrangemang, inget krav på matservering. 

Tillfälligt provsmakningstillstånd 
Inget krav på matservering. 

Tillfällig utvidgning av 
serveringstid, yta eller sortiment 

Avser ett eller flera tillfällen under ett kalenderår på samma ansökan 

Kunskapsprov per gång 
Max tre provtillfållen per ansökan 

Förseningsavgift för restaurangrapport 
Restaurangrapport ska lämnas senast den 1 mars årligen. Påminnelse skickas ut efter en vecka 
och därefter en gång per 14 dagar. Ny avgift tas ut vid varje påminnelse. 

Gemensam serveringsyta 
Flera intilliggande serveringsställen kan ansökan om en gemensam serveringsyta. 

Fast tillsynsavgift 
Alla med stadigvarande serveringstillstånd betalar en fast avgift. Bolag som blivit beviljade serve
ringstillstånd eller avbryter sin verksamhet under ett kalenderår debiteras avgift för varje påbör
jad månad med en tolftedel av den fasta tillsynsavgiften. 

Omsättningsbaserad tillsynsavgift 
Alla med stadigvarande serveringstillstånd ska årligen lämna en restaurangrapport senast den 1 
mars. Den angivna omsättningen på försåld alkohol ligger till grund för den omsättningsbase
rade avgiften. Vid avslut av ett serveringstillstånd ska en restaurangrapport lämnas. Om den inte 
inkommer debiteras en omsättningsbasrad tillsynsavgift enligt den senaste lämnade rapporten 
för serveringsstället. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 229 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2018-11-21 

Dnr KS 000940/2018 - 300 

Sida 

10 av 20 

Översyn av Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 

Beskrivning av ärendet Avgiften för nyttjande av kommunens kartmaterial basera idag endast på det 
aktuella områdets areal; ett större område blir dyrare än ett mindre. Effekten 
av nuvarande taxa kan ses i framtagandet av en grundkarta i 
detaljplaneprocessen. För ett obebyggt område blir avgiften hög i förhållande 
till detaljtätheten och de resurser som behövs vid fältarbete. Förhållandet blir 
det omvända när man tex gör en frimärksplan där fältarbetet är 
resurskrävande eftersom området kan vara bebyggt och detaljtätheten hög. 
Därför föreslås ett tillägg i taxan där kommunen, utöver arealen, även tar 
hänsyn till detaljtätheten i det aktuella området. Se föreslagna förändringarna i 
röd text i bilaga. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Faktor "d" föreslås att införas i taxan. Faktorn variera mellan 0,3 och 1 
beroende på om området är gles landsbygd (0,3) eller detaljrik tätort (1). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 242. 
Tjänsteskrivelse från kart/GIS-chef Annika Jern, daterad 2018-06-27. 
Översyn av plan- och bygglovstaxa. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Inför faktor "d" i taxan för nyttjande av kommunens kartmaterial. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-06-27 

Handläggare: Annika Jern 

Dnr: KS 000940/2018 -300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Översyn av Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1 (1) 

1. att införa faktor "d" i taxan (tabell 23 och 25) för nyttjande av kommunens kartmateri
al. 

Sammanfattning av ärendet 
Avgiften för nyttjande av kommunens kartmaterial basera idag endast på det aktuella områ
dets areal; ett större område blir dyrare än ett mindre. Effekten av nuvarande taxa kan ses i 
framtagandet av en grundkarta i detaljplaneprocessen. För ett obebyggt område blir avgiften 
hög i förhållande till detaljtätheten och de resurser som behövs vid fältarbete. Förhållandet blir 
det omvända när man tex gör en frimärksplan där fältarbetet är resurskrävande eftersom om
rådet kan vara bebyggt och detaljtätheten hög. Därför föreslås ett tillägg i taxan där kommu
nen, utöver arealen, även tar hänsyn till detaljtätheten i det aktuella området. Se föreslagna 
förändringarna i röd text i bilaga. 

Bakgrund 
Den aktuella taxan för nyttjande av kommunens kartmaterial baseras på SKL:s rekommendat
ioner och antogs av KF i april 2011. Nu har taxan använts ett par år och det konstateras att 
avgifterna som tas ut behöver bli mer flexibel för att pris bilden ska bli skälig. 

Aktuellt 
Faktor "d" föreslås att införas i taxan. Faktorn variera mellan 0,3 och 1 beroende på om områ
det är gles landsbygd (0,3) eller detaljrik tätort (1). 

Samråd har skett med: 

Roger Larsson, Voc Samhällsbyggnad 

Bilaga 
Tabell 23 och 25 

Beslutet ska expedieras till: 
Annika Jem, kart/GIS-chef 
Vo Samhällsbyggnad 



Tabell 23 Avgift för tillfälligt nyttjande av geografisk information 

Avgift per HA= mPBB X KF X N X d 

d = detaljtäthet i kartan 

Inom tätort där detaljtätheten är hög får d vara max 1. 

Utanför tätort, typ åkermark och skogsmark utan detaljer, ska d vara minst 0,3. 

En samlad bedömning görs av handläggaren för hela området. 

Vid beställning av kartor över stora områden kan justeringsfaktorn n användas för att avgiften ska bli 
skälig. 

(Moms 6 % tillkommer) 

Kommentar: 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel 
och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid 
uttagande av avgift n01malt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Om kommunen finner det tillämpligt kan ersättningen för upplåtelsen tillåtas variera med det 
angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. 

Primärkarta Informationsandel KF 
Innehåll i kartan · i% 

All information, digital (minst 2000 kvm) 100 80 

All information, analog (minst 2000 kvm) 100 50 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta 12 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel) 

0,1 0,1 

0,2 0,05 



I o,5 0,0125 1 

Karta I ortofoto I flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2
) 

0-150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall 

Tabell 25 Avgift för grundkarta till detaljplan 

Avgift per HA= mPBB X KF X N X d 

d =detaljtäthet i kartan 

Inom tätort där detaljtätheten är hög får d vara max 1. 

Utanför tätort, typ åkermark och skogsmark utan detaljer, ska d vara minst 0,3. 

En samlad bedömning görs av handläggaren för hela området. 

Vid beställning av kartor över stora områden kan justeringsfaktorn n användas för att avgiften ska bli 
skälig. 

Kommentar: 

En Grundkarta är en vidareförädling av kommunens primärkarta och används som underlag 
till detaljplan. 

Grundkartans areal beräknas genom detaljplanens planområde. Vid mindre planer räknas 
planområde plus 25 meter utanför. Minsta debiterbara areal, är 1 HA. 

