
Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: 

Plats och tid: 

Onsdagen den 19 december 2018 

Sessionssalen, Båstads kommunhus. kl. 13:30 (observera ändrad tid) 

I anslutning till sammanträdet kommer ombudsval att genomföras till SKL. Närmare information om ombudsvalet 
skickas till gruppledare och ledamöter inför sammanträdet. 

Ärendemening Sidnr 

Upprop 

1. Val av justeringspersoner 3 

2. Godkännande av dagordningen 4 

3. Budget 2019 och plan 2020-2021 - OBS! Ärendet kompletteras 2018-12-13 5-13 

4. Avfallstaxa 2019 14-45 

5. Genomlysning av skolpeng  46-92 

6. Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022   93-94 

7. Revidering av regler för partistöd   95-98 

8. Avveckling av demokratiberedningen  99-101 

9. Optimal skolorganisation - Norra sidan 102-121 

10. AV Media Skåne - Årsredovisning 2017 122-202 

11. Val av ledamot och ersättare till överförmyndare i samverkan 203 

12. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Finsam 204 

13. Val av ombud för dem som ej tillhör svenska kyrkan 205 

14. Val av ledamöter till Rådslag för Kattegatts kustvattenråd 206 

15. Val av ersättare till Förslövs bygdegårdsförening 207 

16. Val av revisor till Förslövs bygdegårdsförening 208 

17. Val av ledamot och ersättare till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK (tidigare idrottsparkskommittén
Grevie GIK)

209 

18. Val av revisor till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK (tidigare idrottsparkskommittén Grevie GIK) 210 

19. Val av ledamot och ersättare till Västra Karups bygdegårdsförening 211 

20. Val av revisor till Västra Karups bygdegårdsförening 212 

21. Val av revisor till Stiftelsen Båstadsfontänen 213 

22. Val av revisor till Båstads montessoriförening 214 

23. Val av namngivningsförrättare 215 

24. Val av borgerliga vigselförrättare 216 

25. Val av borgerlig begravningsofficiant 217 

 



Båstads kommun 
Datum 

2018-12-12 
Sida 

2(2) 

Ärendemening Sidnr 

26. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Styrelsen Båstadhem - Christer Lindén (M) 218-219

27. Väckt motion - jämställt försörjningsstöd 220-221 

28. Väckt motion - Förstärka regelverket kring fyrverkerier/smällare i Båstads kommun 222-223 

29. Delgivningar 224-253 

30. Informationspunkter 254 

Båstad den 12 december 2018 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Olof Nilsson 
Sekreterare 



Tjänsteskrivelse 

181212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000019/2018 – 900 

Val av justeringspersoner 

Förslag till beslut 

1. Utse Ulf Jiewertz (M) och Eddie Grankvist (BP) som justeringspersoner.
2. Utse Kerstin Gustafsson (M) som ersättare.
3. Justeringen äger rum 2018-12-27 klockan 13.00 på kommunkansliet

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

Kommunkansli 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

181126\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-11-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000020/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-05 1 av 2 

KS § 291 Dnr KS 000489/2018 - 906 

Budget 2019 och plan 2020-2021 

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. I år sker det på december månads 
kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information, som framkommer under hösten, ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis 
vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att 
uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller 
boendedygn som ligger till grund för kommunens olika resursfördelnings-
system. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i 
samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan 
också vara exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras under hösten.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-11-30, 
med tillhörande bilaga. Samverkan för Bjäres förslag till Budget 2019 
och plan 2020-2021. 

Förvaltningens förslag 1. De finansiella målen för budget 2019:
• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. 
• Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent
med skattemedel. 
2. Resultatet för 2019 budgeteras till 16,1 mkr. Resultaten för 2020 och 2021
planeras uppgå till 19,5 mkr respektive 23,3 mkr. 
3. Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas
efter avslutad lönerevision. 
4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering
av statlig infrastruktur uppgår till 194 565 tkr för 2019 och 215 395 tkr för 
2020 samt 222 380 tkr för 2021. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela 
dessa inom de olika verksamheterna. Den budgeterade självfinansierings-
graden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2019 till ca 50 
procent. 
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under 2019 med totalt 150 mkr. 
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga
lån inom en ram om 20 mkr. 

Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-05 2 av 2 

 

 

 
Föredragande Kommundirektör Erik Lidberg och verksamhetsstödschef Fredrik Hedesand 

föredrar ärendet. 
 
Notering Centerpartiet avstår från att delta i beslutet. 
 
Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson (S): Bifall till Samverkan 

för Bjäres budget. 
 
 Helena Stridh (BP): Bifall till Bjärepartiets budget.     
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen beslutat att bifalla Samverkan för Bjäres budget.            
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1.  De finansiella målen för budget 2019: 
 
• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
 
• Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent 
med skattemedel.  

2.  Resultatet för 2019 budgeteras till 16,1 mkr. Resultaten för 2020 och 2021 
planeras uppgå till 19,5 mkr respektive 23,3 mkr. 

3.  Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

4.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 194 565 tkr för 2019 och 
215 395 tkr för 2020 samt 222 380 tkr för 2021. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca 50 procent. 

5.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 150 mkr. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 

7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta 
kortfristiga lån inom en ram om 20 mkr. 
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Tjänsteskrivelse 
 

1 (3) 

 
 

 

Datum: 2018-11-30 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000489/2018-906 

Till:  Kommunfullmäktige 

 

 
Samverkan för Bjäres förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1.  De finansiella målen för budget 2019  

 Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

 Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med skatte-
medel.  

2.  Resultatet för 2019 budgeteras till 16,1 mkr.  
Resultaten för 2020 och 2021 planeras uppgå till 19,5 mkr respektive 23,3 mkr. 

3.  Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

4.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår till 194 565 tkr för 2019 och 215 395 tkr för 2020 samt 222 380 tkr för 2021. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna.  

Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2019 till ca 50 procent. 

5.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2019 med totalt 
150 mkr. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 

7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom en ram 
om 20 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
 
I enlighet med kommunens budgetprocess, beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29, samt 
reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta 
om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i 
juni är därefter föremål för en revidering under hösten.  
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I år sker det på december månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revide-
ring/justering behövs är att ny ekonomisk information, som framkommer under hösten, ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya föränd-
rade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, 
elever, hemvårdstimmar eller boendedygn som ligger till grund för kommunens olika resursför-
delningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband 
med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel på 
anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver revideras/justeras under hösten. 
 
Årets budgetprocess, för att ta fram budget 2019, skiljer sig lite från tidigare år. Efter valet så höll 
förvaltningen i två budgetberedningsmöten kring månadsskiftet september/oktober där förvalt-
ningen presenterade uppdaterade budgetförutsättningar som resulterade i tydliga avvikelser mot 
kommunens finansiella mål både avseende resultatmålet och självfinansieringsgraden på investe-
ringarna. Där stannade förvaltningen och öppnade upp för de olika politiska partierna att jobba 
vidare med materialet genom aktiva politiska prioriteringar, dialog med förvaltningen kring 
konsekvensberäkningar av nya initiativ, osv. 
Det som förvaltningen reviderat på egen hand sedan månadsskiftet september/oktober har 
återkopplats till partierna. 

Processen så som den beskrivits ovan har resulterat i att förvaltningen ej lämnar något eget 
budgetförslag, utan samtliga budgetförslag, avseende budget 2019, som lämnas från politiken har 
sitt ursprung från det material som förvaltningen presenterade i månadsskiftet septem-
ber/oktober när det senast kallades in till gemensam budgetberedning 

.Aktuellt 

Alla siffror inom parentes är under avsnitten ”Drift” och ”Investeringar och Exploatering” avser 
belopp beslutade i Kommunfullmäktige i juni 2018. 
 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den befolkningsför-
ändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 109 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2019 för resterande 3 månaders löneökningar 2018 och 9 månaders 
löneökningar för 2019 uppgår till sammanlagt till 14,7 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.  

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2019 uppgår till 
2,7 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna.  

Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 16,1 (15,8) mkr. 
Detta motsvarar för 2019 ett resultat som uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och gene-
rella bidrag.  

 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår enligt förslaget till 129 625 tkr (213 996 tkr) för 2019 och 182 190 tkr 
(230 490 tkr) för 2020 samt 186 890 tkr (168 240 tkr) för 2021.  
 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 93 760 tkr (88 490 tkr) för 2019 och 52 905 tkr (55 905 tkr) för 2020 samt 41 190 tkr 
(25 690 tkr) för 2021. 
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För exploateringsverksamheten beräknas under 2019 nettoinkomster om sammantaget 
28 820 tkr (35 040 tkr) uppstå. För 2020 nettoinkomster om 19 700 tkr (9 300 tkr) och för 
2021 nettoinkomster om 5 700 tkr (5 900 tkr).  
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2019 uppgå till ca 50 procent (31 procent).  

Nivå på nyupplåningen för 2019 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till max 
150 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 19 mkr (18 mkr). 

Finansiella mål 

Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp resultatmålet med 
ett slutmål om 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag till år 2022. Kommunens 
resultat planeras att uppgå till minst 2,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag år 
2020 och minst 2,6 procent för år 2021. 

Målet för investeringar (exklusive VA-investeringar) kommer under mandatperioden vara att 
de ska finansieras till 50 procent med skattemedel.  

 

Elisabet Edner 
Ekonomichef  

 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Ekonomienheten, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, chef verksamhetsstöd, kommun-
revision, nämnder 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag förändringar till budget 2019 plan 2020-2021 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-05 1 av 1 

KS § 277 Dnr KS 000946/2018 - 500 

Avfallstaxa 2019 

Beskrivning av ärendet NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan 
börjar gälla den 1 april 2019. Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad 
avfallstaxa för 2019. I tillhörande beslutsunderlag finns ett PM från NSR som 
tar upp förändringarna jämfört med nu gällande taxa. I årets taxeförslag 
fortsätter satsningen på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka ännu fler 
villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl. För flerfamiljs-
fastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl rejält samtidigt 
som priset för restavfallskärl behålls på samma nivå som under 2018. 
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att 
utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska 
behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att 
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt som 
mängden restavfall minskar. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande 
innehåller uppemot 50 % matavfall och återvinningsmaterial. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-16, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Avfallstaxan 2019 från NSR antas. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2019-04-01.

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Avfallstaxan 2019 från NSR antas.

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2019-04-01.
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-10-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000946/2018 -500 

 
 

Avfallstaxa 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta avfallstaxa 2019 från NSR. 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2019-04-01. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2019. 
 
Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2019. I tillhörande 
beslutsunderlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande 
taxa. 
 
Aktuellt 
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka ännu 
fler villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl.  
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl rejält samtidigt som 
priset för restavfallskärl behålls på samma nivå som under 2018. 
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av 
matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi 
tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka 
samtidigt som mängden restavfall minskar.  
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall och 
återvinningsmaterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2019 – Folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2019 – PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-05 1 av 2 

KS § 280 Dnr KS 001093/2018 - 600 

Genomlysning av skolpeng 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun fördelar i dag skolpengen utifrån antalet elever. Individuell 
bedömning görs endast vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens "Beslut 
för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun" från 
2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller författningens krav vad 
gäller resursfördelningen av skolpengen. Resurser ska fördelas utifrån 
elevernas behov och förutsättningar, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett fram 
till att förvaltningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen genom att 
använda socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildnings bakgrund 
i förskoleklass och grundskola och i förskolan barnens ålder och vistelsetid.  

Underlag till beslutet Prototokoll från Utbildningsnämnden 2018-12-04. 
Tjänsteskrivelse från tf. skolchef Margaretha Ekelund-Svensson, 
daterad 2018-10-29, med tillhörande bilagor. 

Utbildningsnämndens 
förslag 1. Skolpengen för 2018 inklusive uppräkning för löneökningar gäller

även för 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2019 arbeta fram ett eller flera
förslag på ett hållbart skolpengssystem. Förslaget till UN-nämndens möte 
senast april 2019. 

3. Socioekonomiska faktorer, barns och elevers vistelsetid/undervisningstid
samt enheternas storlek ska vägas in i arbetet med nya skolpengssystemet. 

4. Hanteringen och fördelningen av tilläggsbeloppet ska vägas in i arbetet.

5. Frågan om enheternas över- och underskott hanteras i samband med
skolpengssystemet. 

6. Den 1 juli 2019 införs det nya skolpengssystemet.

Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-05 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1.  Skolpengen för 2018 inklusive uppräkning för löneökningar gäller 
även för 2019. 

2.  Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2019 arbeta fram ett eller flera 
förslag på ett hållbart skolpengssystem. Förslaget till UN-nämndens möte 
senast april 2019. 

3.  Socioekonomiska faktorer, barns och elevers vistelsetid/undervisningstid 
samt enheternas storlek ska vägas in i arbetet med nya skolpengssystemet. 

4.  Hanteringen och fördelningen av tilläggsbeloppet ska vägas in i arbetet. 

5.  Frågan om enheternas över- och underskott hanteras i samband med 
skolpengssystemet. 

6.  Den 1 juli 2019 införs det nya skolpengssystemet.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-10-29 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: UN 000137/2018, KS 001093/2018-600 

 
 

Förslag till resursfördelning 2019 av skolpengen inom Barn och skola 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta att vid fördelning av skolpeng ta 
hänsyn till 

1. Socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildningsbakgrund i förskoleklass 
och grundskola från och med 1 juli 2019. 

2. Barnens vistelsetid och ålder i förskolan från och med 1 juli 2019. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun fördelar i dag skolpengen utifrån antalet elever. Individuell bedömning görs 
endast vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och grundskola 
efter tillsyn i Båstads kommun” från 2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller för-
fattningens krav vad gäller resursfördelningen av skolpengen. Resurser ska fördelas utifrån 
elevernas behov och förutsättningar, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett fram till att förvalt-
ningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen genom att använda socioekonomisk pa-
rameter vad gäller föräldrars utbildningsbakgrund i förskoleklass och grundskola och i försko-
lan barnens ålder och vistelsetid. 
 

Bakgrund 
Skollagen 2 kap 8b §; Kommunen skall fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Båstads kommun fördelar resurser till 
utbildning inom barnomsorg och skola med en skolpeng för varje inskrivet barn och elev till 
utföraren av förskolor och skolor i egen regi samt extern regi. Tilläggsbelopp ges till utföraren 
utifrån enskilda barn och elevers extra ordinära stödbehov.       
I Skolinspektionens ”Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun” från 2017-09-15 står 
följande: 
” Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att resurser 
ska fördelas till utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika förutsättningar 
och behov. Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till utbildningen inom 
förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I intervjuerna med företrädare för de 
olika förskolorna i kommunen framkommer att det saknas ett behovsprövat resursfördel-
ningssystem för förskolorna, vilket bekräftas av företrädare för huvudmannen. Verksamheten 
uppfyller därmed inte författningarnas krav i dessa delar. I Skolinspektionens ”Beslut för för-
skoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun.” Från 2017-09-11 står: 
”Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla 
elevers behov och förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar uti-
från en rak elevpeng där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av utredning-
en framgår att huvudmannen saknar en modell för resursfördelning som tar hänsyn till exem-
pelvis socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och kön eller andra faktorer som kan vara 
relevanta för elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att de extra medel som 
verksamheterna kan ansöka i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsätt-
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ningar för att erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte författ-
ningens krav i denna del”. 
 
    
 
 

Aktuellt 
Hösten 2017 påbörjade PWC en genomlysning av skolpengen i syfte att ta fram ett beslutsun-
derlag för förändring, förbättring och utveckling av kommunens hantering av skolpeng. En 
rapport lämnades i maj 2018 där rekommendationerna var att ta hänsyn till socioekonomiska 
parametrar, vistelsetid och ålder/årskurs. Arbetet fortsatte under sommaren och hösten för att 
ta fram en modell för beräkning av skolpengen där hänsyn tas till olika parameterar. Arbetet 
har skett i löpande dialog med Barn och skola samt ekonomiavdelningen. En modell för beräk-
ning har tagits fram och resursfördelningen blir att del av tilläggsbeloppet fördelas utifrån den 
socioekonomiska parametern föräldrars utbildningsbakgrund. I förskolan fördelas skolpengen 
utifrån vistelsetid och ålder. 
Förändringen av resursfördelningen provas utan reell förändring under första halvåret av 
2019 för att från och med 1 juli fördelas enligt förslaget. 
 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
En mer likvärdig fördelning för verksamheterna 
 

Ekonomi 
Den totala budgeten för skolpengen hålls oförändrad. Det kan slå olika för de olika enheterna, 
vissa skolor och förskolor kommer att få en sänkt budget och andra en höjd budget. Det ska 
dock vara en mer rättvis fördelning utifrån förutsättningar och behov. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med föreslaget beslut kan vi bättre erbjuda en mer likvärdig förskola/skola som tar hänsyn till 
barns och elevers förutsättningar och behov. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Elisabet Edner 
Margaretha Ekelund Svensson 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Genomlysning av skolpeng (PWC:s rapport, maj 2018) 
Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun (2017-09-15) 
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun (2017-09-11) 
 
Samråd har skett med 

Elisabet Edner, Fredrik Hedesand, Ewa Rhodin Nilsson, Yasra Delpisheh 
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Genomlysning av skolpeng 

1. Uppdrag 
PwC har fått i uppdrag att genomlysa skolpengen i Båstads kommun. Genomlysningen 
har omfattat resursfördelningen och pengen till de kommunala förskolorna, fritidshem
men, grundskolorna och gymnasieskolan. Genomlysningen har även omfattat bidragen till 
fristående verksamheter och tilläggsbeloppet. 

1.1. Syfte 
Rapporten ska fungera som beslutsunderlag för förändring, förbättring och utveckling av 
kommunens hantering av skolpeng. 

1.2. Genomfijrande 
Uppdraget har genomförts i fyra delar: nulägesanalys, omvärldsanalys, resultatanalys och 
workshop. Genom nulägesanalysen har vi kartlagt vilka förutsättningar som i dagsläget 
gäller för skolpengen i Båstad kommun. Genom omvärldsanalysen har vi tagit reda på vad 
som är specifikt: för Båstads skolpeng i förhållande till andra kommuner och hur andra 
kommuner hanterar över- och underskott samt tilläggsbelopp. 

Inom ramen för uppdraget har följande genomförts: 

);> Analys av relevanta dokument 

);> Intervjuer med förvaltningsföreträdare 

);> Intervjuer med verksamhetsföreträdare 

);> Workshop med deltagare från berörda verksamheter och ledningen 

Workshopen utgjorde ett tillfälle för återkoppling från PwC till verksamheten av gjorda 
iakttagelser samt ett tillfälle för deltagarna att tänka utanför konventionella fördelnings
modeller och pröva olika resonemang. Workshopen genomfördes för att etablera det re
sultat som framkommer av innevarande rapport. 
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2. Nulägesanalys 

2.1. Båstads förskole- och skolo1·ganisation 
I kommunen finns tolv förskolor, varav nio i kommunal regi och tre i fristående regi. 
Kommunen har sju grundskolor. Av dessa är sex i kommunal regi och en i fristående regi. 
De kommunala grundskolorna består idag av sju enheter. Av dessa sju är det fyra grund
skolor med årskurserna F-6 och två grundskolor för årskurserna 7-9 där den ena också 
innefattar en enhet med årskurserna F-6. De kommunala grundskolorna som har årskur
serna F-6 har i anslutning till sin verksamhet även ett eller flera fritidshem. 

Kommunen har därutöver två gymnasieskolor, en kommunal gymnasieskola och en som 
drivs av en stiftelse. Kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper utbild
ningsplatser från andra kommuner eller fristående skolverksamhet. 

Kommunens förskole- och skolorganisation är indelad i två verksamhetsområden; Barn 
och skola samt Bildning och arbete. 
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Bildning och arbete 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2018-2021 beslutat att Båstads kommun ska vara 
en av Sveriges tio bästa skolkommuner. Utifrån detta har utbildningsnämnden bland an
nat beslutat att använda det riktade statsbidraget från Skolverket till att minska grupper
na i förskolan och att öka lärarnas tid med eleverna i årskurs 1, 2, och 3 (Barn och skola), 
se över tilldelningen av tilläggsbelopp för anpassning till förtydligad lagstiftning (Barn och 
skola) samt ta fram enkla modeller för fördelning av resurser till undervisning i Svenska 
som andra språk, studiehandledning på modersmål och undervisning på modersmål 
(Barn och skola). 

2.2. Skolpengens nuvarande struktur 
Den nuvarande resursfördelningsmodellen härstammar från ett kommunfullmäktigebe
slut 2010-06-16. Under intervjuerna framkommer att resursfördelningsmodellen med 
tillhörande regler inte har reviderats i grunden sedan den antogs. Det har skett vissa ju
steringar genom åren, men det har inte genomförts någon övergripande förändring eller 
översyn av resursfördelningssystemet sedan 2010. Detta innebär att kommunens resurs
fördelningssystem inom skolverksamheten har varit relativt oförändrat sedan läsåret 
2011/12. Samtidigt har det skett förändringar i kommunens organisation, i omvärlden och 
i skol-lagstiftningen. 

Den interna resursfördelningsmodellen bygger på en beställar- och utförarorganisation 
där utbildningsnämnden är beställarorganisation och resultatenheterna* är utförarorgani
sation. Skolchefen är ansvarig för de totala kostnaderna inom Barn och skola samt är be
ställar- och utförarchef. Varje förskolechef och rektor är ansvarig för sin enhetsbudget. 
Under intervjun med ekonomerna framkommer att det saknas en ansvarig för kommun
fullmäktiges resursfördelning till utbildningsnämnden. Istället beskrivs skolchefen för 
verksamhetsområdet Barn och skola som både beställar- och utförarchef. 

Resursfördelningen består av en individpeng som följer barnet/ eleven och pengen styrs 
direkt från kommunfullmäktige till respektive resultatenhet. I samband med beslutet om 

• De enheter som utför förskole- och skolverksarnhet kallas för resultatenheter. 
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ett nytt resursfördelningssystem 2010 antogs även Regler för resursfördelning inom 
barnomsorg, grundskola och gymnasium. 

Skolpengens belopp fastställs årligen i samband med fastställandet av kommunens bud
get. Enligt årsredovisningen 2017 baseras budgeten för skolpengen på antalet folkbok
förda i kommunen i september månad året innan budgetåret. Utöver detta sker endast 
generell uppskrivning eller nedskrivning av skolpengen. Av reglerna framgår att samma 
beräkningsmodell och belopp gäller oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller 
fristående regi (vad gäller barnomsorg och grundskola). För fristående regi tillkommer 6 
procent momskompensation och 3 procent för administrativa kostnader. Resultatenhet
erna ska sedermera köpa vaktmästare, lokalvård, måltider och elevhälsan internt inom 
kommunen och den kommunala pengen minskas med kommunens kostnader för den 
centrala stöd- och utvecklingsenheten. 

Av reglerna framgår vidare att respektive verksamhet årsvis kompenseras schablonmäss
igt för lönekostnadsökningar utifrån en för helheten korrekt nivå enligt avtal. Under in
tervjuerna framkommer att skolpengen inte följer löneutvecklingen tillräckligt bra vilket 
skapar problem med kompetensförsörjningen. Vidare framkommer under intervjuerna att 
ledningsresurserna i verksamheten inte har vuxit i samma utsträckning som antalet barn 
och elever. 

Tabell 1: Skolpengens uppbyggnad/struktur 

Skolpeng 
I Ersättning per omsorgstid 

Barnomsorgspeng (1-5 år) (75 % bidrag upp till 15 h, däref-
ter 100 % bidrag) 

Fritidshemspeng (6-12 år) Ersättning per elev 

Peng för pedagogisk omsorg (1-5 år) Ramfinansiering 

Grundskolepeng F-6 (6-12 år) Ersättning per elev 

Grundskolepeng 7-9 (13-15 år) Ersättning per elev 

Skolpeng gymnasiet Ersättning per program 

Av tabell 1 framgår att barnomsorgspengen inte tar hänsyn till barnens ålder men i viss 
utsträckning tar hänsyn till barnens vistelsetid. Det innebär att fördelningen inte sker 
utifrån barnens och verksamheternas behov fullt ut vilket påverkar förskolechefernas 
möjligheter att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Därutöver framkommer av årsre
dovisningen 2016 att barnens vistelsetid på förskolan ökar, vilket bekräftas av intervjuer
na. Resursfördelningen anses inte tillgodose de förändringar som skett inom verksamhet
erna. 

Under intervjuerna framkommer vidare att vistelsetiden inom fritidshemsverksamheten 
ökar, vilket bland annat beror på att Båstad är en pendlingskommun. Fritidshemmen har 
en rak tilldelning utan hänsyn till vistelsetid. Fritidshemmen har ett utbyte och samarbete 
med grundskolan och verksamheterna ligger ofta i anslutning till varandra. Uppföljningen 
av verksamheten försvåras bland annat av blandning av personal samt överföringar av 
resurser mellan grundskola och fritidshem. 
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Vidare framkommer av verksamhetsberättelsen 2016 att antalet barn med behov av stöd 
har ökat samt att stödet som de behöver har förändrats över tid. Resursfördelningen anses 
inte ha anpassats utifrån detta. 

Under intervjun med ekonomerna beskrivs att det är inbyggt att både resultatenheterna 
och kommunfullmäktige kan gå med underskott, vilket bland annat inträffar om det bör
jar fler barn och elever än planerat. Detta gör att kommunen måste arbeta med säkra pro
gnoser för antalet barn och elever, vilket kommunen inte gjort under de senaste åren en
ligt ekonomerna. Detta inträffade exempelvis under år 2017. I kommunfullmäktiges verk
samhetsberättelse för 2017 framkommer att barnomsorg/grundskola redovisade ett un
derskott om -8,1 miljoner kronor för skolpeng 2017 då det blev 103 fler barn och elever än 
budgeterat. Arbetet med prognoserna har förstärkts under vintern 2017 /18 vilket har haft 
positiv effekt på prognosernas kvalitet. 

Det anges att kommunen tidigare arbetade med stöd av en befolkningsprognos, men det 
uppges att kommunen i dagsläget varken följer inflyttningsnetto eller genomför progno
stisering av antalet barn och elever. Genomlysningen visar att kommunen tagit fram en 
befolkningsprognos som sträcker sig från 2017-2026 och att prognostiseringen av barn 
och elever vid framtagandet av budget för skolpengen utgår från antalet folkbokförda i 
kommunen. I flera intervjuer framkommer att denna prognos inte är accepterad fullt ut 
när den används som underlag för verksamhetsplanering och strategiska beslut. 

2.2.1. Interkommunal ersättning 
Den interkommunala ersättningen (ersättning för elever från andra kommuner) följer 
barnet/eleven till aktuell verksamhet. En konsekvens av nuvarande system som lyfts i 
intervjuerna är att det är känsligt för förändringar i elevtal. Exempelvis kan gymnasiesko
lan ha en organisation som är anpassad efter ett visst antal elever och om flera elever se
dan väljer att istället genomföra sin gymnasieutbildning i en annan kommun belastas 
kommunens ekonomi "dubbelt" genom att den egna organisationen kostar, men även att 
kommunen betalar interkommunal ersättning till andra kommuner. Skolans förmåga att 
anpassa sin egen organisation efter elevunderlaget blir därmed mycket viktig för kommu
nens totala ekonomi. 

Av kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2017 framgår att gymnasiet redovi
sade ett underskott om -3,7 miljoner kronor för skolpengen 2017. Den negativa avvikelsen 
beror främst på att elever som läser på annan kommunal gymnasieskola har valt program 
som är dyrare än vad som budgeterats. 

2.2.2. Lokaler 
Enligt Reglerna.för resursfördelning inom barnomsorg, grundskola och gymnasium 
ingår inte lokalkostnaderna i pengen utan hanteras i ramen. Vidare framgår att alternativa 
utförare får ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens totala lokalkostnad 
per elev. 

Hanteringen av lokalkostnaderna i förhållande till fristående verksamhet överklagades av 
fristående verksamheter under 2014. Den fristående verksamheten anförde att Båstads 
kommun genom bokföringsteknisk manöver inte fördelat alla resurser som enligt skolla
gen ska ingå i bidraget till fristående skolor. Det handlade främst om kostnader på central 
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nivå såsom lokalkostnader som de ansåg uppenbarligen hör till den kommunala verksam
heten, men inte hade fördelat till den fristående verksamheten. 

I kommunens budget 2012 fanns upptaget kostnader som inte är verksamhetslokaler samt 
overheadkostnader för fastighetsförvaltning och administrationspålägg varav verksamhet 
i fristående regi ersätts med 3 procent för administrationspålägget. För ytor som inte är 
verksamhetslokaler, det vill säga avstängda ytor eller ytor som inte utnyttjas av förskole
och skolverksamhet, har kommunen i sin budget upptagit kostnader för städning. Städ
ning av dessa ytor anfördes som en del i ett normalt underhåll för att bibehålla fastighet
ens värde och ansågs därför inte ha något samband med förskole- och skolverksamhet. 
Kommunen fick enligt kammarrätten rätt vad gäller kommunens hantering av lokalkost
naderna. 

2.2.3. Elevhälsa 
Resultatenheterna köper elevhälsa internt och den kommunala pengen minskas med 
kommunens kostnader för den centrala stöd- och utvecklingsenheten. Stöd- och utveckl
ingsenheten är en central verksamhet och som fungerar som stöd för förskolornas och 
skolornas lokala elevhälsoarbete. Enhetens uppgift är att stödja rektorer, pedagoger, ar
betslag, barn och ungdomar och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompe
tens och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling. På varje skola 
finns även ett lokalt elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, specialpedagog och speci
allärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Enligt uppgift kan det även ingå en 
studie- och yrkesvägledare i det lokala elevhälsoteamet. 

Elevhälsans kompetenser fördelas till största delen utifrån antal barn och elever. Mo
dellen tar inte hänsyn till skolans faktiska användande av elevhälsans tjänster och har 
ingen koppling till elevernas förutsättningar och behov. Det sker viss anpassning i tilldel
ningen vad gäller mindre skolor som får viss tilldelning utöver den elevbaserade andelen. 
Vidare framkommer under intervjuerna att enheterna inte kompenseras när centrala re
surser är vakanta eller sjukskrivna. 

2.2.4. Hantering av över- och underskott mot budget 
Enligt Reglerna för resursfördelning inom barnomsorg, grundskola och gymnasium ska 
över- och underskott hanteras av respektive kommunal resultatenhet. Vid underskott ska 
ansvarig chef presentera en plan för att anpassa verksamheten till rätt nivå och för att 
hantera uppstått underskott. I intervjuerna framgår att underskottet ska återställas inom 
tre år. 

2.2.5. Socioekonomisk viktning 
År 2015 genomförde kommunen en analys för att få en bild av vilka skillnader som even
tuellt kunde finnas i barn- och elevsammansättningen på kommunens förskolor och sko
lor. Analysen byggde på data om barnens och elevernas socioekonomiska bakgrund från 
Statistiska centralbyrån (SCB). De faktorer som användes var föräldrarnas utbildnings
bakgrund och migrationsbakgrund. Statistiken och kommunens egen analys visade på att 
det fanns marginella skillnader mellan kommunens enheter samt att det var en socioeko
nomislct homogen sammansättning på förskolor och skolor. Behovet av att väga in socioe
konomiska faktorer i skolpengen och på så vis ha olika skolpeng till olika enheter bedöm
des därför inte vara alctuellt. Huvudmannen fick vid senaste tillsynen från skolinspelction
en anmärkning för att de inte använder sig av någon form av socioekonomisk vilctning. 
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Kvalitet har flera olika betydelser och det är viktigt att respektive kommun definierar vad 
begreppet innebär. Ett mått på kvalitet kan vara genomsnittliga betygspoäng som en indi
kator. En jämförelse av de genomsnittliga betygspoängen i svenska respektive matematik i 
årskurs 6 per skolenhet redovisas nedan. 

Diagram 1: Genomsnittligt betygspoäng svenska åk 6 (max 20 poäng)* 

20 
18 

15,5 
16 14,2 
14 12,9 _11, 3 

12 
10 
8 
6 
4 
2 0 0 
0 

14/15 15/16 16/17 

• Strandänggskolan F-6 Sandlyckeskolan F-6 • östra Karups skola F-6 

• Förslövs skola F-9 * • Västra Karups skola 

Högst genomsnittligt betygspoäng i svenska 16/17 hade eleverna på Östra Karups skola F-
6. Av diagrammet framkommer att genomsnittligt betygspoäng i svenska årskurs 6 har 
sjunkit över tid inom samtliga enheter (se diagram 1). Vidare är det tydligt att det finns 
skillnader i detta mått mellan skolorna. 

Östra Karups skola F-6 har högst genomsnittligt betygspoäng i matematik (se diagram 2). 
Genomsnittligt betygspoäng i matematik har också sjunkit över tid inom samtliga enheter 
förutom Östra Karups skola och skillnaderna mellan de olika enheterna är något större än 
i svenska. 

• Resultat för Sandlyckeskolan F-6 avseende läsären 15/16 respektive 16/17 redovisas inte eftersom antalet elever understi
ger tolv. 
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Diagram 2: Genomsnittligt betygspoäng matematik åk 6 (max 20 poäng)* 

20 
18 
16 1 3,8 
14 11 ,8 
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4 
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14/15 15/16 16/17 

• Strandänggskolan F-6 • Sandlyckeskolan F-6 • östra Karups skola F-6 

• Förslövs skola F-9 * • Västra Karups skola 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 har också minskat över tid även om skillnaden mel
lan enheterna har planat ut till läsåret 2016/2017 (se diagram 3). 

Diagram 3: Genomsnittligt meritvärde åk 9 (17 ämnen, maxvärde 340) 

340 

320 

300 

280 

260 

240 230,9 228,5 233 
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140 
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• Strandängsskolan 7-9 • Förslövs skola F-9 

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen visar inte heller på några större 
skillnader mellan enheterna (se diagram 4). Andelen som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen var läsåret 16/17 något högre än föregående läsår, men lägre än läsåret 14/15. 

• Resultat för Sandlyckeskolan F-6 avseende Iäsären 15/16 respektive 16/17 redovisas inte eftersom antalet elever understi
ger tolv. 
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Diagram 4: Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
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• Strandängsskolan 7-9 Förslövs skola F-9 

För flera av dessa mått är det tydligt att de varierar från år till år och mellan skolorna. Vi 
anser att detta är effekter som närmare behöver analyseras genom att bland annat studera 
socioekonomiska bakgrundsfaktorer inom de olika områdena i kommunen. 

2 .2.6. Tilläggsbelopp 
Administrationsenheten tilldelas en budget om cirka 20 miljoner kronor varje år. Enheten 
ansvarar bland annat för tillsyn och insyn i fristående verksamheter samt för hanteringen 
av tilläggsbeloppet. Den totala budgeten för tilläggsbeloppet är 14 miljoner kronor för år 
2017. I intervjuerna framkommer att tilläggsbeloppet har vuxit i omfattning de senaste 
åren. Enligt uppgift omfattar tilläggsbeloppet även studiehandledning och modersmåls
undervisning. Ansvaret för genomförandet av studiehandledning och modersmålsunder
visning ligger på verksamheten. Även svenska som andraspråk ryms inom administrat
ionsenhetens budget. Detta eftersom spridningen av eleverna varierar inom kommunen 
och eleverna har olika utgångsläge. 

Tabell 2: Budget och utfall.för tilläggsbelopp* 

~ , .. I - _};.~.:,.', I - p:una:_ - p:r; i1i1 ·; m it.1 -
Budget Budget Utfall Budget Utfall 

Förskola/ förskola 2540 2 807 3 066 2807 2659 
Grundskola 3 631 4 308 4277 3648 3 576 
Specialskola 3985 3 949 3 439 3963 3 698 
Gr.särskola intern 3196 3186 2760 3201 2 823 
Gr.särskola grundbelopp & TB externt 1856 1856 2555 1856 1817 
Modersmål /Studiehandledning 2595 1791 1449 2595 931t 
Sununa 17803 17897 17546 18 070 15504 

Enligt kommunens Riktlinjer för tilläggsbelopp från 2017-01-19 kan tilläggsbelopp sökas 
för enskilda barn/elever inom både fristående och kommunala förskolor, skolor och fri
tidshem. Kostnaden för stödet ska vara omedelbart kopplat till det enskilda barnet/ eleven 

• Källa - Förvaltningen för verksamhetsområdet barn och skola 
t Politiskt beslutat sparbeting på 1,5 mkr 
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och ha ett samband med dess särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra 
sin förskolevistelse/skolgång. Av riktlinjerna framgår att det är barnets/elevens individu
ella stödbehov i den pedagogiska verksamheten som ligger till grund för bedömningen av 
tilläggsbelopp. Det vill säga att ett barns/en elevs diagnos är i sig inte utslagsgivande. Av 
riktlinjerna framgår även vilka grupper* som kan beviljas tilläggsbelopp för extraordinära 
insatser. Enligt riktlinjerna ska tilläggsbeloppet avse ersättning för exempelvis assistent
hjälp, anpassning av skollokaler, tekniska hjälpmedel samt i vissa fall extraordinära ut
bildningsinsatser för personal som är direkt kopplad till barnet/eleven. Under intervjuer
na framgår att kriterierna vid fördelning varierar och att ramverket bygger på beprövad 
erfarenhet. Riktlinjerna är inte fullt ut implementerade hos rektorer och förskolechefer. 
Det nämns även att det är svårt för förvaltningen att hantera många ansökningar med 
vida behov. 

Enligt årsredovisningen 2016 ökade kostnaderna för barn och elever med tilläggsbelopp 
under året. Den förklaring som lyfts fram är att förändringar i lagstiftningen påverkade 
bedömningen av vilka barn och elever som har rätt till tilläggsbelopp. I årsredovisningen 
framgår även att verksamhetsområdet Barn och skolas verksamheter upplever att fler 
barn och elever är i behov av särskilt stöd och att tillgängliga resurser inte täcker behovet. 
Även gymnasieskolan lyfter i sin verksamhetsberättelse för 2016 fram att en av de stora 
utmaningarna är att utveckla organisationen kring elever i behov av särskilt stöd och 
gruppen nyanlända elever. Av årsredovisningen framkommer även att det behövs mer 
resurser för att täcka behovet av studiehandledning och modersmålsundervisning 

Nedan framgår en överblick av tilldelningen av tilläggsbelopp under perioden 2015 till 
2017 (se diagram 5 och 6). 

Diagram 5: Tilläggsbelopp kommunala enheter per skolform perioden 2015-2017 
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2 754,1 
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Grundsärskola 

• 2015 • 2016 • 2017 

2088,61741,5_1899 

I 
Förskola 

• 1) Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar exempelvis rörelsehinder, hörsel- eller synnedsättning, 2) Barn/elever 
med somatiska svårigheter exempelvis diabetes eller epilepsi, 3) Barn/elever med psykiska och/eller betydande sociala 
svårigheter, 4) Elever med grava inlärningsstörningar (n01malt ej dyslexi/dyskalki, läs och skrivsvårigheter), där skolan kan 
visa att gmndbeloppet inte är tillräckligt för de insatser som behöver genomföras. 
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Diagram 6: Tilläggsbelopp grundskola och enskild undervisning perioden 2015-2017 
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• Grundskola inkl enskild undervisning • Varav specialskola 

Specialskola innebär oftast att undervisningen bedrivs enskilt. 

Tilläggsbelopp till fristående enheter inom grundskolan redovisas nedan i diagram 7. 

Diagram 7: Tilläggsbelopp fristående enheter 2017 
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• Fritids • Grundskola • Varav specialskola • Förskola 

Ansökan om tilläggsbelopp ska enligt riktlinjerna ske skriftligt och skickas in via e-post, 
internpost eller brev till administrationsenheten Till ansökan ska ett flertal dokument 
bifogas för att ytterligare belysa barnets/elevens situation, som exempelvis utredning av 
en elevs behov av särskilt stöd (grundskola/fritids), beslut om åtgärdsprogram för en elev 
som behöver särskilt stöd (grundskola/fritids) samt pedagogisk planering (förskola). Det 
framkommer även att det är viktigt att åtgärder som redan prövats för att förbättra bar
nets/ elevens situation redovisas i ansökan då förskolan och skolan inom ramen för 
grundbeloppet har ett omfattande ansvar att bekosta anpassningar för barn och elever 
med behov av särskilt stöd. Beslut delges sedan skriftligt tillsammans med en motivering 
av beslutet. Fristående verksamhet får även en besvärshänvisning vid avslagsbeslut. Enligt 
uppgift sker tilldelningen av tilläggsbelopp årsvis till verksamheterna och utbetalning sker 
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en gång per månad. Av riktlinjerna framgår även att verksamheten är skyldig att anmäla 
till verksamhetsområdet Barn och skola om det blir ändrade förhållanden vid exempelvis 
flytt/byte av förskola/skola eller avslutande av fritidsplats. Tilläggsbeloppet följer 
barn/ elev inom kommunen, men ny ansökan om tilläggsbelopp ska upprättas vid byte av 
huvudman. 

Processerna och administrationen kring tilläggsbeloppet beskrivs som omfattande och 
tidskrävande av både förvaltningen, rektorerna och förskolecheferna. Det förekommer 
bland annat dubbelansökning för skola och fritidshem. Av intervjuerna framkommer att 
rektorsgruppen tidvis har haft stort fokus på tilläggsbeloppet. Det har bland annat disku
terats hur de kan formulera sig i ansökan, orsakerna till avslag och att storleken på tilldel
ningarna är för liten. Även förvaltningen framhåller att det är låg tilldelning per 
barn/ elev. Under intervjuerna framkommer också att Skolinspektionen har kritiserat 
kommunen för stelt skolpengssystem samt brister i tilläggsbeloppet. Budgeten för till
läggsbelopp omfattar idag cirka 14 miljoner kronor. Under intervjun med förvaltningen 
framhålls att den totala budgeten för tilläggsbeloppet ligger på liknande nivå som jämför
bara kommuner. 