Karta KF 

Grundkarta till detaljplan 160 

llL 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 11av20 

KF § 230 Dnr KS 000924/2018 - 500 

VA-taxa Båstads kommun 2019 

Beskrivning av ärendet VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för 
justering av VA-taxan, från och med 2019-01-01. Anläggningsavgifterna 
föreslås följa Entreprenadindex, vilket innebär en höjning med 6,86% jämfört 
med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås höjas i takt med KPI, 
vilket innebär en ökning med i snitt 1,6% jämfört med dagens gällande taxa. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 
2019-01-01: 

• Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter): Avgifterna justeras med indextalet för 
maj 2018 (115,3) i Entreprenadindex, litt 221(Jan2011=100) enligt Båstads 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 6,86% jämfört med 
2016. 

• Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter): Avgifterna justeras för dricksvatten med 
+0%, spillvatten med +3,2% och dagvatten med +3%, vilket innebär en 
snitthöjning av taxan med 1,6%. 

• Taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang): Avgifterna justerades 
2017 och förändras inte till 2019. Taxebilaga 3 är därför inte med i 
beslutsunderlaget. 

Det görs stora investeringar i VA-systemen, men kostnaden för dessa förväntas 
även nästa år täckas av tidigare överskott. 

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 246. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-09. 
Taxebilaga 1 och 2 från NSV A. 
Skrivelse från NSVA angående taxebilaga 3. 

Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2019-01-01 enligt bifogat förslag 
från NSVA. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-09 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr:KS000924/2018-SOO 

VA-taxa 2019 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1 (1) 

1. Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2019-01-01 enligt bifogat förslag 
från NSVA. 

Sammanfattning av ärendet 
VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justering av VA
taxan, från och med 2019-01-01. Anläggningsavgifterna föreslås följa Entreprenadindex, vilket 
innebär en höjning med 6,86% jämfört med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås 
höjas i takt med KPI, vilket innebär en ökning med i snitt 1,6% jämfört med dagens gällande 
taxa. 

Aktuellt 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2019-01-01 

• Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter): Avgifterna justeras med indextalet för maj 2018 
(115,3) i Entreprenadindex, litt 221 Qan 2011=100) enligt Båstads kommuns VA-taxa 
§10. Justeringen innebär en höjning med 6,86% jämfört med 2016. 

• Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter): Avgifterna justeras för dricksvatten med +0%, 
spillvatten med +3,2% och dagvatten med +3%, vilket innebär en snitthöjning av taxan 
med 1,6%. 

• Taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang): Avgifterna justerades 2017 och 
förändras inte till 2019. Taxebilaga 3 är därför inte med i beslutsunderlaget. 

Det görs stora investeringar i VA-systemen, men kostnaden för dessa förväntas även nästa år 
täckas av tidigare överskott. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSV A, daterad 2018-09-04 
Förslag på VA-taxa Taxebilaga 1, fr.o.m. 2019-01-01 
Förslag på VA-taxa Taxebilaga 2, fr.o.m. 2019-01-01 



BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 1 
Gäller fr o m 2019-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 201X-XX-XX §XX antagen taxa för Båstads kommun 
allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) avgift per boendeenheUlägenhet 

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften. 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift. 

37 600 

26 300 

41,90 

30 800 

10 900 

37 600 

26 300 

41,90 

10 900 

37 600 

26 300 

64,50 

10 900 

37 600 

26 300 

45,10 

10 900 

1 (1) 

47 000 

32875 

52,38 

38 500 

13 625 

47 000 

32 875 

52,38 

13 625 

47 000 

32 875 

80,63 

13 625 

47 000 

32 875 

56,38 

13 625 

. ' 

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris. 

Mervärdesskatt 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). i det fall denna ändras sker 

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden. 

BÅSTADS KOMMU~ 
Kommunstyrelsen 

2018 ~10~ 12 
onr.KS .. O.O.m.i ... .. 
.. .J.'J...Q.L ..... :: . .::?. ....... .. 



BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 2 
Gäller fr o m 2019-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 201X-XX-XX §XX antagen taxa för Båstads kommun 
allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

BRUKNINGSAVGIFTER 

FAST ÅRLIG AVGIFT 

1 688 891 
25mm 4 050 2136 
40mm 6 750 3 560 
50mm 10125 5 341 
65mm 16 875 8 901 
80mm 21 600 27 000 14 242 
100 mm 32 400 40 500 21 362 
150 mm 81 000 101 250 53 406 
200mm 162 000 202 500 106812 

Fast grundavgift utan mätning 1 299 1 624 838 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelse11 

2018 -10- 1 2 
Dnr.K$. ... Q?.Q;i.~(2) 
j 1 /\. \ '.?. .... -:: . i5. .. . . ........ 

It,. M 

2 801 
5 376 6 720 
8 960 11 200 

13 441 16 801 
22 401 28 001 
35 842 44 803 
53 762 67 203 

134 406 168 008 
268 812 336 015 

2137 2 671 

För samtliga gäller att om grundavgift endast utgår för "Vatten" alternativt "Spillvatten" tillkommer en avgift 

om 102 kr exkl moms/mätare (128 kr inkl moms) pga av kostnader för fakturautskick etc. 

önskas faktura till enskild villa inom samfällighet e dyl utgår en avgift om 177 kr exkl moms (221 kr inkl moms)/villa. 

DAG:VATTEN 

FAST ÅRLIG AVGIFT 

Småhus egen anslutning 
Småhus gemensam anslutning 
Lägenhet egen anslutning 
Övr lägenheter flerfamiljshus 
Flerfamiljsfastighet, obebyggd (kr/m2

> 0,63 079 

668 

Fast avgift per m2 tomtyta 0,63 0,79 
+ Grundavgift om mätare saknas 

Avgift för "Dagvatten fastighet" reduceras med 50 % om åtgärder vidtas så att fördröjning sker inom egen fastighet. 

Atgärden ska vara godkänd av NSVA. 

TOTALT 

inkl moms 

1 095 
1 030 
1 095 

273 
1,29 

876 1 095 

1,03 1,29 
889 1 111 

4,08 5,10 



FAST ÅRLIG AVGIFT 

Småhus 
Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 525 
Verksamhet (på fastighet med småhus) 525 
Lokal 'ämförbar med småhus 525 

RÖRLIG AVGIFT 

*)som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning. 

BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 2 
Gäller from 2019-01-01 

För obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område utgår avgifter för de ändamål som är 
aktuella (se§ 17) 

2 (2) 

ÖVERHAL TSAVGIFTER (kr) exkl moms inkl moms! 
.,. ,, • 1111 '" • 1. 'lll•ft·•tlt:.Ut": 1• I 

Förorening 

Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 
Totalfosfor 

Totalkväve 

Suspenderande ämnen, SS 

Mervärdesskatt 

~ , .... ... . 
Normalhalt g/m3 

260 

10,5 

52 

260 

överhaltsavgift kr/kg 

Överhaltsavgift kr/kg 

överhaltsavgift kr/kg 

Överhaltsavgift kr/kg 

10,32 
30,86 

20,59 

5,16 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden. 