Under studiens gång framkommer även att det genomförts en markering vad gäller till
läggsbeloppet eftersom många rektorer och förskolechefer inte var nöjda med systemet. 
Markeringen innebar att ett flertal verksamheter valde att skicka in fler ansökningar än 
vanligt vilket överbelastade systemet. Det resulterade i en hög påfrestning för förvaltning
en som administrerar och fattar beslut kring tilläggsbelopp. 

Styrmodellens konsekvenser på ekonomiskt 
utfall 
Förskola och grundskola" 

Vår genomlysning visar att förskolorna redovisar ett underskott mot budget för 2017 som 
uppgår till 1,2 miljoner kronor vilket ses i tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Utfall.förskolan (tkr) 

@.esultat förskolor gQ!5. 2016 201 
Appelbyn, Klockarebyn och Fiskebyn Intäkter 17 205 19 426 19 364 

Kostnader -17 681 -19 043 -19 808 
Resultat -476 383 -444 

-Angsbyn, Skogsbyn och Backabyn Intäkter 19 632 20 995 19 344 
Kostnader -19 496 -20 972 -19 936 
Resultat 136 23 -592 

Päronbyn, Malen och Östra Kamps förskola Intäkter 16 508 17 364 18154 
Kostnader -16 872 -17 345 -18 323 
Resultat -364 19 -169 

Summa förskolor Resultat -704 425 -1205 

• Över- och underskott ska hanteras av enheterna inom tre år. Eventuella överskott eller underskott och hanteringen av 
dessa återfinns inte i följande statistik. 

Maj 2018 
Båstad kommun 
PwC 

13 av 29 

63



Genomlysning av skolpeng 

Antalet barn i verksamheten har varit stabilt under de senaste åren (se tabell 4). Vistelse
tiderna är inte beaktade i nedanstående tabell. 

Tabell 4: Barn i.förskolan (antal) 

2015 2016 2017 
Äppelbyn, Klockarebyn och Fiskebyn 153 158 161 

Ängsbyn, Skogsbyn och Backabyn 173 167 161 

Päronbyn, Malen och Östra Karups förskola 149 151 146 
Summa förskolan 475 475 468 

Vår genomlysning visar även att grundskolorna redovisar ett underskott gentemot budget. 
Avvikelsen mot budget för 2017 uppgår till 5,6 miljoner kronor och avser till största delen 
högre personalkostnader än budgeterat. Genomlysningen visar även att det samlade eko
nomiska utfallet för grundskolan har varierat över tid. Utfall per enhet under perioden 
2015-2017 redovisas i tabell 5. 

Tabell 5: Utfall grundskolan (tkr) 

Resultat grundskolor 
Strandänggskolan F-6 

Strandänggskolan 7-9 

Sandlyckeskolan F-6 

Östra Karups skola F-6 

Förslövs skola F-9 * 

Västra Karups skola F-6 

Summa grundskolor 
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Vår genomlysning visar vidare att antalet elever i grundskolan totalt sett har varierat mel
lan 1 325 och 1 374 de senaste tre åren. Den skolenhet som har haft den största ökningen 
av elever är Förslövs skola (se tabell 6). 

Tabell 6: Elever i grundskolan F-9 (antal) 

2015 2016 2017 

Strandängsskolan F-6 262 257 270 

Strandängsskolan 7-9 247 242 247 

Sandlyckeskolan F-6 82 81 87 

Östra Karups skola F-6 180 202 181 

Förslövs skola F-9 399 423 446 

Västra Karups skola 155 150 146 

Summa 1325 1353 1374 

Underskotten inom både grundskolan och förskolan kompenseras något med överskott i 
de övergripande verksamheterna (se tabell 7). Totalt sett är resultatet för 2017 ett under
skott om 4,1 miljoner kronor. 

Tabell 7: Utfall övergripande verksamheter (tkr) 

Resultat övergripande verksamheter gQ!5 2016 gQ!2 

Verksamhetsledning Intäkter 13 813 13 512 14160 

Kostnader -13 678 -14 047 -13 020 
Resultat 135 -535 1140 

Vaktmästare Intäkter 2144 2 267 2 374 
Kostnader -2 023 -2 044 -1818 

Resultat 121 223 556 

Stöd och utvecklingsenhet Intäkter 6 355 7399 7Bs5 
Kostnader -6 358 -6 755 -6 886 

Resultat -3 644 969 

Summa 253 332 2665 

2.3 .2. Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
Akademi Båstad Gymnasium erbjuder de högskoleförberedande programmen ekonomi, 
naturvetenskap och samhällsvetenskap samt yrkesprogrammen vård och omsorg, handel 
och administration, VVS- och fastighet, introduktionsprogrammen och elittennispro
grammet som är ett riksidrottsgymnasium. 

Kostnaderna redovisas inte för respektive gymnasieprogram vilket gör det svårt att analy
sera hur mycket resurser som varje program använder. Därutöver framkommer under 
intervjuerna att det inte genomförs någon uppföljning på programnivå, vilket innebär att 

Maj 2018 
Båstad kommun 
PwC 

15 av 29 

65



Genomlysning av skolpeng 

det inte finns några underlag för utveckling eller förändring i kostnadsfördelningen. Det 
finns även en risk att styrkedjan bryts från beslutad fördelning till faktisk fördelning samt 
att eventuella avvikelser inte identifieras. 

Genomlysning visar att Akademi Båstad gymnasium som helhet har redovisat överskott 
samtliga år under perioden 2015-2017. 

Tabell 8: Nettokostnad Akademi Båstad gymnasium (tkr) 

2015 2016 2017* 

Intäkter 18471 24478 23 986 

Kostnader -18 382 -22 834 -23 684 

Nettokostnad 89 1644 302 

Den del inom gymnasiet som är ramfinansierad redovisar följande ekonomiska resultat 
(se tabell 8). I de ramfinansierade kostnaderna ingår skolskjutsar, lokaler, inackorde~ 
ringsbidrag och Elittennisprogrammet som drivs tillsammans med Svenska Tennisför
bundet. 

Tabell 9: Resultat gymnasium ram.finansierad (tkr) 

2015 2016 2017 

Budget 10 435 10 602 10 939 

Nettokostnader 10 042 9 917 11181 

Resultat 393 685 -242 

Som tidigare nämnts bedriver Båstads kommun ingen egen gymnasiesärskola utan kom
munen köper utbildningsplatser från annan kommun eller fristående skola. De senaste tre 
åren har resultatet för gymnasiesärskolan varit ett överskott. Kostnaderna för perioden 
2015-2017 redovisas i tabell 10. 

Tabell 10: Resultat Gymnasiesärskola (tkr) 

2015 2016 2017+ 

Budget 3 810 3 816 2976 

Nettokostnader 2701 2250 2161 

Resultat 1109 1566 815 

Sammanfattningsvis har gymnasieskolan redovisat ett överskott under de senaste tre 
åren, verksamheten är stabil med mindre förändringar i elevantalet. I nedanstående tabell 
framgår hur fördelningen sett ut mellan de olika programmen under perioden 2015-2018. 

Tabellen redovisas exklusive asylsökande. 

• Utfallet för 2017 är preliminä1t. 
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Tabell 11: Elever i gymnasiet (antal) 

Program gQ!5 2016 gQ!7 2018 

Ekonomi 0 0 21 34 
Naturvetenskap 24 42 44 46 

Samhällsvetenskap 73 71 51 34 
Summa teoretiska program 97 113 116 114 

Vård och omsorg, 24 26 31 28 

Industritelmiska 0 0 0 5 
Handel och administration 13 6 6 0 

VVS- och fastighet 10 10 8 9 

Elittennisprogrammet, RIG 17 18 17 15 

Introduktion 27 30 34 40 

Summayrkesprogram 91 90 96 97 
Totalt antal elever 188 203 212 211 

Skolinspektionens tillsyn 
Skolinspektionen genomförde under år 2017 regelbunden tillsyn av verksamheten. Skol
inspektionen konstaterade att Båstad kommun inte uppfyllde författningskraven avseende 
att kommunen ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika 
förutsättningar och behov för att säkerställa en likvärdig utbildning. Skolinspektionen 
beslutade om ett föreläggande mot kommunen och begärde åtgärder för att komma till 
rätta med situationen. 

Skolinspektionen utvecklar sin motivering genom att ange att Båstad kommun inte har en 
resursfördelning som möter alla elevers behov och förutsättningar. Deras utredning visar 
att kommunen fördelar resurser utifrån en rak elevpeng där alla elever oavsett förutsätt
ningar ges samma resurser. Av utredningen framgår att huvudmannen saknar en modell 
för resursfördelning som tar hänsyn till exempelvis socioekonomiska faktorer, elevernas 
ålder och kön eller andra faktorer som kan vara relevanta för elevernas måluppfyllelse. 
Skolinspektionen bedömer att de extra medel som verksamheterna kan ansöka i form av 
tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsättningar att kunna erbjuda alla elever 
en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav i 
denna del. 

Rektorerna säger i intervju med Skolinspektionen att huvudmannen fördelar resurser 
genom tilläggsbelopp och att tilläggsbeloppen inte täcker de behov som eleverna har. Det 
finns ett omfattande behov av särskilt stöd till elever, men alla elever får inte det stöd de 
behöver på grund av att resursfördelningen inte har anpassats till behoven, säger rekto
rerna. Förutom den fasta elevpengen kan rektorerna ansöka om tilläggsbelopp för elever i 
behov av särskilt stöd. Rektorerna uppger vidare att antalet elever vars behov kräver till
läggsbelopp har ökat de senaste åren, men att den totala summan för tilläggsbelopp är 
densamma som tidigare. Detta har rektorerna informerat huvudmannen om. Detta har 
även noterats i PwC:s utredning. 
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Brister i att fördela resurserna får negativa konsekvenser för eleverna i form av till exem
pel elevernas mående, trygghet och studiero, säkerhet samt i form av sämre måluppfyl
lelse, säger rektorerna. Även detta har rektorerna informerat huvudmannen om. Förvalt
ningen uppgav till Skolinspektionen att antalet ärenden med tilläggsbelopp har ökat de 
senaste åren, men den ekonomiska ramen för tilläggsbeloppen har inte utökats. Represen
tanter för nämnden säger att de har dialog med förvaltningen om resursfördelningen och 
har konstaterat att det finns elever som har behov som tilläggsbeloppen inte täcker. 

Nämndens representanter angav vidare att de får kontinuerlig information om hur många 
elever som har särskilda behov, om pengarna räcker till och om hur tilläggsbeloppen an
vänds. De säger vidare att resursfördelningssystemet följs upp via kvalitetsarbetet i dialog 
med förvaltningen. Nämndens representanter säger att de bedömer att huvudmannen 
tilldelar resurser utifrån elevernas behov och förutsättningar. De säger också att tilläggs
beloppen inte ökat trots att antalet elever med behov av det har ökat kraftigt. Nämndens 
ordförande säger att hon är medveten om att tilläggsbeloppet i nuläget inte täcker elever
nas behov av stödresurser samt att nämnden ser över tilläggsbeloppen och resursfördel
ningssystemet. 
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3. Omvärldsanalys 
I omvärldsanalysen framkommer hur andra kommuner hanterar resursfördelningen inom 
skolverksamheten jämfört med Båstads kommun. Totalt intervjuerades företrädare för 
nio kommuner; två kommuner utifrån resursfördelningen inom förskoleverksamheten, 
fyra kommuner utifrån resursfördelningen inom grundskoleverksamheten och tre kom
muner utifrån resursfördelningen inom gymnasieverksamheten. 

3.1. Resursfördelning inomforskoleve1·ksamhet 
Omvärldsanalysen visar att resursfördelningen inom förskoleverksamheten skiljer sig åt 
mellan Askersunds kommun och Lysekils kommun jämfört med Båstads kommun. Lyse
kils kommun har schabloniserade ersättningar som fördelas i form av barnpeng (kostnad 
per barn) utifrån ålder och vistelsetid per vecka. Det sker även en fördelning med tre års
arbetare per avdelning. I Askersunds kommun tilldelas förvaltningen en budgetram och 
utifrån denna sker fördelning av majoriteten av resurserna direkt till enhetscheferna. 
Kommunen har en rak ersättning per barn oavsett ålder och vistelsetid, vilket enligt upp
gift resulterat i att Askersunds kommun har cirka 5,9 barn per pedagog. Vidare fram
kommer av omvärldsanalysen att kostnaderna för lokaler ingår i resursfördelningen till 
verksamheterna i både Askersunds kommun och i Lysekils kommun. 

I Lysekils kommun fördelas inget särskilt stöd för exempelvis mindre enheter och högt 
löneläge medan mindre enheter, nattförskola och året-runt-verksamhet inom Askersunds 
kommun tilldelas extra stöd. Lysekils kommun använder sig av tilläggsbelopp där resurser 
för särskilt behov beaktas i samband med framtagandet av detaljbudgeten. Budgeten be
står av en fast och en rörlig del i form av schablonbelopp per avdelning. Fördelningen gäl
ler både kommunala och fristående enheter. Även Askersunds kommun använder sig av 
olika typer av tilläggsbelopp. 

Till skillnad från Båstads kommun för varken Lysekil eller Askersund med över- och un
derskott till nästkommande år. Vidare framkommer skillnader vad gäller användningen 
av socioekonomiskt strukturtillägg där Askersunds kommun jämfört med Båstad och Ly
sekils kommun använder sig av socioekonomisk viktning inom förskoleverksamheten. 
Viktningen baseras på grundstatistik från SCB och parametrarna utländsk bakgrund och 
föräldrarnas/vårdnadshavarnas högsta utbildning. Med utländsk bakgrund menas att 
föräldrarna har invandrat till Sverige under de senaste fyra åren. Vad gäller högsta utbild
ning genererar lägre utbildning än eftergymnasial nivå fördelning av extra resurser. Den 
socioekonomiska viktningen sker utifrån tillgängliga resurser och uppges under intervjun 
inte generera några större belopp då det inte finns någon specifik buffert för ändamålet. 
Den socioekonomiska viktningen uppgår uppskattningsvis till cirka fem procent av den 
totala resursfördelningen till verksamheten. Enligt uppgift följs resultatet och effekterna 
av omfördelningen upp inom ramen för den ordinarie uppföljningen. Det vill säga att det 
inte sker någon uppföljning av viktningen mot verksamhetsmål eller liknande. 

Resursfördelning inom grundskoleverksamhet 
Omvärldsanalysen visar att resursfördelningen inom grundskoleverksamheten skiljer sig 
åt mellan de kommuner som varit del av analysen. Vellinge, Piteå och Höganäs kommun 
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använder sig av skolpeng utifrån ålder och antal elever. I Vellinge kommun framhålls att 
så mycket som möjligt av resursfördelningen har lagts ut i skolpengen då det är grunden 
för en likvärdig skola för alla. Kommunens skolpeng för grundskolan är indelad i F, års
kurs 1-6 samt årskurs 7-9 och räknas upp årligen utifrån ett detaljerat underlag. Fritids
hemsverksamheten har en egen peng. I Höganäs kommun sker fördelningen av resurser 
till kommunens sex skolområden som tilldelas en internbudget. För grundskola innehåller 
denna i botten ett grundbelopp per elev multiplicerat med antal elever. Antalet elever ut
görs av ett snitt mellan budgeterat antal elever under vårterminen respektive hösttermi
nen. Enligt det resursfördelnings system som gäller i kommunen justeras budgeten om 
antalet elever blir fler eller färre under budgetåret. Denna justering görs löpande under 
året och hänsyn tas till faktiskt antal elever varje månad. Den specifika uppdelningen av 
resurserna inom skolområdet fastställs av skolområdets förskolechefer och rektorer, vilket 
skapar en stor frihet att fördela resurser till de enheter som behöver det bäst. Kommunens 
skolpeng för grundskolan är indelad i F-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Fritidshemsverk
samheten har en egen peng. I Piteå kommun är skolpengen nivåindelad utifrån förskole
klass, årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. I skolpengen ingår bland annat grundbe
manning samt ett extra resursstöd som motsvarar 2,7 procent för varje elev. Pengen är 
uträknad utifrån timplanerna och utgår från ett detaljerat underlag. Fritidshemsverksam
heten har en egen peng som också är nivåindelad. 

Tanums kommun skiljer sig från de andra kommunerna. Kommunen använder sig av en 
prestationsanslagsbudget som består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en 
basbudget som bygger på olika koefficienter från F-klass till årskurs 9 och är kopplat till 
fasta kostnader såsom vaktmästeri och lokalhyra. Det rörliga prestationsanslaget är kopp
lat till elevrörliga kostnader som exempelvis material, fortbildning och måltid. Det mots
varar cirka 60 procent av den elevrelaterade anslagen. Inom grundskolan är det samma 
prestationsanslag för lågstadium, mellanstadium och högstadium. Den fasta delen bygger 
på elevantalet från föregående år och den rörliga delen regleras upp och ned utifrån anta
let barn. För att kunna säkerställa en korrekt resursfördelning genomförs fyra mättill
fällen per år och i bokslutet justeras allt efter utfall. 

Vidare framkommer skillnader i hanteringen av över- och underskott. Precis som i Bå
stads kommun har enheterna i Vellinge kommun och Tanums kommun möjlighet att föra 
med sig över- och underskott över tid. Under intervjuerna framhålls att det är positivt att 
enheterna får föra med sig över- och underskott eftersom det förenklar planeringen av 
verksamheten och skapar handlingsutrymme över tid. I Piteå och Höganäs kommun får 
enheterna inte föra med sig över- och underskott över tid. Representanterna för båda 
kommunerna framhåller att det existerar en god kultur med bra budgetdisciplin. 

Precis som i Båstads kommun hanteras tilläggsbeloppet likartat gentemot kommunala och 
fristående skolor av de kommuner som ingått i omvärldsanalysen. Under intervjuerna 
framkommer att kommunerna numera har en restriktiv tillämpning av tilläggsbeloppet 
jämfört med tidigare då det funnits tendenser att enheter ansökt om tilläggsbelopp för 
sådant som egentligen ingår i grundbeloppet/skolpengen. Kommunerna har även en 
standardiserad process för ansökningsförfarande och tilldelning av tilläggsbelopp där de 
flesta har antagna riktlinjer och framtagna mallar. 

Omvärldsanalysen visar även att Piteå, Tanum, Vellinge kommun fördelar vissa extra re
surser. Piteå kommun och Vellinge kommun fördelar extra resurser till mindre enheter 
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för att de ska kunna existera. Vellinge kommun tillämpar exempelvis elevavdrag för större 
skolor för att hantera detta. Tanum tar hänsyn till högt löneläge eftersom kommunen an
ser att skolor som har lärare med längre erfarenhet inte ska skaffas för det. Därav invente
ras löneläget inför kommande år. Eventuella lönejusteringar under året får hanteras av 
verksamheten. 

Vad gäller socioekonomiskt strukturtillägg framkommer av omvärldsanalysen att Vel
linge, Piteå och Höganäs kommun i jämförelse med Tanum och Båstads kommun använ
der sig av socioekonomisk viktning i resursfördelningen. Höganäs kommun använder sig 
av de bakgrundsvariabler som ingår i SALSA, det vill säga föräldrarnas utbildningsnivå 
(50 procent), andel elever födda i Sverige med utländsk bakgrund (25 procent) och för
delningen mellan pojkar och flickor (25 procent). Nivån på det socioekonomiska struktur
tillägget ligger på omkring 1 procent av den totala budgetramen. Samtliga kommunala och 
fristående skolor i kommunen finns med vid tilldelningen av resursen. Även Vellinge 
kommun använder sig av de bakgrundsvariablerna som ingår i SALSA. Kommunens bud
get för socioekonomiskt strukturtillägg är cirka 1,2 procent. Piteå kommun utgår från ut
ländskbakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå samt statistik kring försörjningsstöd. 

Under intervjuerna poängterar samtliga representanter från kommunerna vikten av 
transparens och dialog vid fastställandet av resursfördelningen inom skolverksamheten. 

3.3. Resursfördelning inom gymnasieverksamhet 
Omvärldsanalysen visar att Nybro kommun, Tranås kommun och Ovanåkers kommun 
hanterar resursfördelningen inom gymnasieverksamheten på ett likartat sätt. Resursför
delningen sker i budgetramen och tar i varierande utsträckning hänsyn till typ av program 
och antal elever. Kostnader för lokaler ingår i ersättningen och enheterna får inte ta med 
sig över- och underskott. Vidare framkommer att ingen av kommunerna ger särskilt stöd 
för exempelvis mindre enheter eller högt löneläge. För Nybro kommun har detta förfa
rande resulterat i att ett flertal lärare valt att lämna kommunen för att börja arbeta i Kal
mar som bland annat erbjudit högre lärarlöner. Av omvärldsanalysen framkommer även 
att ingen av kommunerna använder sig av socioekonomiskt strukturtillägg i resursfördel
ningen. 

Omvärldsanalysen visar vidare att kommunerna har en restriktiv tillämpning av tilläggs
beloppet och betonar att tillägget härrör extraordinära behov. Tilläggsbelopp tilldelas 
både kommunala och fristående enheter. Endast Ovanåkers kommun har antagna riktlin
jer för hanteringen av tilläggsbelopp och har tagit fram en specifik mall för ansökan av 
tilläggsbelopp. Ovanåkers kommun har även en avsatt budget för tilläggsbeloppet som 
uppgår till omkring 1,5 miljoner kronor. Nybro kommun och Tranås kommun har ingen 
specifik budget för tilläggsbeloppet. 

Vad gäller statsbidrag påvisas vissa skillnader mellan kommunerna. I Ovanåkers kommun 
hanteras vissa statsbidrag centralt såsom statsbidrag för asylsökande medan andra stats
bidrag söks direkt av de enskilda enheterna. I Nybro kommun hanteras statsbidragen 
centralt och fördelas ut till enheterna utefter samråd och behov. Även i Tranås kommun 
hanteras statsbidragen centralt, men där fördelas cirka 90 procent fördelas ut till enhet
erna och 10 procent tillfaller den centrala administrationen. 
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Det framkommer även vissa skillnader vad gäller organiseringen och finansieringen av 
elevhälsan. Nybro kommun har en resursgrupp som är placerad centralt med centralt an
slag, men har även en ramtilldelning för en skolsköterska som är placerad lokalt på gym
nasieskolan. Tranås kommun har en lokal elevhälsa med centralt anslag och Ovanåkers 
kommun har en lokal elevhälsa där finansieringen ingår i programfördelningen. 

3.4. Användning av socioekonomiska parametrar 
Många kommuner använder sig av socioekonomiska parametrar som ett underlag för att 
fördela en del av resurserna till respektive verksamhet. Hur stor del som används varierar 
men en relativt vanlig nivå kan vara 10-15 %. Ju större identifierade socioekonomiska 
skillnader som finns mellan olika enheter, desto större procentsats brukar omfördelas. 

Vår erfarenhet visar att parametrarna som används oftast är föräldrars utbildningsbak
grund och utländsk bakgrund. Den senare parametern finns i SCBs underlag i flera olika 
varianter. Vi uppfattar att "invandrat de senaste fyra åren" eller "utrikes född med båda 
föräldrarna födda utrikes" är de mest frekvent använda. Andra parametrar som förekom
mer är andel pojkar, andel familjer med försörjningsstöd och andel barn som bor med 
ensamstående förälder. 

Utifrån de parametrar som används i fördelningen räknas det fram ett index för respek
tive enhet. Exempelvis kan föräldrars utbildningsbakgrund viktas med 2/3 och invandrad 
de senaste fyra åren med 1/3. Vid val av parametrar och utformning av resursfördelnings
system är det viktigt att analysera om det kan vara så att det finns risk för dubbelkompen
sering. Att exempelvis använda parametern utländsk bakgrund i socioekonomisk tilldel
ning och därutöver fördela särskilda resurser till insatser för nyanlända elever kan vara ett 
exempel på en sådan dubbelkompensering. 

Det finns även kommuner som istället för att beräkna ett index använder antal barn med 
viss parameter för att fördela resurser. Vår erfarenhet visar att detta riskerar att snedvrida 
resursfördelningen genom en överkompensering som blir svår att förklara och försvara. 
Om kommunen fastställer ett fast belopp som ska fördelas till exempelvis "invandrat de 
senaste fyra åren" så kan det, om antalet barn/ elever i denna kategori minskar kraftigt, bli 
helt orealistiska belopp som ska fördelas per barn/elev. 

Vi bedömer att det är vanligt att kommuner, när de ska fastställas vilka parametrar de ska 
använda vid resursfördelningen, analyserar vilka skillnader som finns mellan enheterna 
för de olika alternativa parametrarna. Därefter gör kommunen vanligen ett antagande och 
utformar ett eller flera förslag till index. Utifrån dessa görs det testberäkningar på ett pas
serat år för att se utfallet med de olika alternativa modellerna. Utifrån den lokala kun
skapen om enheternas olika utmaningar brukar kommunen därefter kunna landa i vilka 
parametrar och vilket index som bäst möter de skillnader systemet ska kompensera för. 
Hur stor andel av de totala resurserna som läggs på socioekonomisk fördelning beror oft
ast på hur stor den samlade resurstilldelningen är samt hur stora skillnaderna mellan en
heterna upplevs vara. Det är viktigt att säkra upp att den enhet som får minst socioeko
nomisk tilldelning fortfarande kan bedriva verksamheten utifrån skollag, läroplan samt 
timplan. 
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4. Rekommendationer 
Utifrån insamlade uppgifter, dialog och information från genomförd workshop, omvärlds
analysen samt tidigare erfarenheter har vi landat i ett antal rekommendationer. 

Inledningsvis anser vi att tjänstemän och politiker i Båstad kommun behöver utveckla sitt 
förhållande till resursfördelningen inom utbildningsväsendet. Resursfördelning är ett 
viktigt instrument för politiker och tjänstemän i att styra och leda en verksamhet. Mäng
den resurser och fördelning av dem utgör tillsammans det ena av två styrmedel i kommu
nala verksamheter. Målen och förväntningarna är det andra styrmedlet. Utbildningsom
rådet är en verksamhet som under de senaste åren har förändrats och utmanats på flera 
olika sätt. Detta kommer att fortsätta flera år framöver med tanke på bland annat digitali
sering, kompetensförsörjning och den generella ekonomiska situationen vad gäller offent
liga verksamheter. I denna situation är det relevant att regelbundet utvärdera och analy
sera resursfördelningen inom verksamheten så att fördelningen följer de nationella och 
lokala förändringar som sker. Det är tydligt att så inte har skett sedan 2010 vilket innebär 
att kommunen nu befinner sig i en situation med ett fördelningssystem som inte är i fas 
med tiden. 

Vi anser att det inte finns någon matematisk formel som är rätt för alla kommuner, det vill 
säga rätt ersättningsmodell eller socioekonomisk modell. Kommunerna har olika förut
sättningar, och barn och elever har också olika förutsättningar som inte alltid enkelt kan 
mätas. 

Vi har under arbetets gång noterat att ekonomi och i synnerhet tilläggsbelopp är ett åter
kommande samtalsämne för förvaltningen och rektorerna. Detta är troligen ett symptom 
och en reaktion på den nuvarande situationen där resursfördelningen och tilläggsbelopp 
inte upplevs ge goda förutsättningar för verksamheten. 

Nedan tydliggör vi våra rekommendationer för en utveckling av Båstads kommuns resurs
fördelning till utbildningsver ksamheten. 

4.1. Tillf01•litliga befolkningsp1•ognoser 
Vi har noterat att det finns en befolkningsprognos för kommunen men att den inte re
spekteras utan blir ifrågasatt när den används som planeringsunderlag. För att kunna 
fördela resurser och planera en verksamhet på ett effektivt och träffsäkert sätt behöver det 
finnas en adekvat ålders- och områdesindelad befolkningsprognos som bygger på de pla
neringsförutsättningar som kommunen fastställt avseende inflyttning, födelsetal mm. 
Denna prognos måste användas i den samlade kommunala verksamhetell' och det ska inte 
vara möjligt att ifrågasätta underlag med hänvisning till att prognosen är oklar eller osä
ker. 

4.2. Barn- och elevers olika behov ochforutsätt
ningar - socioekonomiska bakg1·undsfaktorer 

Skollagen anger att "I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 
och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

Maj 2018 
Båstad kommun 
PwC 

23 av 29 

73



Genomlysning av skolpeng 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen". 

Syftet med att införa en socioekonomisk viktning är att utjämna skillnader och ge utökade 
förutsättningar för måluppfyllelse genom att ta hänsyn till enheternas särskilda elevsam
mansättning. Den analys som kommunen tidigare gjort har enligt uppgift visat på att 
skillnaderna mellan de olika enheterna inte motiverar att införa någon form av utjämning 
till följd av elevers bakgrundsfaktorer. 

De enskilda skolornas elevsammansättning förändras över tid och det är därför inte säkert 
att detta förhållande fortfarande gäller. Vid en jämförelse av genomsnittliga meritvärden 
och kunskapskrav så har vi inte noterat några större skillnader mellan enheterna. 

Tabell 12: Skolor i kommunen och socioekonomiska faktorer* 

Skola 2016/17t 

Andel Andel Andel(%) Andel(%) 
(%) Elever, (%) elever med elever med 

Elever, flickor, års- flickor, utländsk föräldrar med 
försko- förs ko- kurs 1- årskurs bakgrund, eftergyrnnasi-
leklass leklass 9 1-9 åk1-9 al utb., åk 1-9 

Båstad Montessori- 21 97 44 70 
skola Asken 
Förslövs skola 7-9 186 45 22 42 
Förslövs skola F-6 35 46 214 47 21 53 
Sandlyckeskolan 12 83 65 45 18 57 
Strandängsskolan 7-9 247 47 26 51 
Strandängsskolan F-6 37 62 215 49 20 57 
Västra Karups skola 17 59 127 53 13 49 
Östra Karups skola 27 52 182 53 29 48 

Statistiken visar att det finns skillnader mellan skolorna i de valda faktorerna. Det kan 
även finnas andra socioekonomiska faktorer som påverkar elevernas förutsättningar och 
behov, exempelvis om man är nyanländ elev med stort behov av modersmålsundervisning 
och studiehandledning på modersmål. 

Skollagens krav samt forskning och beprövad erfarenhet visar på att socioekonomiska 
förutsättningar har betydelse för elevers lärande. Det är huvudmannens ansvar att kom
pensera för detta och resursfördelningen är ett medel att skapa förutsättningar för sådan 
kompensation. 

Vi rekommenderar att huvudmannen gör en noggrann analys kring vilka faktorer som kan 
ha betydelse för barn och elever i Båstad kommun. Om skillnader kan identifieras bör 
nämnden ta ställning till om resursfördelningssystemet ska försöka kompensera för dessa 
skillnader. Det bör i sådana fall göras olika simuleringar för att pröva vilka effekter på 
resursfördelningen som olika faktorer har tillsammans med olika viktningar av faktorer
na. Den parameter som visat sig ha störst samband med elevers resultat är föräldrarnas 
utbildningsbakgrund. För att resursfördelningen ska vara hållbar över tid rekommenderar 

* Skolverket databas 
t " .. "innebär att det är färre än 10 elever i datamängden. Om det saknas data markeras det med "." 
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vi att ett fåtal socioekonomiska parametrar används för att skapa ett index. Att använda 
antal barn/ elever i resursberäkningarna istället för andel kan över tid forma en snedvri
den resursfördelning. Exempel på detta har redovisats i avsnitt 3-4 

Om skillnader inte kan identifieras eller om nämnden väljer att inte kompensera för de 
skillnader som identifierats så bör detta dokumenteras. På så sätt kan nämnden tydliggöra 
att analys av faktorerna skett och vilka slutsatser som dragits av analysen. 

4.3. Barn och elevers vistelsetid och ålder/ årskurs 
Barn och elever har olika behov och förutsättningar beroende på ålder. Samtidigt har lag
stiftningen förändrats till en mer åldersanpassad timplan. Detta sammantaget innebär att 
resurserna behöver fördelas på ett sätt som tar hänsyn till barn och elevers ålder. 

Även i förskolan har barnens ålder betydelse för vilka resurser och kompetenser som be
hövs för en ändamålsenlig verksamhet för barnen. Utöver ålder spelar även barnets vistel
setid roll. Vi har både i intervjuer och statistik noterat att antalet barn ökar i förskola i 
Båstad men även att vistelsetiden ökar. 

För fritidshemmen är det vanligt med en rak elevpeng samt att rektor har möjlighet att 
fördela resurser mellan skola och fritidshem. 

Inom förskolan rekommenderar vi i första hand ålder som grund för fördelningen. För 
att ta ställning till om även vistelsetiden bör vara en parameter i resursfördelningen bör 
en analys av barnens vistelsetider göras per förskola. Om vistelsetiderna inte sldljer sig åt 
mellan förskolorna kan denna parameter vara onödig att inkludera i resursfördelningen. 
Vid bedömning av vilka parametrar som ska inkluderas i resursfördelningen bör alltid 
hänsyn tas till den administration som kan krävas för att hantera resursfördelningssyste
met. Arbetet med att ta fram ett justerat resursfördelningssystem måste ske i samarbete 
med förskolecheferna och simuleringar behöver göras för att hitta rätt balans i resursför
delningen. 

Vi rekommenderar att resursfördelningen till grundskolan tar hänsyn till elevernas års
kurs och att fördelningen sker med hänsyn till stadieindelningen i timplanen. Med detta 
menar vi att resursfördelningen måste grundas på den undervisningstid som elever i re
spektive skolår ska ha i olika ämnen. Vi rekommenderar därför att spannet F-6 resursför
delningsmässigt delas upp i flera delar. Förslagsvis med förskoleklassen (F) för sig (då den 
är reglerad till 20 timmar per vecka) och skolåren 1-3 för sig och skolåren 4-6 för sig. Det 
är stora skillnader i antal undervisningstimmar mellan F och skolår 6 varför ersättningen 
behöver bli mer träffsäker för respektive skolår än den är i nuläget. 

I målarbetet för verksamheten framgår att tidiga insatser är ett område som uppmärk
sammas. Det är viktigt att denna prioritering finns med i fördelningen då tidiga insatser 
kan accentueras genom en tydlig resursfördelning till yngre åldrar. 

4.4. Antal barn/ eleve1· per enhet - volym 
Vi rekommenderar att pengen även i fortsättningen ska ha koppling till volymen på en
heterna (volymbaserad) och bygga på respektive enhets faktiska antal barn eller elever. 
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4.5. Enhetens storlek 
En faktor som kan påverka respektive enhets möjlighet att organisera utbildningsverk
samheten på ett med andra enheter likvärdigt sätt är enhetens storlek. Små enheter kan 
därför behöva få en kompensatorisk resursfördelning så att förutsättningar för en likvär
dig verksamhet ökar. Huruvida detta behövs eller inte kan avgöras genom simuleringar 
med framräknade peng-nivåer och aktuella volymer för de olika enheterna. Det belopp 
som då fås fram bör stämmas av med de resurser som enheten behöver för att kunna klara 
undervisning enligt timplan i grundskolan respektive tillräcklig bemanning och öppettider 
i förskolan eller på fritidshemmet. 

4.6. Fördelning till.fijrskolechef och 1·ektorer 
Förskolechefer och rektorer har ett omfattande ansvar enligt skollagen och genom den 
kommunala styrprocessen. Huvudmannens ansvar är att skapa förutsättningar för rekto
rerna att ta detta ansvar. Genom en resursfördelning där enheternas behov är utgångs
punkten kan rektor få förutsättningar att använda resurserna som ett medel för planering 
och organisering av verksamheten istället för en begränsande ram. 

Vi rekommenderar att så mycket som möjligt ska fördelas ut så långt som möjligt i organi
sationen, det vill säga till förskolechefer och rektorer. De kostnader som inte är påverk
bara för respektive rektor eller förskolechef bör inte fördelas ut utan hanteras centralt på 
förvaltningen. Exempel på sådana kostnader brukar vara städ och kost. 

4.7. Tilläggsbelopp 
Tilläggsbelopp som företeelse är bara lagreglerad när det gäller bidrag till fristående för
skolor och skolor. Detta innebär att kommunala grundskolor kan välja om man vill arbeta 
med tilläggsbelopp eller inte. 

Respektive rektor har att arbeta med de samlade resurser enheten fått i form av såväl 
elevpeng som tilläggsbelopp. Det är därför viktigt att hantera dessa samlat. En högre nivå 
på elevpengen kan innebära att skolor kan ge mer stöd inom ramen för elevpengen och 
tvärtom. 

Vi rekommenderar att en ordentlig analys görs av tilläggsbeloppet. (I samband med detta 
bör även själva elevpengen ses över.) Börja med att dela upp vad tilläggsbeloppet avser? -
modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål, eller tilläggsbelopp för extra 
ordinära stödinsatser. 

Den del som avser extra ordinära stödinsatser behöver därefter analyseras på individnivå 
- vad avser stödet, hur mkt resurser har fördelats, till vilken enhet osv. Kan behoven delas 
in i kategorier? Med detta som bas kan sedan en analys göras av om det är de elever som 
har de största behoven som får de största insatserna - samt om de insatser de får motsva
rar det stödbehov som finns. Vi ser en risk för att tilläggsbeloppet har blivit utarmat och 
utslätat så att de belopp som fördelas inte står i paritet till de behov som finns för de ele
ver som behöver mest stöd. 

Med detta analysunderlag som bas kan därefter en diskussion föras om: 

Kan vi med eller utan tilläggsbelopp säkra att de mest behövande eleverna får 
det stöd som de behöver? 
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Med tilläggsbelopp 

• Var ska gränsen för att få tilläggsbelopp gå? 

o Samma som nu - med ev. justering av ram? Hur mycket mer krävs då? 

o Striktare bedömning med ev. justering av ram? Ska vi ha en miniminivå i kro
nor för att det ska anses vara omfattande behov? Ska hela kostnaden.för be
hovet täckas av tilläggsbeloppet eller ska en del täckas av den "vanliga resurs
fördelningen? Hur påverkar det regelverket.för tilläggsbelopp? 

• Hur ska vi skapa förutsättningar för enheterna så att dessa kan hantera de flesta 
barnen/ eleverna med den "vanliga resursfördelningen"? 

o Skapa större ekonomiska skolområden? Hur skulle det kunna se ut? Är det rim
ligt eller ska det större skolområdet vara hela kommunen? 

o Se över nivå och utformning av elevpengen? Hur modifierar vi avseende ålder, 
skolår, socioekonomi, elevhälsa mm? Ska mer läggs här och mindre i tilläggs
belopp? Hur påverkar det regelverket.för tilläggsbelopp? 

o Vidareutveckla förmågan att organisera verksamheten med barns/elevers behov 
i centrum? Hur kan vi bli bättre på att organisera verksamheten utifrån bar
nens/elevernas behov? Hur lär vi av varandra? Kan elevhälsan spela en mer 
aktiv roll i detta? Är vi öppna.för förändringar? 

• Hur kan vi minimera administration kring tilläggsbelopp? 

o Skapa känsla av gemensamt ansvarstagande bland alla förskolechefer och rek
torer? Är vi mogna att ta ansvar för helheten även om det innebär att min en
het får det sämre? Har vi en gemensam syn på verksamhetens nuläge och ut
veckling? 

o Involvera central elevhälsa i arbetet med att organisera verksamheten på enhet
erna så att alla elever som blir aktuella för tilläggsbelopp är kända? Kan ge ef
felct i form av minskad administration samt ökad förmåga att organisera verk
samheten med barns/elevers behov i centrum. Kan vi känna trygghet i att det 
blir rättvist även med mindre administration? Vill vi släppa in elevhälsan mer 
i.förskolechefs/rektors domäner och ansvar för att organisera verksamheten? 
Kan vi se vinster med detta? 

Utan tilläggsbelopp 

• Hur ska vi skapa tillräckligt stora organisatoriska ekonomiska enheter så att dessa 
kan hantera alla elevers behov? 

o Skapa större ekonomiska skolområden och fördela alla resurser till dessa? Hur 
skulle det kunna se ut? Är det rimligt eller ska det större skolområdet vara 
hela kommunen? 

o Fördela ut mer i elevpengen och skapa en pott till skolchef som sedan lednings
gruppen tar kollektivt ansvar för att fördela för de mest omfattande behoven? 
Finns mognad.för kollektivt ansvarstagande även om det ger negativa konse
kvenser för min egen enhet? Kommer denna grupp ha tillräckligt bra bild av 
helheten.för att kunna fatta välgrundade beslut? 
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o Vidareutveckla förmågan att organisera verksamheten med barns/elevers behov 
i centrum? Hur kan vi bli bättre på att organisera verksamheten utifrån bar
nens/elevernas behov? Hur lär vi av varandra? Kan elevhälsan spela en mer 
aktiv roll i detta? Är vi öppna.för .förändringar? 

• Hur ska fördelning av stödresurser ske utan att få samma administration som till
läggsbelopp ger, men ändå på ett rättvist sätt? 

o Involvera central elevhälsa i arbetet med att organisera verksamheten på enhet
erna så att alla elever med omfattande behov av särskilt stöd blir kända? För
dela utifrån en samlad bedömning av elevhälsan och förskolechefer/rektorer? 
Detta kräver ett kollektivt ansvarstagande. Finns mognad.för kollektivt an
svarstagande även om det ger negativa konsekvenser för min egen enhet? 
Kommer denna grupp ha tillräckligt bra bild av helheten.för att kunna fatta 
välgrundade beslut? 

Detta är en komplex fråga att hantera som handlar om mer än ren resursfördelning. Vil
ken barn- och elevsyn har vi och vill vi ha? Hur vill vi att vår verksamhet ska vara organi
serad? Kommunens syn på inkluderande lärande är här en viktig bas. 