12,90 
38,58 

25,74 

6,45 



Datum 

2018-09-04 
Handläggare 

AnnaKarinJohansson 
E-post 

annakarin.johansson@nsva.se 

Hans Paganus 
Båstads kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lse: i 

Justeringar i Båstads kommuns VA-taxa fr.o.m. 2019-01-01 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2019-01-01 

• Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2018 (115,3) i Entrepre
nadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa §10. Justeringen 
innebär en höjning med 6,86% jämfört med 2016. 

• Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +0%, spillvatten 
med +3,2 % och dagvatten med +3 % vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1 ,6%. 

Justeringar av VA-taxan beror på kostnadsjustering enligt KPI. Det görs stora investeringar i VA
systemen, men kostnaden för dessa förväntas även nästa år täckas av tidigare överskott. 

Taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justerades 2017 och förändras inte till 2019. 
Taxebilaga 3 är därför inte med i beslutsunderlaget. 

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2019 typhus A och B 

xxx föreslår kommunstyrelsen besluta 

att från och med 2019-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 12 av 20 

KF § 231 Dnr KS 000925/2018 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LA V) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2017-12-20. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

NSVA har sedan den senaste revideringen byggt ut VA till några mindre 
områden samt att större exploateringar har utförts eller håller på att utföras. 
Verksamhetsområden för vatten och avlopp behöver därför revideras enligt 
bilagda förslag från NSVA. Se vidare i tjänsteskrivelsen från NSVA. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 247. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-09. 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp från NSV A. 
Reviderade verksamhetsområden. 
Översiktskartor 1-10. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

usterandes si naturer Utdra sbes kande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-09 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr:KS000925/2018-500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 

Förslag till beslut 

Kommunstyreslens arbetsutskott föreslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investerings beslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2017-12-20. 

Aktuellt 
NSVA har sedan den senaste revideringen byggt ut VA till några mindre områden samt att 
större exploateringar har utförts eller håller på att utföras. Verksamhetsområden för vatten 
och avlopp behöver därför revideras enligt bilagda förslag från NSV A. Se vidare i 
tjänsteskrivelsen från NSV A. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Länsstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA inklusive kartbilagor (10st) 



Datum 

2018-10-05 

Handläggare 

Sofie Svedström 
Telefon 

010-490 97 94 
E-post 

sofie.svedstrom@nsva.se 

Båstad kommun 
Andreas Jansson 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

Dnr 

BA 18/00071 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 1 5 
ks lX)Oct'l S / Dnr ...................... ...... •..• 

.. i.?..l. ~ ... .. ~ ' ~Q.f!. ......... .. 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 
skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut 
fattas . Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2017-12-20. 

NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområdena: 

Förslöv 
Fastigheter i exploateringsområdet Förslöv 2:100 föreslås ligga inom verksamhetsområdet 
för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD) . 
Några fastigheter längs Fjärdingsmansvägen föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten, spillvatten och dagvatten (VSD) eftersom även dagvatten byggts ut till dessa 
fastigheter. Tidigare har de legat inom vatten och spillvatten (VS). 
Några fastigheter längs Margretetorpsvägen föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS). Idag ligger fastigheterna utanför verksamhetsområdet. 

Grevie 
Fastigheterna i exploateringsområdet Böske 38:35 m.fl föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). 
Fastigheterna i exploateringsområdet Grevie 25:3 m.fl föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS). 
Fastigheten Grevie 1 :9 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten (V). Idag ligger 
fastigheten utanför verksamhetsområdet. 
Fastigheten Grevie 3:8 föreslås ändra verksamhetsområde från vatten (V) till vatten och 
spillvatten (VS). 
Fastigheten Öllöv 42: 1 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
(VS). Idag ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet. 

l(L 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 



Båstad 
Några fastigheter längs Lyavägen i Båstad, föreslås ändra verksamhetsområde från vatten 
(V) till vatten och spillvatten (VS). 

Eskilstorp 
Fastigheterna längs Rosencrantz Väg m.fl föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). Idag ligger fastigheterna utanför 
verksamhetsområdet. 

Torekov 
Fastigheter i exploateringsområdet Varan 17:6 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS). 

Det har även gjorts mindre justeringar av verksamhetsområdenas utbredningar, på spridda 
platser runt om i kommunen. 

NSVA förslår att Kommunfullmäktige i Båstad beslutar: 

att godkänna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade kartor 

att översända handlingarna till kommunfullmäktige för fastställelse av nytt förändrat 
verksamhetsområde 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

J?Jie fJrrt---
Sofie Svedström 
Gruppchef Utredning 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 232 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-21 

Dnr KS 001231/2017 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 

Sida 

13 av 20 

Beskrivning av ärendet NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i 
investeringsbudgeten VA för 2018. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade 
eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-proj ekt tillkommit under 
årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. På Kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-02-11§49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och 
förvaltningen tillsammans arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland 
annat att om det, på grund av yttre omständigheter, för VA-kollektivets bästa 
bör göras omprioriteringar i redan beslutad investeringsbudget, bör NSVA ha 
denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag för 
omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse frän projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-12. 
Omprioriteringsbeslut 1 och 2 avseende omfördelningsbeslut VA för 2018. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 
godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-12 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS001231/2017 906 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1 (2) 

1. Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investerings budgeten 
VA för 2018. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit 
förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit 
under årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11§49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans 
arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre 
omständigheter, för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad 
investerings budget, bör NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag 
för omprioriterings beslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 

Aktuellt 
Följande omfördelningar /omprioriteringar i gällande investerings budget VA för 2018 är nu 
aktuella att fatta beslut om: 

Årsbudget Prognos Awikelse 

mot budget 

Kod Projekt 2018 2018 2018 

6952 Bjärevägen -1330 -100 1230 

6954 Hagalundsgatan/ Hagagatan -5 022 -7 452 -2 430 

NY Ju n ke rsgata n 0 -500 -500 

6029 IVlargretetorpsvägen -4 300 -4100 200 

6994 Avloppsrening -1500 0 1500 

Total avvikelse: 0 

Kommentar/ Anledning: 

6952 Bjärevägen: 
Projektet kommer endast att omfatta minimala åtgärder för att avlasta det befintliga 
dagvattensystemet i väntan på att en ny detaljplan för området fastställs. Innan dess råder stor 



2 (2) 

osäkerhet över framtida markanvändning och risken att behöva flytta nya VA-anläggningar är 
stor. Projektets omfattning är beslutat i samråd med Planavdelningen och Teknik och Service. 

6954 Hagalundsgatan/Hagagatan: 
Projektet har fått ökade kostnader p.g.a. oklara ledningsförhållanden och påstötta hinder i 
förhållande till framtagen projekteringshandling med tillhörande projektkalkyl. Andra faktorer 
som påverkat projektets kostnader är utökad omfattning av projektet i form av att 
återställningsarbetet har skett i samråd med Teknik och Service och där berörda kommunala 
gator har fått en väsentligt höjd standard. 

NY Junkersgatan: 
Nytt projekt. Utbyte av vattenledning innan Teknik och Service asfalterar om gatan. 

6029 Margretetorpsvägen: 
Lägre utgifter än budgeterat. Projektet utförd i samband med Trafikverkets projekt att bygga 
cykelväg mellan Förslöv och Fogdarp (kommungräns Ängelholm). 

6994 Avloppsrening: 
Projekt "Centrifug Torekov" skjuts framåt i tiden p.g.a. förseningar i upphandlingen då bl.a. 
utbyggnad krävs av centrifughallen för att rymma två maskiner istället för, som idag, en 
maskin. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning Pl 
Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning P2 

/l) 
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Följande önskar NSVA beslut om: 

BåStad 

Båstad 

Margretetorpsvägen 

Centrifug Torekov 

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut: 

Namnunderskrift 

Na m nfö rtyd ligande 

\J~ c 

11840 
12000 

L 

A 

Datum 

N 

R -1 500 000 kr Projektet skjuts framåt pga förseningar i upphandlingen då bl a utbyggnad krävs av 
centrifughallen för att rymma två maskiner istället som idag en maskin. 

0 kr 
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"~ [omprioriteringsbeslut I 

Följande önskar NSVA beslut om: 

Kommun I Projekt IProj.nr N I Avd 

Båstad Junkersgatan Prospect L 

Båstad Hagagatan/Hagalundsgatan 11580 L 

Båstad Bjärevägen dagvatten 11850 L 

Omprioriteringsbeslut 

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut: 

Namnunderskrift Datum 

Namnförtydligande 

-~ 
r--

~ 

~ 

I Typ 

R 

R 

R 

!Belopp !Kommentar 

I 

500 000 kr Asfaltsamordning med Båstad kommun. Vattenledningen som ligger i gatan är dålig. Asfaltering 
skall ske 2018. 

730 000 kr Ökade kostnader p.g.a. oklara Jedningsförhållanden vid vattenreservoar samt i 
skvaltkvarnsvägen. 

-1 230 000 kr Projektet kommer endast omfatta minimala åtgärder för att avlasta dagens dagvattensystem i 

O krl 

väntan på att detaljplanen för området fastställs. Beslutat i samråd med kommunens planchef. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 233 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-21 

Dnr KS 001047 /2018 - 905 

Beslut om skattesats 2019 

Sida 

14 av 20 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess, beslutat av kommunstyrelsen 2014-
02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23, ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. I år föreslås budgeten att revideras vid 
decembermötet. Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av 
skattesats tas före november månads slut. Förslaget innebär en oförändrad 
skattesats om 20,23 kr per skattekrona. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Ingela 
Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), och Kerstin Gustafsson (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 263. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-11-07. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 
Datum: 2018-11-07 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 001047 /2018-905 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 

Ekonomienheten, kommundirektör, kommunrevision 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Förslag till beslut om skattesats 2019 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

Bakgrund 

1 (1) 

I enlighet med kommunens budgetprocess, beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23, ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet 
om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med no
vember månads kommunfullmäktige. I år föreslås budgeten att revideras vid decembermötet. 

Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före november månads 
slut. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 20,23 kr per skattekrona. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 15 av 20 

KF § 234 DnrKS000464/2018-903 

Redovisning av partistöd för 2017 

Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från 
kommunfullmäktige. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunallagen ändrades 2014 avseende att partierna årligen ska redovisa hur 
de använt partistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till 
kommunen senast den 30 juni året efter stödet erhållits. 

Följande partier, som erhållit partistöd 2017, har lämnat in redovisning i tid: 
Bjärepartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Miljöpartiet. 

sverigedemokraterna inkom med redovisning 2018-11-08. 

Under ärendet yttrar sig Ulf Jiwertz (M), Kerstin Gustafsson (M). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 259. 
Partiernas redovisning av partistöd 2017. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2017 till 
handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-07-27 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000464/2018 - 903 

Redovisning av partistöd för 2017 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2017 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från kommunfullmäktige. 

1 (2) 

Kommunallagen ändrades 2014 avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt par
tistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni 
året efter stödet erhållits. 

Följande partier, som erhållit partistöd 2017, har lämnat in redovisning i tid: Bjärepartiet, Mo
deraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I reglerna finns krav på redovisning av partistöd och mottagarna av kommu
nalt partistöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet använts i enlighet med det ändamål som anges kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt kommunens regler. 

I Båstads kommuns regler för partistöd står följande att läsa om partistödet syfte; Partistöd ges 
till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas 
för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och stödet ska 
användas för politisk verksamhet med anknytning till Båstads kommun. Partistödet ska an
vändas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och val
deltagande i kommunen. 

Aktuellt 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-15, § 30, om utbetalning av partistöd för 2017 till föl
jande partier: Bjärepartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokra
terna, Liberalerna samt Miljöpartiet. Redovisning av partistöd för 2017 har inkommit från alla 
partier utom sverigedemokraterna. 

Enligt Båstads kommuns regler för partistöd kan kommunfullmäktige besluta att partistöd inte 
ska betalas för parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt gällande reg
ler. Kommunfullmäktige kan därmed besluta att inte ge partistöd till Sverigedemokraterna. 

Förvaltningen noterar att ett parti, Liberalerna, uppger att en del av partistödet går till Libera
lerna Skåne. 



2 (2) 

Kommunkontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisning av partistöd 2017 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 16 av 20 

KF § 235 Dnr KS 000840/2018 - 900 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2019 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns politiska organ har en sammanträdesplan för varje år. 
Förslaget för 2019 innebär förbättrad beredning och en tydligare helhetssyn 
för både politik och förvaltning. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 
2018-10-03 med följande yrkande: Ärendet återremitteras för att om möjligt 
samla sammanträdesdagarna för UN, VN, MN, KS eller KS au till samma vecka 
(dock ej fredagar). Detta för att politiskt kunna ha möte att avhandla innehållet 
inför sagda möten. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 258. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-10-15. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Förslag på sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder antas. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-10-15. 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000840/2018 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kom
munstyrelsens arbetsutskott 2019 - från återremiss 

Förslag till beslut 

Justerat förslag på sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns politiska organ har en sammanträdesplan för varje år. Förslaget för 2019 
innebär förbättrad beredning och en tydligare helhetssyn för både politik och förvaltning. 

1 (3) 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-10-03 med följande yrkande: Ärendet 
återremitteras för att om möjligt samla sammanträdesdagarna för UN, VN, MN, KS eller KS au 
till samma vecka (dock ej fredagar). Detta för att politiskt kunna ha möte att avhandla innehål
let inför sagda möten. 