I analysen av frågeställningarna ovan är det viktigt att försöka göra principerna för för
delning så enkla som möjligt. Det blir inte mer rättvist för att det är komplext och krång
ligt. Vi rekommenderar att kommunen försöker ha så strikta principer som möjligt - oav
sett om det finns tilläggsbelopp eller ej - för fördelning av resurser till omfattande behov 
av särskilt stöd. Det finns, enligt oss, mycket att vinna på att fördela ut så mycket som 
möjligt av resurserna till förskolechef/rektor i "den vanliga resursfördelningen" för att ge 
förskolechef /rektor möjlighet att få en stabil bas för sin grundorganisation. 

4.8. Elevhälsan 
Elevhälsan är idag i stora delar centralt finansierat och är sedan fördelade till enheterna 
utifrån antal elever. Vi upplever att det finns flera olika uppfattningar kring elevhälsan 
och dess omfattning, arbetsformer och närvaro på enheterna. Uppfattningarna kan myck
et väl bero på att det finns olika behov och förutsättningar hos elever och personal på sko
lorna. Detta stödjer vår uppfattning om att den grundläggande fördelningen behöver ta 
hänsyn till elevernas behov och förutsättningar i större utsträckning. 

Det finns stora fördelar med att ha en centralt finansierad och organiserad elevhälsa. Uti
från skollagens skrivningar om rektors ansvar för skolans inre organisation är det dock 
viktigt att rektorerna ges påverkansmöjligheter kring elevhälsans omfattning och inrikt
ning utifrån varje skolas behov. Elevhälsan ska, precis som utbildningsverksamheten i 
övrigt, vara anpassade efter elevernas behov och inte vara lika mycket och likadant för alla 
elever. De centrala kompetenserna inom elevhälsan arbetar idag i hög utsträckning ute på 
skolorna baserat på elevernas behov och förutsättningar. 

Tillvägagångssätt 
För att komma fram till en resursfördelning som håller över tid och som är tydlig och 
transparent är det viktigt att beräkningar sker nerifrån och upp. Den resursfördelning 
som finns nu baseras på parametrar som idag är okända och kan inte utgöra grund för 
förändringar. Resursfördelningen måste hålla till en basorganisation - för alla enheter. 
Genom att hantera de olika parametrarna vi redogjort för ovan samt genomföra simule-
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ringar kommer det att visa sig om den skolorganisation som finns idag klarar av att bedri
vas med de resurser som finns. Vår utgångspunkt är att resursfördelningen ska ske med 
de tillgängliga samlade resurser som finns idag. Om resurserna inte räcker så är vår in
ställning att det i första hand är klasstorlekar och upptagningsområden som kan behöva 
ses över för att skapa effektiv organisation och goda förutsättningar för alla elever. Först 
därefter kan förändring av skolorganisation eller som ett sista alternativ tillskott av medel 
bli aktuellt. 

4.10. Att underhålla systemet 
Ett resursfördelningssystem får inte vara en statisk företeelse som löper på år efter år. 
Resursfördelningen är ett av huvudmannens verktyg för att skapa förutsättningar för 
verksamheten samt markera prioriteringar. I en föränderlig verksamhet som verkar i en 
nära relation med omvärlden krävs att fördelningen och system regelbundet och systema
tiskt underhålls och justeras. För detta arbete rekommenderar vi att det inrättas ett team 
med just det uppdraget. Teamet bör bestå av representation från samtliga skolformer med 
individer som har en förmåga att se helheten framför den egna verksamheten. I teamet 
bör det även ingå en ekonom. 

När väl resursfördelningen beräknats nerifrån och upp kan det mycket väl vara möjligt att 
göra justeringar av resursfördelningen med metoden uppifrån och ned. Men det kräver att 
man är säker på att basen är korrekt. Och med nuvarande system så vet vi inte det, utan vi 
vet snarare att basen inte är korrekt utifrån att systemet inte har justerats på många år. 
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Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Båstad 
kommun att senast den 11 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

2 (5) 

Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristerna avhjälpas på 
annat sätt. 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds 
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5 kap. 4 § 
skolförordningen) 

Atgärd 

- Se till att alla elever som behöver studiehandledning på modersmålet får det i 
den omfattning som de behöver. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Kommunen fördelar resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas 
olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. (2 
kap. 8a § skollagen) 

Atgärd 

- Se till att resurser fördelas utifrån elevernas behov och förutsättningar, för att 
säkerställa en likvärdig utbildning. 

Bedömning 
Skolinspektionen bedömer att det finns elever i Båstad kommun som inte får 
studiehandledning i den omfattning som de behöver. Skolinspektionen bedömer vidare 
att Båstad kommun inte fördelar resurser inom grundskolan utifrån elevernas behov 
och förutsättningar. 
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Föreläggande 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionens bedömning 

3 (5) 

Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte ser till att samtliga elever får 
tillgång till studiehandledning på modersmålet i den omfattning de behöver. Tillsynen 
visar att det finns elever som har utredda och dokumenterade behov av 
studiehandledning på modersmålet som inte får sådan handledning i den omfattning 
de behöver. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav i denna del. 

Skolinspektionens utredning 

Lärare säger i intervju att det finns elever som har behov av studiehandledning, som 
inte tillgodoses. Lärarna säger att elevernas behov är kartlagda, men att resurserna och 
att tiden inte räcker till. Det finns en tydlig koppling mellan studiehandledning och 
måluppfyllelse, elever som har fått studiehandledning har bättre resultat, säger lärarna. 

Rektorerna säger i intervju att det finns stora behov av att huvudmannen tillskjuter 
resurser till studiehandledning. Detta är något som rektorerna har uppmärksammat 
politikerna på vid dialogmöten och problemet handlar inte främst om att det saknas 
studiehandledare att anställa utan om att resurstilldelningen från huvudmannen inte 
räcker till för att anställa efter behov, uppger rektorerna. 

Representant för förvaltningen, kallad skolexpert, med ansvar för studiehandledning, 
uppger i intervju att elever får studiehandledning, men inte i tillräcklig omfattning. 
Skolexperten säger att huvudmannen inte har tillskjutit mer resurser till 
studiehandledning i takt med ökat antal nyanlända elever. Resurserna är desamma 
som före det ökade flyktingmottagandet 2015. Skolexperten säger att resurser har fått 
tillskjutas från ordinarie budget och från statliga medel. Vid kompletterande 
telefonintervju säger skolexperten att elevernas behov av studiehandledning utreds i 
den grundläggande utredningen, kartläggs i steg 1 och följs upp i steg 2. Grundskolans 
rektorer anmäler också om elevernas behov av studiehandledning ökar och även då är 
behoven utredda, kartlagda och dokumenterade. Skolexperten säger vidare att flera 
elever med behov av studiehandledning också har särskilda behov och dessa elever får 
inte det stöd i form av studiehandledning som de behöver fullt ut. Det finns elever som 
behöver mer studiehandledning än de får, säger skolexperten. Det finns elever som 
skulle behöva h·e timmar mer studiehandledning per vecka än de faktiskt får. 
Sammantaget är det för få resurser till studiehandledning inom grundskolan i 
förhållande till behoven, säger skolexperten, och tillägger att nämndens ordförande har 
fått en skrivelse av honom där elevernas behov av studiehandledning framgår samt att 
behoven är betydligt större än avsatta budgetmedel. 

Nämndens ordförande säger i intervju att hon inte hört att det saknas tid för 
studiehandledning, utan bara att det har varit svårt att hitta personal. Ordföranden 
säger att hon tror att det finns ekonomiska resurser till att anställa fler 
studiehandledare. Båda representanterna från nämnden säger att de inte har fått 
information om att det saknas resurser för att täcka elevernas behov av 
studiehandledning. 
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Rättslig reglering 

Enligt skolförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven 
behöver det. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstad kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Båstad kommun att fullgöra 
sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter 
alla elevers behov och förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun 
resursfördelar utifrån en rak elevpeng där alla elever oavsett förutsättningar ges 
samma resurser. Av utredningen framgår att huvudmannen saknar en modell för 
resursfördelning som tar hänsyn till exempelvis socioekonomiska faktorer, elevernas 
ålder och kön eller andra faktorer som kan vara relevanta för elevernas måluppfyllelse. 
Skolinspektionen bedömer att de extra medel som verksamheterna kan ansöka i form 
av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsättningar att kunna erbjuda alla 
elever en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas 
krav i denna del. 

Skolinspektionens utredning 

Rektorerna säger i intervju att huvudmannen fördelar resurser genom tilläggsbelopp 
och att tilläggsbeloppen inte täcker de behov som eleverna har. Det finns ett 
omfattande behov av särskilt stöd till elever, men alla elever får inte det stöd de 
behöver på grund av att resursfördelningen inte har anpassats till behoven, säger 
rektorerna. Rektorerna beskriver vidare att huvudmannen inte gör någon 
socioekonomisk resursfördelning, utan att endast en fast elevpeng utgör 
resurstilldelningen i Båstad kommun. Förutom den fasta elevpengen kan rektorerna 
ansöka om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd. En rektor säger att 
resursfördelningen inte medger att resurser fördelas utifrån elevernas behov av till 
exempel studiehandledning på modersmålet och svenska som andraspråk Rektorerna 
uppger vidare att antalet elever vars behov kräver tilläggsbelopp har ökat de senaste 
åren, men att den totala summan för tilläggsbelopp är densamma som tidigare. Detta 
har rektorerna informerat huvudmannen om. Brister i att fördela resurserna får 
negativa konsekvenser för eleverna i form av tex elevernas mående, trygghet och 
studiero, säkerhet samt i form av sämre måluppfyllelse, säger rektorerna. Även detta 
har rektorerna informerat huvudmannen om. 

Representant för förvaltningen, kallad skolexpert, säger att huvudmannen 
resursfördelar i form av tilläggsbelopp. Skolexperten säger att antalet ärenden med 
tilläggsbelopp har ökat de senaste åren, men den ekonomiska ramen för 
tilläggsbeloppen har inte utökats. 
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Representanter för nämnden säger att de har dialog med skolexperten om 
resursfördelningen och har konstaterat att det finns elever som har behov som 
tilläggsbeloppen inte täcker. Nämndens representanter säger också att de får 
kontinuerlig information om hur många elever som har särskilda behov, om pengarna 
räcker till och om hur tilläggsbeloppen används. De säger vidare att 
resursfördelningssystemet följs upp via kvalitetsarbetet i dialog med förvaltningen. 
Nämndens representanter säger att de bedömer att huvudmannen tilldelar resurser 
utifrån elevernas behov och förutsättningar. De säger också att tilläggsbeloppen inte 
ökat trots att antalet elever med behov av det har ökat kraftigt. Nämndens ordförande 
säger att hon är medveten om att tilläggsbeloppet i nuläget inte täcker elevernas behov 
av stödresurser samt att nämnden ser över tilläggsbeloppen och 
resursfördelningssystemet. 

Rättslig reglering 

Enligt skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstad kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Båstad kommun att fullgöra 
sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

På Skolinspektionens vägnar 

Inger Börjesson 
Beslutsfattare 

Allmänt om tillsynen: 

( 

Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Båstad kommun 
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Skolinspektionen 

Fakta om Båstad kommun 

Bilaga 1 
2017-09-11 

Dnr 43-2016:10575 

1 (1) 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Båstad kommun under våren 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen förskoleklass och grundskola 

I Båstad kommun finns fyra F-6 skolor, en F-9 skola samt en 7-9 skola. Antal elever i 
förskoleklass är totalt 129 och i åk 1-9 totalt 1216. 

Politiskt ansvarig nämnd för utbildningsverksamheten i Båstads kommun är 
Utbildningsnämnden. Utbildningsverksamheten är organiserad i två 
verksamhetsområden, Barn och skola som ansvarar för förskola, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola samt Bildning och arbete som bland annat ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamhetsområdena leds av 
en skolchef och en bildningschef. 

Måluppfyllelse 

Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2015/2016 har 85,7% av flickorna och 70,5% av 
pojkarna i åk 6 uppnått minst betyget E i alla ämnen. 

Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (år 2016) är 74,1 procent. 
Andelen behöriga till yrkesprogram är i åk 9 (år 2016) är 88,4 procent. 

Genomsnittlig betygspoäng i åk 9 (år 2016) är för pojkar 218,4 och för flickor 242,0. Den 
totala genomsnittliga betygspoängen är samma år 230,0. 
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Skolinspektionen Beslut 

2017-09-15 
Dnr 43 - 2016:10574 

Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Båstad 
kommun att senast den 15 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på 
annat sätt. 

Utveckling av utbildningen i förskolan 

Skolinspektionen konstaterar att Båstad kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

2 (4) 

• Kommunen fördelar resurser till utbildning inom förskolan efter barnens olika 
förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. (2 kap. Sa § 
skollagen) 

Atgärder 

Se till att fördela resurser till utbildningen inom förskolan efter barnens olika 
förutsättningar och behov. I detta ingår att slutsatserna från kvalitetsarbetet 
används som en del av det underlag som ligger till grund för resursfördelningen. 

Bedömning 

Skolinspektionen bedömer att Båstads kommun inte fördelar resurser till förskolorna 
utifrån barnens förutsättningar och behov. 

Föreläggande 

Utveckling av utbildningen i förskolan 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att 
resurser ska fördelas till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas 
olika förutsäth1ingar och behov. Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar 
resurser till utbildningen inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I 
intervjuerna med företrädare för de olika förskolorna i kommunen framkommer att det 
saknas ett behovsprövat resursfördelningssystem för förskolorna, vilket bekräftas av 
företrädare för huvudmannen. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas 
krav i dessa delar. 
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Skolinspektionen 

Skolinspektionens utredning 

Beslut 

2017-09-15 
Dnr 43 - 2016:10574 

3 (4) 

Förskolechefer säger i intervju att förskolepengen räknades ut 2010 och att det inte tas 
någon hänsyn till exempelvis socioekonomiska förutsättningar eller andel nyanlända i 
resursfördelningen. 

I information som huvudmannen redovisat inför tillsynen uppger huvudmannen att 
kommunen fördelar resurser till förskolan genom en förskolepeng. Skolchefen, med 
ansvar för bland annat förskola, uppger att fördelningen av resmser till förskolorna 
inte sker med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, men att det finns 
planer på att förändra modellen för resurstilldelning till förskolorna. I telefonintervju 
uppger administrativ chef i kommunen att förskolepengen är densamma för alla barn. 
Enda undantaget är de barn som vistas i förskolan 15 timmar per vecka. 

Representanter för Utbildningsnärnnden uppger att de arbetar med olika insatser för 
att se över hur resursfördelningssystemet med skolpengen fungerar. 

Rättslig reglering 

I skollagen föreskrivs att kommuner ska fördela resurser till utbildningen inom 
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I förarbetena 
till skollagen framhålls att för att kommunerna ska hitta resmsfördelningsmodeller 
som främjar en hög likvärdighet är det är av stor betydelse att kommunerna följer upp 
och utvärderar sina resmsfördelningssystem och vilka effekter dessa får på 
verksamheten (prop. 2013/14:148, s. 20). 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Båstads kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, finns skäl att förelägga Båstads kommun att fullgöra sina 
skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen i förskolan 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Båstad kommun uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen i förskolan. 
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Skolinspel<tionen 

På Skolinspektionens vägnar 

~1~or---
lg~: Börjesson 
Beslutsfattare 

Allmänt om tillsynen: 

Kerstin Martinsson 
Föredragande 

Beslut 

2017-09-15 
Dnr 43 - 2016:10574 

4 (4) 

Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Båstads kommun 
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Skolinspektionen Bilaga 1 

2017-09-15 
Dnr 43-2016:10574 

1 ( 1) 

Fakta om Båstads kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Båstads kommun under våren 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen förskola 

Förskoleverksamheten i Båstads kommun omfattar nio kommunala förskolor. Vid 
tillsyn är totalt 487 barn inskrivna i de kommunala förskolorna och sju barn är 
inskrivna i annan pedagogisk omsorg. Tre förskolechefer ansvarar för vardera tre 
förskolor. En av förskolecheferna har även ansvar för två dagbarnvårdare. 

Enligt statistik från Skolverket för år 2016 är 86 procent av kommunens barn i åldern 
1-5 år inskrivna i förskolorna. Av personalen har 50 procent högskoleutbildning, vilket 
är något högre än genomsnittet i riket, som är 42 procent. Den genomsnittliga 
personaltätheten för år 2016 är 4,9 barn per årsarbetare, vilket kan jämföras med 
genomsnittet för riket som är 5,1 barn per årsarbetare. 

I kommunen finns även h·e fristående förskolor. 

Politiskt ansvarig nämnd för utbildningsverksamheten i Båstads kommun är 
Utbildningsnämnden. Utbildningsverksamheten är organiserad i två 
verksamhetsområden, Barn och skola som ansvarar för förskola, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola samt Bildning och arbete som bland annat ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamhetsområde Barn och 
skola leds av en skolchef. 

Måluppfyllelse 

Huvudmannen uppger att de för förskolan uppsatta målen är uppnådda. 

90



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2018-12-04 3 av4 

UN § 128 Dnr UN 000137 /2018 - 600 

Genomlysning av skolpeng 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun fördelar i dag skolpengen utifrån antalet elever. Individuell 
bedömning görs endast vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens "Beslut 
för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun" från 2017-09-
11 står att Båstads kommun inte uppfyller författningens krav vad gäller 
resursfördelningen av skolpengen. Resurser ska fördelas utifrån elevernas 
behov och förutsättningar, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett fram 
till att förvaltningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen genom att 
använda socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildnings bakgrund 
i förskoleklass och grundskola och i förskolan barnens ålder och vistelsetid. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Margaretha Ekelund-Svensson, tf. skolchef, daterad 2018-
10-29 med tillhörande bilagor. 

Föredragande Margaretha Ekelund-Svensson, tf. skolchef, föredrar ärendet. Elisabet Edner, 
ekonomichef, närvarar. 

Förvaltningens förslag Föreslå kommunfullmäktige att besluta att vid fördelning av skolpeng ta 
hänsyn till: 

Yrkanden 

1. Socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildnings bakgrund i 
förskoleklass och grundskola från och med 1 juli 2019. 

2. Barnens vistelsetid och ålder i förskolan från och med 1 juli 2019. 

Samverkan för Bjäre (L, M och S) inkommer med följande ändringsyrkande: 

1. Skolpengen för 2018 inklusive uppräkning för löneökningar gäller även för 
2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2019 arbeta fram ett eller flera 
förslag på ett hållbart skolpengssystem. Förslaget till UN nämndens möte 
senast april 2019. 

3. Socioekonomiska faktorer, barns och elevers vistelsetid/undervisningstid 
samt enheternas storlek ska vägas in i arbetet med nya skolpengssystemet. 

4. Hanteringen och fördelningen av tilläggsbeloppet vägas in i arbetet. 

5. Frågan om enheternas över- och underskott hanteras i samband med 
skolpengssystemet. 

6. Den 1 juli 2019 införs det nya skolpengssystemet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Gil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2018-12-04 4av4 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens och Samverkan för Bjäres 
förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att Samverkan för Bjäres 
förslag bifallits. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Skolpengen för 2018 inklusive uppräkning för löneökningar gäller även för 
2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2019 arbeta fram ett eller flera 
förslag på ett hållbart skolpengssystem. Förslaget till UN nämndens möte 
senast april 2019. 

3. Socioekonomiska faktorer, barns och elevers vistelsetid/undervisningstid 
samt enheternas storlek ska vägas in i arbetet med nya skolpengssystemet. 

4. Hanteringen och fördelningen av tilläggsbeloppet vägas in i arbetet. 

5. Frågan om enheternas över- och underskott hanteras i samband med 
skolpengssystemet. 

6. Den 1 juli 2019 införs det nya skolpengssystemet. 

7. Paragrafen justeras omedelbart. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-05 1 av 1 

KS § 287 Dnr KS 001100/2017 - 900 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 

Beskrivning av ärendet I samband med budgetarbete inför 2019 görs en rad besparingar och däri ingår 
att ändra timersättningen avseende sammanträden i den politiska 
organisationen från 200 kr/tim till 170 kr/tim. Arvodesreglementet ändras i 
enlighet med detta.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-11-19. 

Förvaltningens förslag Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta 
Samverkan för Bjäres budget 2019 görs följande ändring i arvodesreglementet, 
bilaga § 6: Timarvode för sammanträde: 170 kr/tim. 

Yrkanden Håkan Mörnstad (BP): Avslag till förvaltningens förslag. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Thomas Andersson (L): 
Bifall till förvaltningens förslag.      

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag.        

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta 
Samverkan för Bjäres budget 2019 görs följande ändring i arvodesreglementet, 
bilaga § 6: Timarvode för sammanträde: 170 kr/tim.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

181119\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-11-19 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 001100/2017 – 900 
 
 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 – justering efter budget 
 
 

Förslag till beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta Samverkan för Bjäres 
budget 2019 görs följande ändring i arvodesreglementet, bilaga § 6: 
Timarvode för sammanträde:170 kr/tim. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med budgetarbete inför 2019 görs en rad besparingar och däri ingår att ändra ti-
mersättningen avseende sammanträden i den politiska organisationen från 200 kr/tim till 170 
kr/tim. Arvodesreglementet ändras i enlighet med detta. 
 