Bakgrund 
Båstads kommuns politiska organ har en sammanträdesplan för varje år. Förslaget för 2019 
innebär förbättrad beredning och en tydligare helhetssyn för både politik och förvaltning. En 
förutsättning är att sammanträdesplanen för 2019 beslutas i helhet för fullmäktige, styrelse 
och nämnder. I Båstads kommun utgår sammanträdesplaneringen från de dagar då kommun
fullmäktige har sitt möte. Andra politiska organs sammanträdestider har satts så att deras mö
ten inte krockar med fullmäktige eller annat organs möten. I den beredning som görs inför 
politiskt beslut finns ett behov att få nämndernas beslut och förvaltningens beredning i en 
kedja med rimlig beredningsgång. Förevarande förslag innebär att nämndernas beredning av 
ärenden som ska beslutas i fullmäktige kan passera kommunstyrelsen med beredning inför 
styrelsens möte. Förvaltningen hinner då bereda nämndernas ärenden till kommunstyrelsen 
utifrån styrelsens ansvar och uppdrag 

Aktuellt 
Förvaltningens förslag har bearbetats för att uppnå återremissens önskemål. I föreliggande 
justerat förslag på sammanträdesplan har förvaltningen beaktat återremissyrkandet till stor 
del. I detta har också beaktats ekonomisk uppföljning i samband med delårsrapport. 

Utgångspunkten för sammanträdesplaneringen för 2019 är att beredningen av ärenden utgår 
från att kunna slutligen behandlas i ett kommunfullmäktige, det finns ett flöde från första poli
tiska möte till kommunfullmäktige. Flödet inleds med myndighetnämnden, beredning i led
ningsgruppen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnen och kommunstyrelsens ar
betsutskott. Alla dessa möten leder därefter till kommunstyrelsen och slutligen till kommun
fullmäktige för de ärenden som ska beslutas där. 

!.<~ fJ;rl 
181015\fel! talet kan inte representeras i angivet format \s 
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Sammanträdesplan för 2019 

MN LG UN/UN VN KS au KS KF 
au 

1 18 -dec- 09-jan 30-jan 
18 

2 15-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 06-feb 27-feb 

3 05-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 13-mar 27-mar 

4 12-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 10-apr 24-apr 

5 09-apr 15-apr 16-apr 17-apr 23-apr 08-maj 22-maj 

6 07-maj 13-maj 14-maj 15-maj 16-maj 04-jun 19-jun 

12-jun UN au 07-aug 21-aug 
11 iun 

7 06-aug 12-aug 13-aug 14-aug 28-aug 11-sep 25-sep 

8 10-sep 16-sep 17-sep 18-sep 24-sep * 09-okt 23-okt 

9 08-okt 14-okt 15-okt 16-okt 17-okt 06-nov 20-nov 

10 05-nov 11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 04-dec 18-dec 

03-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec 

'.'.'. KS au är en vecka senare än nämnderna med anledning av redovisning av delårsbokslut. 

Myndighetsnämnden sammanträder 11 gånger på tisdagar kl. 13:00. 
Utbildningsnämnden sammanträder 10 gånger på tisdagar kl. 13:00. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 11 gånger på tisdagar kl. 8:30. 
Vård- och omsorgsnämnden sammanträder 10 gånger på onsdagar kl. 13:00. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 11 gånger på mestadels torsdagar kl. 9:00, 
men undantag av vissa dagar: tisdag 23 april (påsk), onsdag 7 augusti, onsdag 28 augusti (två i 
augusti för hantering av plan och tillståndsärenden) samt tisdag 24 september (redovisning av 
delårsbokslut). 
Kommunstyrelsen sammanträder 11 gånger på onsdagar kl. 9:00, med undantag för 4 juni 
(nära nationaldagen). 
Kommunfullmäktige sammanträder 10 gånger på onsdagar kl. 18:30. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Ärendeberedning av ärenden som går från nämnd/arbetsutskott vidare till kommunstyrelsen 
och sedan kommunfullmäktige har i vissa flöden förlängts med någon vecka. En fördel med 
detta är att kommunstyrelsens förvaltning får mer tid för beredning inför kommunstyrelsen. 

Ekonomi 
Myndighetsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och utbildnings
nämndens arbetsutskott sammanträder 11 gånger under året. Det innebär ett extra samman
träde per politiskt organ som behövs då dessa organ hanterar lagstyrd verksamhet, planer och 
tillstånd som behöver hanteras inom viss tid. Dessa extra sammanträden är inte beräknade i 
beslutet av nytt arvodesreglemente. 



Verksamhetsområde 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli, kommundirektör, ledningsgrupp 

Samråd har skett med: 
Kansli och ledningsgrupp 

3 (3) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 236 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-21 

DnrKS000472/2018-900 

Sida 

17 av 20 

lnterpellationsdebatt - Angående kommunens roll i projekt om 
fossilbränslefria kommuner 

Beskrivning av ärendet Ann Elofson (M) har interpellerat kommunalrådet Bo Wendt (BP) om 
kommunens roll i projekt för fossilbränslefria kommuner. 

Yttrande Under interpellationsdebatten deltar Ann Elofson (M) och Bo Wendt (BP) 

Underlag till beslutet Interpellation. 
Interpellationssvar. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Bjäre Båstad Moderaterna 

INTERPELLATION 

Länsstyrelsen startade 2016 ett projekt med 10 kommuner i 
norra och nordvästra Skåne, varav Båstads kommun är en. 
Projektet går i korthet ut på att kommunerna ska vara 
fossilfria år 2020. 

· Nu har två år av projekttiden gått, och jag undrar: 

- vilka åtgärder har man vidtagit för att uppnå de satta 
målen? 



;till BÅSTADS 
_ ,1 KOMMUN 

Kommunkontor 

Datum 
2018-06-14 
Vårtdnr 
000472/2018-900 

Svar på interpellation - Fossilbränslefritt Skåne 2020 

1 (2) 

I projektet Fossilbränslefritt Skåne 2020 deltar tio skånska kommuner. Projektet leds av 
Länsstyrelsen Skåne och kommunförbundet Skåne. Region Skåne är medverkande part. 
Projektstart januari 2016 avslut april 2019. Projektet finansieras av Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden (ERUF) tillsammans med de tio medverkande kommunerna, Länsstyrel
sen Skåne och region Skåne, via Klimatsamverkan Skåne. Målet med projektet är att arbeta 
mot tre gemensamma mål; 100% fossilbränslefri el, minst 90% fossilbränslefri uppvärm
ning och minst 50% fossilbränslefritt drivmedel. 

Åtgärderna i projektet bestå av fem delar. Första delen är en årlig inventering och sam
manställning av kommunernas energianvändning uppdelat i fossilt och förnybart för for
donsflottan, tjänsteresorna, elen och uppvärmningen. Inventeringen har resulterat i en år
lig rapport, Kommunutmaningen där statistiken från de deltagande kommunerna publiceras 
och jämförs. Två rapporter har publicerats och den tredje kommer i slutet på juni. 

För Båstads del är målet för el uppnått och för uppvärmning nås det under 2019. För driv
medel och tjänsteresor har vi haft en mindre procentuell förbättring över tid och ligger en 
bra bit ifrån målet om minst 50% fossilbränslefritt. För resor ligger vi på 23% och fordons
flottan på 10%. 

Inom de fyra övriga delarna arbetas det systematiskt med fordonsflottan, tjänsteresor, fas
tighetsägare och uppvärmning i arbetspaket som bygger på en process med kartläggning, 
analys, handlingsplan, implementering och uppföljning. Vi befinner oss på olika stadier i 
processen för de olika områdena. 

För el och uppvärmning har vi kommit till implementering/uppföljning, vilket föregåtts av 
kartläggning och utveckling av handlingsplan i samverkan med berörda aktörer (t.ex. 
Båstadhem, Fastighetsstrateg). 

För tjänsteresor är kartläggningen klar och handlingsplan under arbete med t.ex. förbätt
ring av rutiner och uppföljning samt förankring och informationsarbete kring våra riktlin
jer för resor. Projektet har samverkat med kundcenter och resebokare och kommer att ar
beta vidare mot hela organisationen. Bland annat har det gjorts en resvaneundersökning 
och en fördjupad studie om cyklar/ cykling samt tagits fram informationsmaterial kring och 
förbättrats möjligheter för resfria möten. Åtgärder som är gjorda har bidragit till ett bra 
underlag för att kunna arbeta mer aktivt med insatser i den resterande tiden av projektet. 
Vad gäller fordonsflottan så är det i denna del som det återstår mest arbetet. Det finns nu 

Båstads kommun 

Kommunkontor 
269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun 
www.bastad.se 
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en kartläggning och utkast till handlingsplan. För att kunna förbättra resultatet behövs för
valtningsövergripande samverkan/samordning och fokus på tex. effektivare och tydligare 
riktlinjer och rutiner kring inköp, användning, drivmedel, skötsel (här ingår även maski
ner /arbetsmaskiner). En åtgärd är också kunskapsgenerering från utbyte med andra 
kommuner som kommit längre vilket resulterat i en 'resursbank' med exempel på verk
tyg/modeller och underlag för utfasning av det fossila (t.ex. riktlinjer för fordon, omställ
ning till central fordonsorganisation, klimatväxlingsmodeller, beräkning av C02 utsläpp 
etc). 

Bo Wendt (BP) 
Kommunstyrelsens ordförande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 

KF § 237 DnrKS000907/2018-350 

Väckt medborgarförslag - Främja cyklandet - fler offentliga 
cykelpumpar 

18 av 20 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2018-10-04, angående att främja cyklandet med 
fler offentliga cykelpumpar anställa i Båstads kommun ska redovisas och 
skickas för beredning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 
Medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Medborgarförslag 
Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar! 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelseil 

2018 -10- 0 4 
ornf«' ~.0..,1 .t?.1: .. 
J;-;. O. .~ ~. :::. 3. S:.o. .. .... . 

Som nyinflyttad i kommunen tycker jag det är positivt att det verkar satsas på att göra Båstad 
till en mer cykelvänlig kommun genom att bygga nya cykelvägar. Men en sak som förvånar 
mig är att det helt verkar saknas offentliga cykelpumpar? Jag hade förväntat mig att det skulle 
finnas en pump i närheten av den nya stationen, precis som det finns i anslutning till 
stationerna i exempelvis Ängelholm och Helsingborg, men har inte lyckats hitta någon. 

Jag har sökt på sidor som hittacykelpump.se - men kan inte hitta en enda offentlig cykelpump 
i kommunen? 

Helsingborgs Dagblad skriver i en artikel från 7:e september 2018 att grannkommunen 
Ängelholm fördubblar antalet cykelpumpar (från 7 till 14) i kommunen. Helsingborgs stad 
skriver på sin hemsida att det finns tio cykelpumpar som man fritt kan använda. Det endajag 
kan hitta gällande cykelpumpar i Båstad är ett Oll111äll111ande i dokumentet "Cykelstrategi för 
Båstads kommun" (Antagen i kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 63. Dm: KS 
000114/2015-350) där man kan läsa följande gällande cykelpwnpar: 

"Cykelpumpar i stadsmiljö är ett relativt enkelt sätt att ge god service till cyklister och 
dessutom uppmärksamma och synliggöra cykling. Cykelpumparna bör placeras centralt och 
synligt och/ eller i samband med de nya stationerna" 

Så mitt förslag är att göra precis vad som står i dokumentet - placera kommunala cykelpumpar 
på lämpliga platser och främja cyklandet i kommunen ytterligare! 

Länkar: 

http:/ !vvwv-1. bastad.se/wp-content/uploads/20 l 7 /02/Cykelstrategi-fO/oC3 %B6r
B%C3%A5stads-kommun.pdf 
https ://www.hd.se/2018-09-07 /angelholm-fordub bl ar-antal et-off en tliga-c ykel pumpar-I uften 
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/cykling/cykelpumpar/ 
https ://www. hi l tacvkel pump.se/ 

Adress: 
Hemik Jönsson 

Kioskvägen 2 

269 40 Båstad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 

KF § 238 Dnr KS 000970/2018 - 350 

Väckt medborgarförslag - Kompletterande belysning vid 
Förslövs skola 

19 av 20 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2018-10-23, angående uppsättande av 
kompletterande belysning vid Förslövs skola ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

){. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 
Medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag 2018-10-23 2018 - 10~ 2 3 
Dnr ... %H~01if / .. .. . ................... ................ .. Förslag på kompletterande belysning vid Förs lövs skola . 

Förslövs skola skall byggas till och om, skolan har med anledning av detta fått flertalet baracker 

placerade på den del av skolgården som ligger längs med Bokesliden {4) i Figur 1. 

Med anledning av detta utnyttjar många föräldrar ytan markerad med {1) som parkering. Det finns 

ingen belysning vid övergångstället {2) och inte heller ytan {3). Eftersom det är en korsning som 

trafikeras hårt inte bara med personbilar och tung trafik från Peab området, utan även av väldigt 

många skolbarn. Bör korsningen, parkeringen {1) och ytan mellan korsningen (3) och skolan ha 

belysning. Detta för att undvika framtida olyckor och för att våra barn ska kunna känna sig trygga på 

sin väg till skolan. 

Figur 1. Översiktsbild över del av Förslövs skola 

De 12 baracker som kommer ställas upp på ytan 4 bidrar till att öka trafiken av barn här. Men även 

utan baracker är det många skolbarn som använder den här korsningen för att ta sig säkert till 

skolan. 