 

Bakgrund 
Ett nytt arvodesreglemente har tagits fram inför kommande mandatperiod 2019-2022. I bud-
getarbete inför 2019 görs besparingar som innebär att arvodesreglementet behöver ändras. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Beräknad besparing totalt ca 135 tkr. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelning, Kansli, HRSC 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-05 1 av 1 

KS § 285 Dnr KS 000604/2014 - 903 

Revidering av regler för partistöd 

Beskrivning av ärendet Med anledning av ändringar i kommunallagen där paragrafer om partistöd fått 
ny placering görs denna revidering av kommunens regler för partistöd. 
Paragrafer om partistöd har flyttats från kapitel 2 till kapitel 4. Kommunallagen 
ändrades inför 2014 med paragrafer om redovisning av partistöd. 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 72, 2014-05-21 om kommunala regler för 
partistöd att gälla från 2014-10-15. Kommunallagen har därefter genomgått en 
större förändring och där bl.a. paragrafer har bytt plats. Detta gäller för 
reglerna om partistöd.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-10-25, 
med tillhörande bilaga.  

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Reviderade regler för partistöd antas att gälla från 2019-01-01. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Reviderade regler för partistöd antas att gälla från 2019-01-01. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

181025\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-10-25. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000604/2014 – 903 
 
 

Regler för partistöd - revidering 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige antar reviderade regler för partistöd att gälla från 2019-01-01. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ändringar i kommunallagen där paragrafer om partistöd fått ny placering 
görs denna revidering av kommunens regler för partistöd. Paragrafer om partistöd har flyttats 
från kapitel 2 till kapitel 4. 
 
Bakgrund 
Kommunallagen ändrades inför 2014 med paragrafer om redovisning av partistöd. Kommun-
fullmäktige beslutade, KF § 72, 2014-05-21 om kommunala regler för partistöd att gälla från 
2014-10-15.  
Kommunallagen har därefter genomgått en större förändring och där bl.a. paragrafer har bytt 
plats. Detta gäller för reglerna om partistöd.  
 
 
Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kansli 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderade regler för partistöd 
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 1 (2)

	
Antagen	av	Kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	72	Dnr:	KS	604/14‐903,	att	gälla	fr.o.m.	2014‐10‐15	
Reviderade	av	kommunfullmäktige	xxxxx	
	
Regler för partistöd 
	
Lagstöd 
Partistödet	regleras	i	4	kap	29‐32	§§	2	kapitlet	9‐12	§§	kommunallagen	(1991:900)	där	
det	framgår	att	kommunerna	får	lämna	sådana	bidrag,	men	att	stödet	inte	får	utformas	så	
att	det	otillbörligt	gynnar	eller	missgynnar	ett	parti.		
	
Valresultatet 
Valresultatet	utgör	beräkningsgrund	vid	fastställande	av	partistöd	och	andra	liknande		
situationer	då	mandatfördelningen	ligger	till	grund	för	en	fördelning.		
	
Ett	parti	är	representerat	om	det	har	fått	mandat	i	kommunfullmäktige	för	vilket	en	vald	
ledamot	är	fastställd	enligt	14	kapitlet	vallagen	(2005:837).	Det	är	Länsstyrelsen	som	
fastställer	detta.	
	
Skulle	en	situation	uppstå	i	kommunfullmäktige	att	en	ledamot	byter	parti	eller	inte	
representerar	något	parti,	tillfaller	det	mandatbundna	stödet	för	just	det	mandatet	
det	parti	för	vilket	ledamoten	ursprungligen	valdes	in	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistödets syfte 
Partistöd	ges	till	de	politiska	partier	som	är	representerade	i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet	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	användas	till	ett	långsiktigt	och	kontinuerligt	arbete	för	att	öka	
medborgligt	inflytande	och	valdeltagande	i	kommunen.	
	
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet	ges	som	ett	grundstöd	och	ett	mandatbundet	stöd.	
	
Komunfullmäktige	fattar	årligen	i	januari	månad	beslut	om	utbetalning	av	partistödet	
samt	hur	mycket	partistöd	respektive	parti	ska	erhålla.	Det	mandatbundna	stödet	betalas	
endast	för	mandat	som	är	tillsatta	i	kommunfullmäktige,	det	vill	säga	det	betalas	inte	ut	
för	tomma	platser	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistöd	får	bara	ges	till	ett	parti	som	är	en	juridisk	person.	
	
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till	parti	som	upphör	att	vara	representerat	i	kommunfullmäktige	ges	partistöd	för	
återstoden	av	det	innevarande	året.	Detta	gäller	under	förutsättning	att	partiet	varit	
representerat	i	de	sex	månader	som	närmast	följer	efter	mandatperiodens	början.		
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna	av	kommunalt	partistöd	(de	politiska	partierna)	ska	årligen	till	kommun‐
fullmäktige	ge	in	en	skriftlig	redovisning	som	visar	att	partistödet	har	använts	i	enlighet	
med	det	ändamål	som	anges	i	4	kap	29	§	2	kapitlet	9	§	första	stycket	kommunallagen	
samt	partistödets	syfte	enligt	detta	dokument.	
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 2 (2)

Redovisningen	ska	avse	perioden	1	januari	‐	31	december	varje	år	och	ges	in	till	
kommunfullmäktige	(kommunkansliet)	senast	sex	månader	efter	redovisningsperiodens	
(kalenderårets)	utgång.	
	
Av	redovisningen	ska	framgå:	
	
•	 Organisationsnummer	för	partiet.	
•	 Partiföreningens	stadgar.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	styrelseledamöter	samt	revisorer	för	innevarande	år.	
•	 Årsredovisning	från	föregående	år	samt	protokoll	från	årsmöte	som	visar	att	ansvars‐

frihet	beviljats.	Av	årsredovisningen	ska	det	framgå	hur	partistödet	har	använts.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	bankgiro,	plusgiro	eller	bankkonto.	Bankontouppgiften	

ska	styrkas	med	bankkontobevis.	
•	 Protokoll	från	partiföreningen	som	visar	vem	som	tecknar	föreningens	firma.	
	
En	av	mottagaren	(de	politiska	partierna)	utsedd	särskild	granskare	ska	granska	om	
redovisningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	mottagaren	har	använt	partistödet.	
Granskarens	rapport	över	granskningen	ska	bifogas	redovisningen.	
	
Kommunfullmäktige	får	besluta	att	partistöd	inte	ska	betalas	till	parti	som	inte	lämnar	
redovisning	och	granskningsrapport	enligt	4	kap	31	§	2	kapitlet	11	§	första	och	andra	
styckena	kommunallagen.	
	
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet	ansvarar	för	att	förse	ekonomiavdelningen	med	underlag	för	utbetalning	
av	partistödet	i	februari	månad	årligen.		
	
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen	tolkar	och	tillämpar	bestämmelserna	för	partistöd.		
	
Kommunstyrelsen	får	dock	inte	besluta	om	utbetalning	av	partistöd,	då	denna	rätt	enligt	
lag	är	förbehållen	kommunfullmäktige.	
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-05 1 av 1 

KS § 286 Dnr KS 001060/2018 - 901 

Avveckling av Demokratiberedningen 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att bereda 
ärende om att avveckla demokratiberedningen i Båstads kommun. 
Demokratiberedningens uppdrag enligt arbetsordningen är att arbeta med de 
övergripande demokratifrågorna i kommunen. Demokratiberedningen har en 
del pågående ärenden som behöver hanteras. Det är lämpligt att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om hur dessa ärenden kan 
hanteras framöver. Demokratiberedningens uppdrag att arbeta med de 
övergripande demokratifrågorna i kommunen kan antingen avslutas eller 
flyttas över till annat politiskt organ.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-11-09. 

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Demokratiberedningen i Båstads kommun avvecklas från 2019-01-01. 

2. Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Båstads kommun ändras i enlighet
med ovanstående beslut. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur
demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden kan hanteras framöver. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Förvaltningens och arbetsutskottets förslag avslås. 
Demokratiberedningen ska finnas kvar. Förvaltningen får i uppdrag att 
uppdatera uppdragsbeskrivningen. Målet är att öka demokratiska inslag 
till medborgarnas fromma, öka antalet unga i politiken samt att stödja 
möjligheterna till inflytande.       

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Gösta Gebauers yrkande.      

Omröstningsresultat 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningens och arbetsutskottets förslag avslås.

2. Demokratiberedningen ska finnas kvar.

3. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera uppdragsbeskrivningen. Målet är
att öka demokratiska inslag till medborgarnas fromma, öka antalet unga
i politiken samt att stödja möjligheterna till inflytande.

Reservation Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

181109\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-11-09. Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 001060/2018 – 901 
 
 

Avveckla demokratiberedningen i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Demokratiberedningen i Båstads kommun avvecklas från 2019-01-01. 
2. Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Båstads kommun ändras i enlighet med 

ovanstående beslut. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur demokratiberedningens 

uppdrag och pågående ärenden kan hanteras framöver.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att bereda ärende om att av-
veckla demokratiberedningen i Båstads kommun. Demokratiberedningens uppdrag enligt ar-
betsordningen är att arbeta med de övergripande demokratifrågorna i kommunen.  
 
Aktuellt 
Demokratiberedningen har en del pågående ärenden som behöver hanteras. Det är lämpligt att 
ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om hur dessa ärenden kan hanteras 
framöver. 
 
Demokratiberedningens uppdrag att arbeta med de övergripande demokratifrågorna i kom-
munen kan antingen avslutas eller flyttas över till annat politiskt organ.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Demokratiberedningens uppdrag att arbeta med de övergripande demokratifrågorna i 
kommunen avslutas.   
 

Verksamhet 
Demokratiberedningen har en del uppdrag och uppgifter som behöver hanteras alternativt 
avslutas. Det bör beredas hur beredningens uppdrag ska hanteras i fortsättningen.  
 

Ekonomi 
Demokratiberedningens budget ligger under kommunfullmäktige. En viss besparing kan göras.  
 
Kommunkontor  
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
 
Samråd har skett med: 
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Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och berörd nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-10-03 1 av 2 

KS § 230 Dnr KS 000545/2014 - 600 

Optimal grundskoleorganisation - Norra delen 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden (UN) diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 
oktober och 7 november 2017. I november lades fram fyra förslag och beslutet 
blev att UN tar till sig informationen och överlämnar information till KS och 
förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett gemensamt möte med UN i 
mitten av januari utifrån det material som hittills presenterats. Den 9 januari 
2018 träffades politiker och tjänstemän för att diskutera skolorganisationen. 
Då gavs i uppdrag att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. På UN 
den 26 april lades sex förslag fram, vilka sedan diskuterades på UN den 12 juni. 
På grund av bristande information blev det återremiss av ärendet. Förslag till 
beslut togs på mötet den 4 september 2018.  

Underlag till beslutet Utbildningsnämndens förslag: Utbildningsnämnden föreslår kommun-
fullmäktige att besluta enligt alternativ sex i bilagt förslag. 
Tjänsteskrivelse från bitr. skolchef Margaretha Ekelund Svensson, daterad 
2018-08-27, med tillhörande bilaga. 
Tjänsteskrivelse från tf. kommundirektör Erik Lidberg, daterad 2018-09-27. 

Föredragande Tf. kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Thomas Andersson (L) och Ingela Stefansson (S): 
Ärendet återremitteras för att utreda ett förslag till en mer likvärdig förskole- 
och grundskolestruktur för södra och norra sidan i Båstads kommun. 

Helena Stridh (BP) och Gösta Gebauer (C): Beslut ska tas idag, avslag på 
återremissen. Alternativ två avseende den norra delen godkänns, dvs: 
- behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
- bygga ny F-6-skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
- bygga ut Östra Karup F-6 då provisoriska skolmoduler avyttras. 
- renovera och bygga ut Båstad 7-9. 
.       

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Helena Stridhs m fl yrkande om att besluta 
i ärendet idag. Omröstning begärs.       

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Helena Stridhs m fl yrkande om att besluta i ärendet idag. 
NEJ - Återremiss.      
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-03 2 av 2 

 

 

 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner  
 att kommunstyrelsen beslutat bifalla Helena Stridhs m fl yrkande om att 

besluta i ärendet idag. 
 

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  

Thomas Nerd (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: 7 6  

 
 Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla Helena Stridhs 

m fl yrkande om alternativ två avseende den norra delen, varvid han finner  
att kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Alternativ två avseende den norra delen godkänns, dvs: 

- behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
- bygga ny F-6-skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
- bygga ut Östra Karup F-6 då provisoriska skolmoduler avyttras. 
- renovera och bygga ut Båstad 7-9.  

 
Reservation Mot beslutet reservar sig Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna.      
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Datum: 2018-08-27 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 
Dnr: UN 000266/2018-600 
 
 
Skolstruktur norra sidan 
 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden fattar beslut om vilket förslag som ska lämnas vidare till Kommunstyrel-
sen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har en befolkningstillväxt och det förväntas flytta in barnfamiljer vilket ökar 
kapacitetsbehoven i skolan. Det förväntas en särskilt stor tillväxt i Hemmeslövsområdet och 
förslag har tagits fram på ny skola. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 oktober och 7 novem-
ber -17. I november lades fram fyra förslag och beslutet blev att UN tar till sig informationen 
och överlämnar information till KS och förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett ge-
mensamt möte med UN i mitten av januari utifrån det material som hittills presenterats.  Den 9 
januari -18 träffades politiker och tjänstemän för att diskutera ang. skolorganisationen. Då 
gavs i uppdrag att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. På UN den 26 april lades 
sex förslag fram, vilka sedan diskuterades på UN den 12 juni. På grund av bristande informa-
tion blev det återremiss av ärendet. 
 
Aktuellt 
Följande förslag föreligger: 

1. Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
Stänga Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 

               Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
               Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 

2. Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv.  

               Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
               Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 

3. Ny F-9 skola med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, 
Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 

4. Behålla F-6 i Båstad med upptagning Båstad. 
Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 

5. Ny F-9 skola i Hemmeslöv 
Båstad F-6 flyttar till 7-9:s lokaler 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
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6. Förslaget från Optimal skolorganisation från 16-06-16 

”Två grundskolor F-9 i stationsnära områden är ur ett elev-, personal- och ekonomi-
synpunkt det mest effektiva. ” 

            Ny F-9 skola med upptagningsområde Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup och  
           Torekov  

 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från 2018-04-26 
Tjänsteskrivelse från 2017-10-31 
Tjänsteskrivelse från 2016-06-16 
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Alternativ 1. (A+B+C)  
Bygga ny F-6 skola I Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
Stänga ner Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 
Kostnader: 
 
A: Ny F-6 skola Hemmeslöv med upptagningsområde Båstad och Hemmeslöv  
för 450 elever. 
Byggnadsyta =6750 m². 
Investeringskostnad = 169 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 11,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
A: Ny idrottshall  
Byggnadsyta = 800 m². 
Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m². 
Investeringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  
Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 
Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 
Investeringskostnad = 60 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 
Avgående driftkostnad efter rivn F-6 = - 1,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 
 

TOT antal elever: 925 st 

TOT investeringskostnad: 261 mkr.  

TOT driftskostnad:  Jämförelse av alternativen 26,9 mkr/år  

Inkl avgående driftkostnad 25,8 mkr/år 
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Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 12 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 
Kommentar: 
 
Strandängsskolan 7-9  
Tillbyggnad 7-9 löses inom fastigheten då F-6 rivs. Idrottshallen behålls tills vidare för 
högstadiet och föreningar. Del av fastigheten kan avyttras till bostäder. Bokfört värde på 
Strandängsskolan F-6 är ca 8 mkr. Rivning av F-6 beräknas kosta ca 4 mkr. 
 
7-9 har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott 
skick. Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  
En mer omfattande modernisering och verksamhetsanpassning till dagens nivå på lärmiljöer 
i befintlig Strandängsskolan 7-9 uppskattas till ca 40 mkr. 
 
Östra Karups skola 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 
 
 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 
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Alternativ 2. (D+E+B+C)  
Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  
 
Kostnader: 
 
D: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv för 214 elever. 
Byggnadsyta = 3210 m². 
Investeringskostnad= 80 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 5,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
D: Ny idrottshall . 
Byggnadsyta = 800 m². 
Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 
Byggnadsyta  = 2350 m². 
Investeringskostnad = 42 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 
Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 
B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m². 
Investeringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr.  
Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 
C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  
Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 
Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 
Investeringskostnad = 60 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 
 
TOT antal elever: 920 

TOT investeringskostnad: 214 mkr.  

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 24,6 mkr/år. 
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Kommentar: 
 
Strandängsskolan 7-9 . 
Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 
Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  
Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader 
på ca 40 mkr. 
 
Strandängsskolan F-6 . 
Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. 
Fönster är utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik och 
belysning behöver bättras. 
Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre 
kommunikation. Utemiljön är redan idag för liten.  
 
Östra Karups skola. 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 
 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 
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Alternativ 3. (F+B)  
Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, Hemmeslöv, 
Östra Karup och Torekov. 
Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

Kostnader: 
 
F: Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, 
Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov för totalt 808 elever.  
Byggnadsyta = 12 000 m². 
Investeringskostnad = 303 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 20,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
F: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta 2000 m². 
Investeringskostnad = 40 mkr 
Driftkostnad ny investering = 2,8 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 
B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 
Byggnadsyta = 360 m². 
Investeringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
Avgående driftkostnad efter avyttring Strandängsskolan F-9 och idrottshall = - 8.2 mkr 
 
 
TOT antal elever: 920 st 

TOT investeringskostnad: 354 mkr.  

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 26,1 mkr/år 

Inkl avgående driftkostnad 17,9 mkr/år. 

Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 65 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 
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Kommentar: 

Strandängsskolan F-9 och idrottshall. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 57 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras.  
Rivningskostnad blir ca 8 mkr. 
 
Östra Karups skola. 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 
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Alternativ 4. (E+G+C)  
 
Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Ny F-6 i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  

Kostnader: 
 
E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 
Byggnadsyta  = 2350 m². 
Investeringskostnad = 42 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 
Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 
 
G: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup för 326 elever. 
Byggnadsyta = 4890 m². 
Investeringskostnad = 122 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 8,2 mkr. 
Bef driftkostnad avgående Östra Karup = -2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
G: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta = 800 m². 
Investeringskostnad = 21 mkr (inkl utemiljö idrott). 
Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  
Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 
Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 
Investeringskostnad = 60 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 
 
 
TOT antal elever: 920 

TOT investeringskostnad: 245 mkr.  

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 24,4 mkr/år  

Inkl avgående driftkostnad 22,1 mkr/år. 
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Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 24 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 
 
Kommentar: 
 
Strandängsskolan 7-9 . 
Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 
Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  
Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader 
på ca 40 mkr. 
 
Strandängsskolan F-6 . 
Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. 
Fönster är utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik och 
belysning behöver bättras. 
Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre 
kommunikation. Utemiljön är redan idag för liten.  
 
Östra Karups skola. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 21 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras.  
Rivningskostnad blir ca 3 mkr. 

 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 
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Alternativ 5.  
 
Behålla Östra Karup F-6 och bygga till för 112 elever. 
Ny F-9 i Hemmeslöv med Hemmeslöv för 577 elever. 
Båstad F- 6 flyttar till 7-9´s lokaler för 236 elever. 
 
F: Ny F-9 med upptagningsområde Hemmeslöv 577 elever.  
Byggnadsyta = 8700 m².  
Investeringskostnad = 217 mkr 
Driftkostnad ny investering = 14.6 mkr 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
F: Ny idrottshall. 
Byggnadsyta = 2000 m². 
Investeringskostnad = 40 mkr 
Driftkostnad ny investering = 2,8 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
F: Båstad F-6 flyttar till nuvarande 7-9´s lokaler bef idrottshall behålls. 
Byggnadsyta = 4200 m² 
Investeringskostnad = 10 mkr 
Driftkostnad ny investering = 0,5 mkr 
Avgående driftkostnad bef F-6 = - 1,1 mkr 
Nuvarande driftkostnad = 2,9 mkr. 
 
B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever.  
Byggnadsyta = 360 m². 
Investeringskostnad = 11 mkr. 
Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 
Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
TOT antal elever: 925 st 

TOT investeringskostnad: 278 mkr 

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 23,8 mkr/år 

  Inkl avgående driftkostnad 22,7 mkr/år 
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Kommentar: 
 
Strandängsskolan 7-9 . 
Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 
Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 
Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  
 
Östra Karups skola. 
Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 
Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen 
renoverade. God tillgänglighet. 
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Alternativ 6. (Gällande) 
 
F: Ny F-9 med upptagningsområde för Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov för 
totalt 920 elever.  
Byggnadsyta = 14000 m². 
Investeringskostnad = 345 mkr. 
Driftkostnad ny investering =23.3 mkr. 
Avgående driftkostnad = 10,5 milj 
Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
 
 
TOT antal elever: 920 

TOT investeringskostnad: 345 mkr 

TOT driftskostnad:  Jämförelse alternativen 23.3 mkr/år 

  Inkl avgående driftkostnad  12,8 mkr/år 
 
Kommentar: 
 
Strandängsskolan F-9 och idrottshall. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 57 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras.  
Rivningskostnad blir ca 8 mkr. 
 