Längre ner i det här dokumentet ser ni bilder över övergångstället, korsningen och parkeringen. 



Avslutningsvis vill jag tillägga att om ert svar innehåller ordet, tillfälligt, temporärt eller andra 

synonymer på att det här är en provisorisk lösning. Så vill jag hälsa att hela mina barns skolgång 

hittills i Båstad kommun, 7 år utan undantag, har varit med olika former av temporära lösningar. 

Provisoriskt i era ögon är permanent i min familjs ögon. 

Cecilia Widen 

0702-69 87 58 

Bygdegårdsvägen 2E 

269 92 Förslöv 





BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-11-21 

KF § 239 Dnr KS 001210/2017 - 907 

Borgensåtagande - Konstgräs, Förslöv 

Beskrivning av ärendet Förslövs IF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande 
avseende ett lån om 1 mkr för att byta ut mattan och återvinna befintligt 
granulat på sin konstgräsplan. 

Yttrande 

Ärendet återremitterades på KS au 2018-10-23, bland annat avseende 
förtydligande information gällande ekonomi och miljö. 

Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Sida 

20 av 20 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 264. 
Tjänsteskrivelser från ekonomichef Elisabet Edner, daterade 2018-10-19 och 
2018-11-06. 

Yrkanden 

Beslut 

Ansökan om borgen - konstgräsbyte på Bjärevallen i Förslöv. 
Borgensförbindelser 2017-12-31. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Borgensåtagande för lån om 1 mkr till Förslövs IF godkänns. 

terandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-06 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 001210/2017-907 

Till: Kommunfullmäktige 

Ansökan om borgen för lån, Förslövs IF 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Ärendet gällande ansökan om borgen för lån från Förslövs IF återremitterades och här 
kommer förtydligande information gällande ekonomi och miljö. 

Bakgrund 
Förslövs IF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande avseende ett lån om 
1 mkr för att byta ut mattan och återvinna befintligt granulat på sin konstgräsplan. 

Konsekvenser av beslut 

Miljö 

1 (2) 

Förslöv IF har varit i kontakt med miljöavdelningen. Miljöavdelningen svarade 2018-08-16 att 
de inte har några synpunkter på val av nytt konstgräs eller planeringen att använda befintligt 
granulat. 
Däremot vill de ha dialog framöver om följande: 

- Hanteringen av befintligt konstgräs. 
Konstgräset bedöms som ett avfall och den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på 
ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människor hälsa och miljön. 
Svar: Förslövs IF har via blocket sålt det befintliga konstgräset till en förening utanför kommu
nen för återanvändning. 

- Lagringen av granulat. 
Granulatet lagras idag inom vattenskyddsområde. Lagringen sker även på ett sätt som gör att 
det finns en risk för spridning till omgivningen. Miljöavdelningens bedömning i nuläget är att 
det bör vidtas åtgärder och att ni under hösten bör se över förslag på lösningar. 
Svar: Enligt uppgift från Förslövs IF så har granulatet förvarats i slutna säckar innan det läggs 
tillbaka på den nya planen. 

- Spridning av granulat från konstgräsplanen. 
Miljöavdelningen har noterat att föreningen redan börjat planera för vissa åtgärder i form av 
möjlighet att borsta av skor. 
Miljöavdelningen bedömer att det finns behov av fler åtgärder för att se över risken för sprid
ning från eventuella snötippar, spridning av mikroplatser eller granulat via utgående vatten 
från anläggningen mm. 
Miljöavdelningen ser detta som ett arbete som ska ske kontinuerligt och att föreningen under 
hösten börja lämna förslag till miljöavdelningen. 

181115\fell talet kan inte representeras i angivet format \s 
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Ekonomi 
Kommunens finanspolicy säger" Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommunkon
cernen. Kommunen har en restriktiv inställningar till borgen för lån till andra låntagare och än
damål." Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar 
sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte i 
utsatt tid kan reglera sin skuld. 

Förslövs IF har en stabil balansräkning med tillgångar motsvarande 5,0 mkr, dock har de haft 
negativa resultat om 50-80 tkr de senaste åren. Förslövs IF räknar med en nettokostnadsök
ning för avskrivningskostnader och räntekostnader om ca 6 tkr årligen. 
Att deras kostnadsberäkning är lägre än kommunens beror på att de har ett lån från tidigare 
som de amorterat färdigt vilket innebär minskade kostnader vilket ger ett utrymme att täcka 
nya. Förslövs IF har fått ett lånebesked med lägre ränta än vad kommunen beräknade samt att 
de bedömer att de sannolikt inte behöver utnyttja hela lånet om 1 mkr. 

Förslövs IF har tillgångar som har väsentligt högre värde än 1 mkr. Därmed är det möjligt att 
finna säkerhet för eventuella regresskrav kommunen skulle få ifall föreningen inte infriar sina 
förpliktelser avseende räntebetalningar och amorteringar på lånet. 

Alla beslut om ny borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Teknik och Service, Förslövs IF 

Samråd har skett med: 
Teknik och Servicechef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-19 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 001210/2017 -907 

Till: Kommunfullmäktige 

Ansökan om borgen för lån, Förslövs IF 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Förslövs IF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande avseende ett lån om 1 
mkr för att byta ut mattan och återvinna befintligt granulat på sin konstgräsplan. 

Bakgrund 

Förslövs IF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande avseende ett lån om 1 
mkr för att byta ut sin konstgräsplan. Konstgräsplanen är kostnads beräknad till 1,3 mkr plus 
moms varav 0,5 mkr finansieras via bidrag och resterande finansieras via föreningens egna 
medel. Föreningen har ansökt om bidrag från Svenska fotbollsförbundet men har ännu inte fått 
svar. Resterade del av finansieringen är tänkt att ske via banklån. För att erhålla så bra villkor 
som möjligt från banken avseende lånet på 1 mkr har föreningen begärt att kommunen ska 
borga för lånet. 

Föreningen uppger i sin ansökan till kommunen att lånet om 1 mkr är tänkt att löpa med en 
amortering om 20 år, dvs att hela lånet ska vara återbetalt på 20 år. Därför uppger föreningen 
att borgensförbindelsen också skulle kunna utgå under 20 år, dvs till hösten 2038. 

Föreningen uppger att säkerheten för lånet är deras anläggning. Båstads kommun har sedan 
tidigare ingått borgen om totalt 4 77 tkr för Förslövs IF. 

Aktuellt 

Föreningen har tillsammans med ansökan inlämnat sin senaste årsredovisning för perioden 
2016-01-01 - 2017-12-31. Årsredovisningen innehåller resultatsammanställning samt balans
räkning för de senaste två åren. Någon kassaflödesanalys finns ej i årsredovisningen. 