Östra Karups skola. 
Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 21 mkr som blir en nedskrivningskostnad i 
samband med att fastigheten avyttras.  
Rivningskostnad blir ca 3 mkr. 
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UN § 75  Dnr UN 000266/2015 - 600 

Optimal grundskoleorganisation - norra delen 

 
Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 oktober 

och den 7 november 2017. I november lades fram fyra förslag och beslutet blev 
att utbildningsnämnden tar till sig informationen, överlämnar information till 
kommunstyrelsen och förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett 
gemensamt möte med utbildningsnämnden i mitten av januari 2018 utifrån det 
material som hittills presenterats.  Den 9 januari 2018 träffades politiker och 
tjänstemän för att diskutera angående skolorganisationen. Då gavs i uppdrag 
att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. På utbildningsnämndens 
sammanträde den 26 april 2018 lades sex förslag fram, vilka sedan 
diskuterades på utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2018. På 
grund av bristande information återremitterades ärendet. 

 
                                                      Vid nämndens sammanträde förelåg följande alternativ: 
 
                                                  1. Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
                                                       Stänga Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 
                                                       Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
                                                       Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 
                                                   2. Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
                                                        Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv.  
                                                        Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
                                                         Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 
                                                   3. Ny F-9 skola med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och             

7-9 Båstad,   Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov. 
                                                       Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 
                                                   4. Behålla F-6 i Båstad med upptagning Båstad. 
                                                        Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
                                                        Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 
                                                   5. Ny F-9 skola i Hemmeslöv 
                                                        Båstad F-6 flyttar till 7-9:s lokaler 
                                                        Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 
                                                   6. Förslaget från Optimal skolorganisation från 16-06-16 
                                                       ”Två grundskolor F-9 i stationsnära områden är ur ett elev-, personal- och           

ekonomisynpunkt det mest effektiva. ” 
                                                       Ny F-9 skola med upptagningsområde Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup         

och Torekov. 
 

                                                    Under nämndens överläggning av ärendet framkommer ett förtydligande 
gällande Torekovs skola i alternativ 6. Det omfattar endast elever i årskurs 7-9. 
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Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Margaretha Ekelund-Svensson, tf. skolchef, daterad  

2018-08-27. 
                                                     Kostnadsbedömningar för de olika alternativen 
                                                     Tjänsteskrivelse 2018-04-26 
                                                     Tjänsteskrivelse 2017-10-31 
                                                     Tjänsteskrivelse 2016-06-16 
 
Föredragande                          Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, Sofia Boivie, fastighetsstrateg samt 

Margaretha Ekelund-Svensson, tf. skolchef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Ajournering: Sammanträdet ajourneras i tio minuter för överläggning. 
 
                                                      Helena Stridh (BP): Bjärepartiet yrkar bifall till alternativ 2 
                                                      Susanne Jung (M): Moderaterna yrkar bifall till alternativ 6 
                                                      Stefan Olsson (C): Centerpartiet yrkar bifall till alternativ 2 
                                                      Mats Lundberg (L): Liberalerna yrkar bifall  till alternativ 6 
                                                      Ingrid Zäther (S): Socialdemokraterna yrkar bifall till alternativ 6 
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på alternativ 2 och alternativ 6. Efter framställd 

proposition finner ordförande att alternativ 2 bifallits.  
 
                                                      Omröstning begärs.  
 
Omröstningsresultat Omröstningsordning: Följande omröstningsordning godkänns: 
 
                                                      Ledamot som vill bifalla alternativ 2 röstar JA 
                                                      Ledamot som vill bifalla alternativ 6 röstar NEJ 
 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 
Kerstin Johansson (BP) X   

Marie-Louise Nilsson (BP) X   

Ingrid Zäther (S)  X  

Adem Qerimaj (S)  X  

Stefan Olsson (C) X   

Linda Ivarsson (M)  X  

Susanne Jung (M)  X  

Mats Lundberg (L)  X  

Helena Stridh (BP) X   
 

 
                                                      Omröstningen utfaller med 4 jaröster och 5 nejröster. Således har 

utbildningsnämnden beslutat enligt alternativ 6. 
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Beslut                                         Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 

Att besluta enligt alternativ 6, se bilaga.   

 
Reservation Helena Stridh (BP) och Stefan Olsson (C): Bjärepartiet och Centerpartiet 

reserverar sig till förmån för alternativ 2. 
 
Protokollsanteckning             Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna lämnar följande 

protokollsanteckning: Det långsiktiga målet för M, L och S är förslag nummer 6. 
Uppdraget blir att snarast börja med planering av en F-6 skola i Hemmeslöv. 
Den initiala planeringen av mark skall ta höjd för helheten. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-09-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000545/2014-600 

 
 

Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur 
 
 

Förslag till beslut 
 
Återremittera ärendet Hållbar och optimal förskole- och grundskolekostruktur för att utreda 
ett förslag till en mer likvärdig förskole- och grundskolestruktur mellan södra och norra sidan i 
Båstads kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-02-28 tog KS beslutet om Hållbar och optimal skolorganisation – Södra sidan. Det innebar 
ett beslut som innefattade fyra skolor, en skola i varje tätort på södra sidan.  
 
2018-09-04 tog UN beslutet om Hållbar och optimal skolorganisation – Norra sidan och före-
slog KS en stor skola på norra delen. 
 
Dessa inriktningsbeslut skapar en obalans mellan de två geografiska områdena vilket kan leda  
till en ojämlik skola för eleverna och ge olika förutsättningar för lärandet, vilket strider mot 
Skollagen (1 kap. 10§, 1 kap 2§). En organisationsstruktur enligt ovan är dessutom kostnads-
drivande ur ett långsiktigt perspektiv. 
 
Primära förutsättningar för att bli en av de 10 bästa skolkommunerna i landet är att vi har en  
väl fungerande grundskolestruktur för hela Båstads kommun, där likvärdighet kan uppnås för 
samtliga barn och elever i ett 0-19 perspektiv. 
 

Bakgrund 
2014-05-07 uppdrar KS förvaltningen att ta fram underlag för en tidsenlig och likvärdig utbild-
ning. Flera utredningar och tjänsteskrivelser har sedan dess framställts och diskuterats i UN, 
KS samt KF. 
 

Konsekvenser av beslut 

 
Barnkonsekvensanalys 
Risk för att barns och elevers rättigheter till en likvärdig utbildning begränsas om inte hänstyn 
tas till att hela skolorganisationen blir jämlik och likvärdig.  
 
Ekonomi 
Kommunens skolorganisation, för förskolor och skolor, behöver planeras som en helhet för att  
driftkostnaderna för skollokalerna inkl. städning långsiktigt ska ha en god driftekonomi. Om 
det inte sker kan följden bli att bemanningen i skolorna kan behöva minskas.  
 
För att fattade beslut ska gå i linje med en tidsenlig och likvärdig skola med barn och elevers 
behov i centrum behöver de båda förslagen arbetas om till en helhet för hela kommunen med 
fokus på såväl likvärdighet som ekonomi. 
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Erik Lidberg Margaretha Ekelund Svensson 
  
 
Tf. kommundirektör Bitr. skolchef 
Kommunkontor Barn och skola 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Barn och skola 
Teknik och service 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-05 1 av 1 

KS § 282 Dnr KS 000394/2018 - 905 

AV Media Skåne - Årsredovisning 2017 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 
medlemskommuner och ytterligare 11 kommuner. AV Media är en pedagogisk 
och teknisk resurs för förskola och skola som arbetar för att inspirera hur 
digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa givande 
undervisning. Revisorerna ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot 
lagstiftningen men gör samtidigt bedömningen att direktionen tagit allvarligt 
på kritiken och att man avser att anpassa verksamheten till gällande 
lagstiftning. Revisorerna riktar en anmärkning mot direktionen för icke lagenlig 
verksamhet och man förväntar sig att direktionen ska ta fram en handlingsplan 
för hur anpassning av verksamheten ska ske.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-11-15, med 
tillhörande bilagor.  

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Uppmana direktionen att säkerställa att verksamheten ryms inom gällande 

lagstiftning. 
2. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet
för år 2017. 
3. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna.

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Uppmana direktionen att säkerställa att verksamheten ryms inom gällande
lagstiftning.

2. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet
för år 2017.

3. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna.
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Tjänsteskrivelse 
 

1 (2) 

 

Datum: 2018-11-15 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000394/2018 -905     

Till:  Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Kommunalförbundet AV Media Skåne, Ekonomienheten 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Revisionsberättelse kommunalförbundet AV Media Skåne 
Förtydligande av revisionsberättelse AV Media Skåne 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 
 

 
Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet AV Media Skåne 
 

Förslag till beslut 
 
 
1. Uppmana direktionen att säkerställa att verksamheten ryms inom gällande lagstiftning. 
2. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 
3. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. AV 
Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 medlemskommuner och ytterligare 11 
kommuner. AV Media är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola som arbetar för 
att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa givande under-
visning. 
 
Direktionen för kommunalförbundet översände bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017 i 
våras med en förfrågan om att avvakta med beslut om ansvarsfrihet till dess att AV Medias 
direktion givit svar på revisionsberättelsen för 2017. 
 
Bakgrunden till detta var revisorernas granskning av förbundets försäljning av IT-produkter till 
medlemskommuner och avtalskommuner samt granskning av lagligheten i leverans av tjänster till 
icke medlemskommuner och skolor utanför medlemskommunernas geografiska område.  
 
Revisorerna konstaterar att försäljningen bryter mot upphandlingslagstiftningen och att kommu-
ner som handlar av förbundet gör otillåtna direktupphandlingar. Det står också i strid med 
förbundsordningen som säger att förbundets verksamhet ska finansieras genom avgifter från 
förbundsmedlemmarna. Försäljningen av mediatjänster till icke medlemskommuner strider mot 
kommunallagens lokaliseringsprincip. 
 
Revisorerna ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot lagstiftningen men gör samtidigt 
bedömningen att direktionen tagit allvarligt på kritiken och att man avser att anpassa verksam-
heten till gällande lagstiftning. Revisorerna riktar en anmärkning mot direktionen för icke lagenlig 
verksamhet och man förväntar sig att direktionen ska ta fram en handlingsplan för hur anpass-
ning av verksamheten ska ske. 
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Kommunalförbundets ledning har med hjälp av externa experter gått igenom revisorernas 
synpunkter. I skrivelse daterad 2018-06-25 konstaterar förbundet, med stöd av expertutlåtan-
dena, att revisorernas kritik saknar grund. Man avser dock förtydliga avtalen med samverkans-
kommunerna.  
 
Kommunkontoret anser att det är viktigt att förbundet anpassar verksamheten så att den uppfyll-
ler de krav som ställs utifrån lagstiftningen. Det förefaller finnas olika bedömningar från direktion, 
revisorer och externa experter rörande lagligheten i delar av den bedrivna verksamheten. Det är 
därför av stor vikt att förbundets ledning i samråd med revisorerna anpassar verksamheten så att 
det inte råder något tvivel om att denna ryms inom gällande lagstiftning.  
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AV 
MEDIA SKÅN E 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 =04= 1.0 
Dnr.K.8. ... QP.Q.g,tJ.ff./2 CJ/ 8 
......................... : .. r.9.S. .. 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, 
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och 
Östra Göinge kommuner 

Revisionsberättelse för år 2017 

Vi har granskat AV M edia Skånes verksamhet under år 2017. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revis ionssed i kommunal verksamhet . Granskningen har skett genom 
dels den löpande granskningen av verksamhet en och dels genom den lagstadgade 
revisionen. 

I revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för 
brister i styrning och rapportering av förbundets må luppfyllelse i delårs- och årsbokslut . I 
årsredovisningen för 2017 har en positiv utveckling skett. Dock ser vi att styrningen 
avseende god ekonomisk hushållning kan förbättras avseenden finansiella såväl som 
verksamhetsmässiga mål. Förbundet har också under året arbetat aktivt för en ny 
förbundsordning och att få sk avtalskommuner (icke medlemskommuher} att bli 
medlemskommuner. 

I år har vi granskat lagligheten i förbundets försäljning av IT-produkter till 
medlemskommuner och avtalskommuner och dels lagligheten i att förbundet levererar 
tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom medlemskommunernas 
geografi. 

Enligt bifogad granskningsrapport är det inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att 
sälja varor till medlemskommuner och icke medlemskommuner. Förbundet kan inte hävda 
sk in-house-reglerna. Resultatet blir att kommunerna gör otillåtna direktupphandlingar. 
Alternativet är att förbundet blir en sk inköpscentral, vilket förbundet inte är idag. När det 
gäller leverans av mediatjänster till icke medlemskommuner står detta i strid med 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 

Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 
Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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kommunallagen grundläggande principer, dvs lokaliseringsprincipen och mot förbudet att 
bedriva näringsverksamhet utanför förbundets geografi. 

Totalt sett strider de granskade områdena mot förbundsordningen, då förbundets 
verksamhet ska finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna. 

Vi revisorer ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot dessa grundläggande rättsliga 
principer. Samtidigt bedömer vi att direktionen har tagit allvarligt på kritiken och har för 
avsikt att anpassa verksamheten till rådande lagstiftning. 

Mot bakgrund av den allvarliga kritiken riktar vi en anmärkning mot direktionen för icke 
lagenlig verksamhet. Vi förväntar oss att direktionen tar fram en handlingsplan för hur 
anpassning ska ske av verksamheten, vilket kommer att bedömas i samband med 
revisionsberättelsen för 2018. 

Hässleholm 2018-04-03 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
- Rapport över granskning av delårsrapport 2017-10-31 
- Granskning av årsbokslut 2017 
~ granskning av avtalskommuner och upphandling 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Revisionsrapport 2017 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Kommunalförbundet AV Media 
Skånes årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31 . Syftet med granskningen är att bedöma 
om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så 
att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamhet
erna uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är 
upprättad enligt god sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över 
resultat och ställning 
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar. 

1.2. Metod och avgränsningar 

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontro llrisk och 
revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad 
avser art som omfattning. 

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och avstämning av ba
lansräkningens väsentligaste poster samt analytisk granskn ing av väsentliga fö rändringar i ba
lansräkningen jämfört med föregående årsbokslut och delårsbokslut. Uppföljning har gjorts av 
processen för framtagandet av bokslutet. 

3 
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2. Rättvisande räkenskaper 

2.1. Bokslutsprocessen 

Det har skett en förbättring avseende bokslutsprocessen jämfört med föregående år, då det 
tidigare varit problem med att materialet inte varit färdigt vid granskningstidpunkten. I år var 
bokslutet i princip helt klart när vi påbörjade vår granskning, vilket är en klar förbättring. 

2.2. Redovisningsprinciper mm 

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper. 
Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bok
slutsprocessen bland annat vad gäller periodiseringsprinciper. 

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen av balansräkningen . 

• Inga väsentliga noteringar har framkommit under revisionen. 

2.2.1. Översiktlig sammanställning över resultatet 

Utfall Utfall 
Belopp i tkr 

2017 2016 

Verksamhetens intäkter 13 772 15 681 
Verksamhetens kostnader -13 062 -15 557 
Avskrivningar, plan -378 -121 

Resultat före finansiella poster 332 3 

Finansiella intäkter 0 2 
Finansiella kostnader -0 -4 

Arets resultat 332 1 

2.3. Utfallet för perioden 

Den stora förändringen mot föregående år är att AV Media under 2017 börjat aktivera filmli
censer som immateriella anläggningstillgångar, vilket innebär att anskaffningsvärdet tas som 
en tillgång i balansräkningen och sedan kostnadsförs löpande under licensens nyttjandepe
riod . Detta är huvudsakliga anledningen till att resultatet är högre än föregående år. 

3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning av dessa mål 
skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar 
både finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen fastställda mål 

4 
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inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i 
delårsrapport och årsbokslut. Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets ut
värdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de 
mål direktionen fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, 
är lagstadgat. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning . 

Bedömning 

AV Media redogör för följande verksamhetsmål årsredovisningen: 

• AV Media bedömer att målet avseende antalet som följer kommunalförbundet på soci
ala medier är uppfyllt. Då det inte anges hur många följare man vill uppnå kan vi inte 
bedöma huruvida målet är uppfyllt eller inte. 

• AV Media bedömer att målet att marknadsföra deras filmer minst 1 O gånger under året 
är uppfyllt. 

• AV Media bedömer att målet att sänka distributionskostnaderna med 4% under 2017 
är uppfyllt. Vi bedömer att detta mål är uppfyllt. 

• Balanskravet som är förbundets enda finansiella mål bedöms uppfyllas eftersom ett 
överskott redovisas och det bedöms inte finnas några justeringsposter som påverkar 
balanskravet. Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen. 

3.1. Sammanfattande bedömning 

Efter granskningen av årsredovisningen för 2017 är det revisionens uppfattning 
• att i årsredovisningen saknas uppgift om verksamhets mässiga mål för god ekonomisk 

hushållning, 
• att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed 
• att årets balanskrav är uppfyllt. 

Hässleholm den 8 mars 2018 

Thomas Hallberg 

Auktoriserad revisor 

5 
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MED I A SKÅNE 

Till Direktionen för AV Media i Skåne 

Granskning av avtal och upphandling 

De förtroendevalda revisorerna i AV Media i Skåne har låtit EV genomföra en granskning av 
huruvida förbundets verksamhet ut anför medlemskommunerna är förenligt med kommunal
lagen och om förbundet kan använda de sk Tecal-reglerna för upphandling åt medlems
kommuner och avt alskommuner. 

Granskn ingen visar att förbundet bryter mot kommunallagens lokaliseringsprincip och 
fö rbudet att driva näringsverksamhet mot andra än de egna medlemmarna. Dessut om 
bryt er det ta mot den egna fö rbundsordn ingen, som anger att verksamhet en ska finansieras 
genom medlemsavgifter. Ett flerta l kommuner och enskilda skolor är inte medlemmar. 

När det gäller försäljning av IT-re laterade produkter kan förbundet inte st ödja sig på Tecal
reglerna. Enligt bedömningen uppfylls varken kontroll- eller verksamhetskriterierna . 
Result atet är att kommunerna som handlar IT-produkter via AV Media i Skåne genomför 
ot illåtna direkt upphandlingar. 

Vi önskar direktionens svar på gransknings slutsatser och hur förbundet ämnar att agera i 
förhållande till de avvikelser som identifierats. Svar till revisorerna senast den 15 augusti 
2018. 

Hässleholm 2018-04-03 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451 - 38 85 80 
Bankgiro: 5161-81631 Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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1. Sammanfattning 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i AV Media i Skåne kommun granskat 
huruvida förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunal
lagen och om förbundet kan använda de sk Tecal-reglerna för upphandling åt medlems
kommuner och avtalskommuner. 

När det gäller verksamhet utanför medlemskommunernas geografi, dvs med avtals
kommuner och enskilda skolor, strider detta mot såväl kommunallagens bestämmelse 
avseende lokaliseringsprincipen, dvs att förbundet verksamhet endast får avse 
medlemskommunerna, som mot förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än 
medlemmarna. 

Ifråga om upphandling av hård- och mjukvara till skolor i medlemskommuner och i avtals
kommuner bedömer vi att det inte är förenligt med LOU. Sett ur kommunernas perspektiv 
tillåter upphandlingslagstiftningen undantag från upphandling mellan två upphandlande 
myndigheter om de sk Tecal-reglerna är uppfyllda. Dessa regler kräver att två krav är 
uppfyllda. 

För det första ska det sk kontrollkriteriet var uppfyllt, vilket innebär - i detta fall - att medlems
kommunen ska ha ett avgörande inflytande över verksamheten. För avtalskommuner 
föreligger överhuvudtaget inte något inflytande över AV Media i Skåne. För den enskilda 
medlemskommunen bedömer vi att inflytandet är alltför begränsat, då antalet medlems
kommuner är stort, vilket leder till att inte någon kommun får ett avgörande inflytande. Med 
andra ord är inte kriteriet uppfyllt. 