Företrädare för föreningen har i samtal uppgivit att den resultatnivå som uppnåddes vid sen
aste verksamhetsåret om ca -50 tkr troligen kommer att förbättras framöver. Enligt företrä
dare för föreningen kommer utbytet av konstgräsplanen generera uthyrningsintäkter för före
ningen. I vilken omfattning dessa hyresintäkter kommer överskrida eventuella nuvarande och 
därmed kunna finansiera räntekostnader och amorteringar med anledning av konstgräsplanen 
är inte känt. 

Uppgifter från fritidsavdelningen gör gällande att föreningen erhåller ca 300-350 tkr i verk
samhets-/föreningsbidrag från kommunen årligen. 

Av Båstads kommuns finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2008-03-26 § 51, framgår 
att: 

"Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. Kommunen har en restrik
tiv inställningar till borgen för lån till andra låntagare och ändamål. Borgen för lån till andra 
låntagare skall alltid föregås av kreditprövning. Att gå i borgen innebär ett risktagande. Dessu
tom innebär åtagandet ökade administrativa kostnader av olika slag. Kommunfullmäktige fast
ställer därför om en särskild avgift för att teckna borgen ska utgå eller ej." 

181115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Nuvarande borgensåtaganden, per den 2017-12-31, uppgår till sammanlagt 585,4 mkr varav 
558,S mkr avser kommunens helägda bolag "Båstadhem AB". 23 mkr av borgensåtagandet är 
emot NSR. Kommunens samlade borgensförpliktelser gentemot föreningar uppgår till ca 4 
mkr. Kommunen har även beslutat att gå i borgen för Båstads GIF om 1 mkr, handlingarna är 
dock ännu inte underskrivna vilket kommer att ske under 2018. De 4 mkr fördelas enligt föl
jande: 

Förening 2017-12-31 Ändamål 

Förslövs IF 250 000 Uppi 1992-08-27 
Förslövs IF 227 000 Uppi 2012 nya omklädningsrum 
V Karups Bygdegårdsf 25 000 Uppi 1982-07-22 
V Karups Bygdegårdsf 81 000 Uppi 2007 energibesparande åtgärder 
Båstad GIF 450 000 Uppi 1986 uppförande av omklädningsrum 
Grevie Bygdegård ldrottspark 1110214 Uppi 1983 
Båstads Sportcenter 893 000 Uppi 1991 
Grevie ldrottscenter AB 400 000 Uppi 2001 checkkredit 

Summa kronor 3 436 214 

Föreningens likviditet väntas påverkas dels genom amorteringar på lånet som uppgår till 100 
tkr årligen plus ränta på lånet. Räntekostnad motsvarande S % på 1 mkr blir SO tkr. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle/Verksamhet 
En allmän diskussion förekommer kring de miljömässiga effekterna av granulat på konstgräs
planer. Föreningen avser att återanvända befintligt granulat. Konstgräsplaner har högre nytt
jandekapacitet än naturgräsplaner vilket möjliggör fler timmar fotboll och större verksamhet 
för föreningen. 

Ekonomi 
Allmänt om kommunalt borgensåtagande: Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal 
verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen 
åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte 
i utsatt tid kan reglera sin skuld. Detta kan innebära att kommunen måste vara beredd att driva 
verksamheten vidare, om borgenstagarens förutsättningar upphör eller väsentligt försämras 
under borgenstiden. 

För många ideella föreningar är kommunal borgen en förutsättning för att kunna få lån över
huvudtaget. Kommunal borgen avseende de ideella föreningarna, är också ett sätt för kommu
nen att kunna stödja dessa utan att lämna direkta bidrag. 

Innan kommunal borgen lämnas, bör en kreditbedömning göras från kommunens sida, för att 
kunna bedöma om föreningen har möjlighet att klara av amortering och ränta på sitt lån. De 
föreningar som får en kommunal borgen är i regel också bidragsberättigade föreningar. Av den 
anledningen är det inte självklart att någon borgensavgift bör tas ut från dessa föreningar, även 
om kommunen gått i borgen för föreningens lån. När det gäller kommunal borgen för lån till 
investeringar i ideella föreningar/ organisationer bör dessa enbart ges till föreningar som har 
sitt säte i Båstads kommun, om det inte föreligger särskilda skäl för annat. Investeringen i sig 
bör bidra positivt till kommunens invånare och vara till nytta för dessa. I normala fall bör inve
steringar som finansieras med kommunal borgen vara försäkrat till ett värde som minst mots
varar kommunens borgensåtagande. 
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Övrigt att beakta En eventuell borgensavgift fungerar som en ersättning för den risk kommu
nen tar i och med den kommunala borgen. En borgensavgift som tas ut innebär samtidigt att 
avgiften för föreningen förtar en del av den kostnads besparing de söker uppnå genom sin an
sökan om kommunal borgen. Om borgensåtagande på 1 mkr ska lämnas till Förslövs IF för att 
byta ut mattan och återvinna befintligt granulat på sin konstgräsplan bör borgensåtagande 
villkoras av att lånet amorteras på 10 år så att borgensåtagandet upphör efter 10 år. Förslövs 
IF har önskat att både lån och borgen sätts till 20 år. Detta kan vara en risk då livslängden för 
en konstgräsmatta räknas vara 10-15 år. 

Förslövs IF äger marken och har en anläggning som har väsentligt högre värde än 1 mkr. Där
med är det möjligt att finna säkerhet i form av fast egendom för eventuella regresskrav kom
munen skulle få ifall föreningen inte infriar sina förpliktelser avseende räntebetalningar och 
amorteringar på lånet. 

Det är för undertecknad i dagsläget inte klarlagt hur reinvesteringen av Förslövs IF anläggning 
kommer inverka på föreningens verksamhet eller ekonomi i övrigt. 

Alla beslut om ny borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Teknik och Service, Förslöv IF 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran om borgensåtagande från Förslövs IF 

Samråd har skett med: 
Teknik och Servicechef 



Teknik och servicechef 

Jan Bernhardsson 
Förslöv 18-10-09 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2018 =10= 1 g 
Dnr.\SS .... 6 . .. 2. . . · ..... 

Förslövs IF byter ut mattan på konstgräset och återanvänder 

befintligt granulat, vilket uppgår till en kostnad av 1,3 miljoner 

plus moms. 

Bidrag har sökts, och från Sparbanksstiftelsen Gripen erhållits 

500 000 kr. 

Vi ansöker om en borgen på en miljon kr. 

Vi har även sökt från Svenska Fotbollsförbundet, men ännu inte 
fått svar. 

Vi avser inte att låna mer än vi behöver 
Vi hade 20 års amortering på vårt gamla lån och önskar 

motsvarande här. 

Säkerheten för lånet är vår anläggning. 

Förslövs IF 
ldrottsvägen 4 

269 71 Förslöv 

Ordförande Jan Lindqvist 
Kassör Inga Olsson 