För det andra ska verksamhetskriteriet också vara uppfyllt. Praxis säger att högst 20% av 
omsättningen får vara med annan part än ägare/medlemskommun. I AV Medias fall är 40% 
av intäkterna, exklusive IT-försäljning, från andra än medlemskommunerna. Detta innebär att 
inte heller verksamhetskriteriet är uppfyllt. Resultatet blir att kommunerna genomföra otillåtna 
direktupphandlingar, då ansvaret åvilar den upphandlande parten. Det kan inte vara förenligt 
med kommunalförbundets uppdrag att bidra till att kommunerna bryter mot upphandlings
lagstiftningen. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi direktionen i AV Media i Skåne att: 

omgående inleda förhandlingar med de kommuner som idag enbart är 
"avtalskommuner" för att dessa ska bli medlemmar i förbundet, annars kan förbundet 
inte ha verksamhet i dessa kommuner, 
om förbundet ska fortsätta med inköp av hård- och mjukvara till kommuner måste 
förbundet organisera upphandlingsverksamheten enligt gällande lag. Exempelvis som 
inköpscentral för anslutna kommuner och därefter vara grossist för dessa kommuner 
samt att även utreda förutsättningarna för samordnad upphandling genom 
inköpscentral. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

Utöver medlemskommunerna finns det avtalskommuner som också använder AV Medias 
tjänster: Hörby, Höör, Kristianstad, Laholm och Gymnasieförbundet Bromölla/ Sölvesborg. Det 
finns ytterligare några kommuner med delvis nyttjande via avtal: Eslöv, Kävlinge, Svalöv. I 
några fall har AV Media också tecknat avtal med enskilda skolor. Avtalen med kommuner är 
undertecknade av förvaltningschef och nämndsordförande i respektive kommuner samt av 
chefen för AV Media och ordförande i direktionen. Avtalen med enskilda skolor är tecknade 
mellan rektor och chef för AV Media. Av den statistik vi har tagit del av framgår att AV Media, 
utöver ovanstående kommuner, i olika omfattning också har levererat tjänster till Halmstad, 
Landskrona, Lund, Malmö, Laholm, Sjöbo och Staffanstorp. Den fråga som aktualiserats av 
risk- och väsentlighetsanalysen gäller förbundets möjligheter att leverera tjänster utanför sitt 
geografiska område som utgörs av medlemskommunernas geografi, dvs om förbundet bryter 
mot den sk Lokaliseringsprincipen (KL 2kap 1 §) ' 

Den andra frågan gäller förbundets roll som inköpare av IT-varor och tjänster till kommuner. 
Förbundet ser sig inte som en inköpscentral utan menar att man gör upphandlingar som 
egen myndighet och sedan erbjuder kommuner att i sin tur köpa varor och tjänster via AV 
Media i Skåne. Förbundet anser att Tecal-reglerna är giltiga, dvs att "in houseundantag" 
gäller. Detta förutsätter dels att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den 
fristående enheten som motsvarar myndighetens kontroll över sin egen förvaltning 
(kontrollkriteriet), dels att den fristående enheten bedriver huvuddelen av sin verksamhet 
ti llsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar enheten (verksamhetskriteriet). 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och ansvarig nämnd 

Granskningens syfte är att bedöma om: 
... förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunal

lagens intentioner 
om förbundets försäljning av IT-varor och tjänster är förenligt med LOU. 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. De intervjuade har beretts tillfälle 
att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd mellan november till december 2017. 

2.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

Kommunallagen 
• LOU 
... Förbundsordningen 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Intäkter 

3.1.1. Medlemsavgifter 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

Medlemsavgiften utgörs av 0,5 promille av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag. För 2016 var medlemsavgifterna 5 372 tkr och för 2017 var beloppet 5 574 tkr. 

Friskolor som är geografiskt placerade inom medlemskommunernas geografi debiteras inte, 
såvida eleverna är skrivna i en medlemskommun. I annat fall upprättas avtal med enskilda 
skolor och kostnaden beräknas på antalet elever med ett belopp på 100 kr/elev, vilket 
uppges vara en riktlinje. I Kristianstad kommun vidarefaktureras friskolorna av kommunen . 

3.1.2. Avtal med andra kommuner eller enskilda skolor 

I nedanstående tabell redogörs för AV Medias avtal med kommuner som inte är 
förbundsmedlemmar respektive enskilda skolor som inte finns inom medlemskommunernas 
geografi . Beloppen avser budgeterade intäkter för 2017. Sammanställningen innebär att 
cirka 40% av förbundets intäkter kommer från andra än medlemskommuner. 

Kommun Budgeterade intäkter från Avtalslängd 
avtalskommuner (kr) 

Eslövs kommun 315 000 Fortlöpande 
Hörby kommun 366 586 Fortlöpande 
Höörs kommun 386 813 Fortlöpande 
Kristianstad kommun 1 731 104 Fortlöpande 
Laholms kommun 580 313 Fortlöpande 
Summa 3 379 816 Fortlöpande 

Kommun/enskild skola Budgeterade intäkter från Avtals längd 
avtalskommuner (kr) 

Sölvesborg o Bromölla 40 000 Fortlöpande 
gymnasieförbund 
Kävlinqe Lärcentrum 15 000 Fortlöpande 
Kävlinge Korsbackaskolan 45 000 Fortlöpande 
Kävlinqe Olympiaskolan 23 500 Fortlöpande 
Kävlinge Nyvångsskolan 75 000 2017 och 2018 
Kävlinqe Skönadalsskolan 19 300 2017 
Regionmuseet 27 500 Fortlöpande 
Perstorps qymnasium 14 000 Fortlöpande 
Sjöbo Nils Månsson friskola 7 000 Fortlöpande 
Staffanstorp Hiäruplundsskolan 35 000 Fortlöpande 
Svalöv Heleneborgsskolan 31 500 Fortlöpande 
Svalöv Lunnaskolan 20 000 Fortlöpande 
Svalöv Midgård 13 000 Fortlöpande 
Svalöv Parkskolan 17 000 Fortlöpande 
Svalöv Billeshögsskolan 17 900 Fortlöpande 
Möllebackskolan S:t lbb 1 500 Fortlöpande 
Lund Freinetskolan 14 760 
Lund Blichers 2 400 

137



Lund Internationella Engelska 
skolan 
Thoren Framtid 
HVB Balans Kristianstad 
Summa 

3.1.3. Tjänsternas innehåll 

2 000 

3 000 
480 
422 360 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

Enligt en beskrivning av AV Medias produkter och tjänster erbjuds nedanstående inom 
läromedelsområdet. 

I mediakatalogen kan lärare boka fysiska artiklar men också se och lyssna på strömmande 
media. Utöver strömmande media kan program och filmer erbjudas på DVD. AV Media 
tillhandahåller daglig support mellan kl 08.00 - 16.00 via telefon eller mejl. Utöver detta 
erbjuds rådgivning och försäljning av teknisk utrustning till anslutna kommuner och skolor. 
Exempel på teknisk utrustning är interaktiva tavlor, interaktiva projektorer, läsplattor, lpads, 
TV, kameror, projektorer och tillbehör. AV Media ger support på produkter som sålts via AV 
Media. Ytterligare tjänst är videoproduktion med tillgång till personella och tekniska resurser 
via Film i Skåne, varefter AV Medias personal svarar för rådgivning och redigering av 
inspelat material. Saknas specifikation på vilka tjänster som levereras beror detta på att 
granskaren inte tagit del av avtalet. 

Kommun · Avtalad tjänst Uppgift 
I hämtad från 

avtal 
Eslövs kommun Leverans av gods 1 /g per vecka till Fortlöpande 

respektive grundskola 
Hörby kommun Fortlöpande 
Höörs kommun Fortlöpande 
Kristianstad kommun Distribution till en plats i kommunen, Fortlöpande 

därför avdrag med 10% på avgiften 
Laholms kommun Fortlöpande 

Kommun/enskild skola Avtalad tjänst Uppgift 
hämtad från 
avtal 

Sölvesborg o Bromölla Leverans av gods 1 /g per vecka Fortlöpande 
avmnasieförbund 
Kävlinge Lärcentrum Leverans av gods 1 /g per vecka samt 86 kr/elev 

förbundets tjänster 
Kävlinqe Korsbackaskolan Leverans av gods 1 /q per vecka Fortlöpande 
Kävlinge Olympiaskolan Leverans av gods 1 /g per vecka samt Fortlöpande 

tjänster enl bilaga 
Kävlinge Nyvångsskolan Leverans av gods 1 /g per vecka samt 2017 och 2018 

tjänster enl bilaga 
Kävlinge Skönadalsskolan Leverans av gods 1/g per vecka 2017 
Regionmuseet Administration och distribution av v Fortlöpande 

temalådor till AV Medias medlemmar och 
kunder 

Perstorps gymnasium Leverans av gods 1/g per vecka Fortlöpande 
Sjöbo Nils Månsson friskola Leverans av gods 1 /g per vecka Fortlöpande 
Staffanstorp Hjäruplundsskolan Leverans av gods 1 /g per vecka Fortlöpande 
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Svalöv Heleneborgsskolan 
Svalöv Lunnaskolan 
Svalöv Midgård 
Svalöv Parkskolan 
Svalöv BilleshöQsskolan 
Möllebackskolan S:t lbb 
Lund Freinetskolan 
Svalöv Blichers 
Hässleholm Internationella 
EnQelska skolan 
Thoren Framtid 
HVB Balans Kristianstad 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

Leverans av gods 1 /g per vecka Fortlöpande 
Leverans av gods 1/Q per vecka Fortlöpande 
Leverans av gods 1 /g per vecka Fortlöpande 
Leverans av gods 1/g per vecka Fortlöpande 
Leverans av gods 1/g per vecka Fortlöpande 
Leverans av gods 1 /g per vecka Fortlöpande 
Leverans av Qods 1/g per vecka 120 kr/elev/år 
Leverans av gods 1 /g per vecka 

Strömmande media dygnet runt 

3.1.4. Intäkter från försäljning av IT-produkter 

Nedan följer sammanställning av försäljningsvolymer avseende hårdvara inom IT. 

Ar Kund Försäljningsbelopp (kr) 
2016 Konto 311 FörsälininQ, exkl moms 5 907 913 

2017 Konto 31 1 Försälin inQ, exkl moms 3 528 571 

Enligt förfrågningsunderlag som presenterats beskrivs den upphandlingsmässiga 
organiseringen enligt följande. "Kommunalförbundet AV Media Skåne är 
en kommunsamverkan där man politiskt har beslutat att kommunalförbundet ska kunna 
ti llhandahålla förmedling av AV-produkter och IKT-produkter till anslutna kommuner, som är 
12 kommuner belägna i Skåne och dess närhet. AV Media Skåne ger service till ytterligare 
12 kommuner, varav 4 st är avtalskommuner resterande är delar av kommunen eller enstaka 
skolor. På uppdrag av de sistnämnda 12 kommunerna kan även dessa kommuner komma 
att avropa avtalet för inköp. För att det skall vara möjligt för avtalskommunerna att köpa 
varor av AV Media Skåne måste AV Media Skåne få en fullmakt som specificerar vilka varor 
som avses." Senare i beskrivningen anges att "Upphandlande myndighet är Kommunal
förbundet AV Media Skåne som samordnar och förmedlar inköp till anslutna kommuner. 
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4. Bedömning och rekommendationer 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

4.1. Är förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna förenligt med 
kommunallagens intentioner? 

Kommunallagen innehåller en bestämmelse avseende kommuns allmänna befogenhet och 
lokaliseringsprincipen enligt följande lydelse (2 kap 1 §). Kommuner och landsting får själva 
ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller dess medlemmar. 

Kommunallagen innehåller vidare en bestämmelse om kommunal näringsverksamhet enligt 
följande lydelse (2 kap 7 §). Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den 
drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna. 

Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och landsting i 
kommunallagen tillämpas dessa även för kommunalförbund (9 kap 2 §). 

Enligt kommunallagens bestämmelser om kommunalförbund skall det av förbundsordningen 
bl a framgå förbundets ändamål, förbundsmedlemmars andelar i förbundets tillgångar och 
skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna. 

Förbundsordningen för Kommunalförbundet AV Media Skåne innehåller följande 
bestämmelse avseende förbundets ändamål. Förbundet har till ändamål att producera, sälja 
och distribuera tjänster, material och varor inom området läromedel och audiovisuella medier 
samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Följande anges avseende tillgångar och skulder i förbundet. Förbundsmedlemmarna har vid 
varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
förbundsmedlemmarna fil/skjutit i avgift till förbundets verksamhet. 

Följande anges avseende kostnaderna. Kostnaderna för förbundets verksamhet skall 
finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna. 

Kommunalförbundets AV Media Skånes verksamhet omfattar ett stort antal kommuner och 
enskilda skolor utanför medlemskommunerna. Detta strider mot såväl kommunallagens 
bestämmelse avseende lokaliseringsprincipen, dvs att förbundet verksamhet endast får 
avse medlemskommunerna, som mot förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än 
medlemmarna. Den särskilda lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) som ger 
ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen innehåller inget 
som är tillämpbart på kommunalförbundets verksamhet. 

Vad gäller kommunalförbundets kostnader finansieras dessa varken enligt vad som anges i 
kommunallagen eller enligt förbundsordningen eftersom förbundet debiterar 
medlemsavgiften i promille av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag jämte 
100 kr per elev för enskilda skolenheter samt fakturerar icke förbundsmedlemmar. För 2017 
finns budgeterade intäkter från avtalskommuner och enskilda skolenheter cirka 3,8 mkr samt 
försäljning av IT-produkter om cirka 1,4 mkr. Vad gäller just försäljning av IT-produkter 
uppgår intäkten för 2017 till 26 procent av totala intäkten. Som jämförelse kan nämnas att 
procentsatsen för 2016 uppgår till 38 procent. 
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4.2. Är förbundets försäljning av IT-varor och tjänster är förenligt med LOU. 

Att köpa från eget bolag, fristående enhet, utan upphandling utgör en viktig möjlighet för 
många upphandlande myndigheter. Tillämpningen av detta undantag - in house-undantaget -
kan vara särskilt intressant inom kommunal verksamhet eftersom tilldelning av kontrakt till 
egna bolag inom denna sektor är vanligt förekommande. Frågan i denna del är huruvida in 
house-undantaget är tillämpligt för AV Media Skånes vidkommande eller om det förekommer 
hinder för detta. Det som talar emot att AV Media Skåne kan tillämpa in house-undantaget är 
att man har en alldeles för stor avtalsgrupp - det som strider mot den kommunalrättsliga 
regleringen är även ett hinder rörande den upphandlingsrättsliga tillämpningen. 

Tillämpning av in house-undantaget kräver ju att Teckal-kriterierna är uppfyllda. Det innebär 
att den upphandlande myndigheten måste göra en noggrann bedömning av den riskbild som 
uppkommer om grunden för själva upphandlingen - i detta fall - AV Media Skåne - är ett 
lagligt sätt att göra upphandlingar på. Det bör konstateras att in house-undantaget är just ett 
undantag vilket innebär att det tolkas restriktivt. Däremot kan vi också säga att rättsläget är 
oklart varför det föreligger vissa svårigheter vid den praktiska tillämpningen. 

In house-undantaget är tillämpligt på alla kontrakt som ingås mellan en upphandlande 
myndighet och en juridisk person eller gemensam nämnd (fristående enhet) enligt 
kommunallagen under förutsättning att: 

1. Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över den juridiska personen eller den 
gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen 
förvaltning, och 
2. Den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin 
verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. 

I den nu aktuella situationen rörande AV Media Skåne, där ett stort antal kommuner eller 
andra verksamheter anlitar AV Media Skåne som inköpscentral faller således in house
undantaget bort som undantagsmöjlighet på grund av kontrollkriteriet. På grund av det stora 
antalet medlemskommuner utövar ingen kommun tillräcklig kontroll får att kriteriet ska vara 
uppfyllt. Gällande det verksamhetskriteriet har förbundet 40% av sina intäkter från andra än 
medlemskommuner, vilket innebär att inte heller det kriteriet är uppfyllt. 

Förbundet ser sig inte som en inköpscentral utan menar att man gör upphandlingar som 
egen myndighet och sedan erbjuder kommuner att i sin tur köpa varor och tjänster. 
Förbundet anser att Teckal-kriterierna är giltiga, dvs att in house-undantaget gäller. 

Denna bedömning från förbundets sida utgör en risk för de kommuner som handlar av AV 
Media i Skåne. Risken att kommunerna genomför köp av varor och tjänster utan att använda 
LOU är hög vilket föranleder risk för att köpen kan ses som otillåten direktupphandling vilket i 
sin tur kan leda till krav på skadestånd men även avtalsogiltighet under vissa förutsättningar. 

141



Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

4.3. Sammanfattande svar på revisionsfrågorna 

Revisionsfråga 

Är förbundets verksamhet utanför 
medlemskommunerna förenligt med 
kommunallagens intentioner? 

Är förbundets försäljning av IT-varor 
och tjänster är förenligt med LOU? 

Svar 

Förbundets verksamhet strider mot såväl 2 kap 1 §som 2 
kap 7 § kommunallagen. 

Risken är mycket hög att kommunerna genomför otillåtna 
direktupphandlingar, när de köper av AV Media i Skåne. 
Vår bedömning är att Tecal-kriterierna i är uppfyllda. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi AV Media i Skåne att: 

11> Att omgående inleda förhandlingar med de kommuner som idag enbart är 
"avtalskommuner" för att dessa ska bli medlemmar i förbundet, annars kan förbundet 
inte ha verksamhet i dessa kommuner. 

11> Om förbundet ska fortsätta med inköp av hård- och mjukvara till kommuner måste 
förbundet organisera upphandlingsverksamheten enligt gällande lag. Exempelvis som 
inköpscentral för anslutna kommuner och därefter vara grossist för dessa kommuner 
samt att även utreda förutsättningarna för samordnad upphandling genom 
inköpscentral. 

Hässleholm den 25 februari 2018 

Lars Eriksson 
EY 
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5.1. Upphandlingsrättsliga aspekter av avtalssamverkan 

Vid interkommunal avtalssamverkan ingår de samverkande parterna avtal med juridiskt 
bindande rättigheter och skyldigheter. Det kan avse ett samarbetsavtal vilket i sin tur kan avse 
avtalssamverkan. Denna avtalssamverkan kan vara att kommuner tillsammans inrättar en 
inköpscentral som bedriver grossistverksamhet. 

När kommunal samverkan resulterar i att det träffas avtal om någon form av anskaffning 
aktualiseras upphandlingslagstiftningen. Det är LOU som sätter gränser för kommuners och 
landstings möjlighet att träffa avtal med varandra utan att göra en offentlig upphandling. 

I första hand styrs upphandlingar av reglerna i LOU. Alla kommunala myndigheter omfattas av 
LOU. Huvudregeln är att alla köp av varor och tjänster som en upphandlande myndighet gör 
från en annan juridisk person omfattas av LOU. Att leverantören också är en upphandlande 
myndighet innebär som huvudregel inte något undantag från att LOU ska tillämpas. 

I LOU finns olika undantag från lagen - som internupphandlingsundantaget (in house) och 
undantaget för samarbetsavtal (Hamburgundantaget). In house-undantaget (även kallat 
Teckal-undantaget) avser situationer som i hög grad liknar de situationer där tjänster utförs i 
egen regi, även om anskaffningen sker från en formellt fristående juridisk person. 
Hamburgundantaget avser samarbetsavtal som ingås mellan upphandlande myndigheter. Ett 
tredje undantagsfall är att inköpscentraler sedan 2017 kan bedriva grossistverksamhet, vilket 
innebär att en upphandlande myndighet kan köpa varor eller tjänster direkt från en 
inköpscentral. 

Frågan är ju om AV Media Skånes uppdrag kan anses innefattas som verksamhet i egen regi 
även om anskaffningen av varor och tjänster sker från en i formellt hänseende fristående 
juridisk person. Vår bedömning är att den inte är fristående från sina avtalskommuner i 
tillräcklig utsträckning. Undantaget gäller, förenklat, fall när den upphandlande myndigheten 
kontrollerar den part som den ingår avtal med (kontrollkriteriet) och den kontrollerande parten 
dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet för den upphandlande myndighetens 
räkning (verksamhetskriteriet). Ett exempel på när undantaget kan vara tillämpligt är när en 
kommun köper något från sitt helägda dotterbolag. Ett annat exempel är köp mellan två 
systerbolag som ägs av en kommun. 

Då denna situation inte är för handen är in house-undantaget inte tillämpligt. Men sådana avtal 
skulle kunna omfattas av "Hamburg-reglerna". Dessa regler och dess rättspraxis kan ses som 
en vidareutveckling av Teckal-undantaget. Problemet som finns är om AV Media Skånes 
funktion är att organisera köp för då är undantaget inte tillämpligt. 

Samarbetskonceptet, som Hamburg-undantaget bygger på, är centralt för bedömningen om 
undantaget ska kunna tillämpas. Det krävs enligt vår uppfattning att parterna samarbetar för 
att undantaget ska vara tillämpligt. Det innebär att köp inte omfattas av undantaget. I skälen 
till direktivet anges att samarbetet, för att uppfylla villkoren för undantaget, bör grundas på ett 
"samarbetskoncept" . Det anges vidare att det ska finnas "åtaganden om att bidra till ett 
fullgörande av den berörda offentliga tjänsten genom samarbete''. Det görs alltså en åtskillnad 
mellan avtal om samarbeten och sådana avtal där en upphandlande myndighet köper tjänster 
från en annan upphandlande myndighet. 
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Vi uppfattar detta som en viktig begränsning möjligheterna att tillämpa undantaget för 
samarbetsavtal. 

Exempelvis bör undantaget inte vara tillämpligt om en kommun köper snöröjningstjänster av 
en närliggande kommun. Det är då fråga om ett köp och inte ett samarbete. Undantaget kan 
däremot vara tillämpligt om kommunerna ingår ett avtal om att gemensamt samarbeta kring 
snöröjningen av vägarna i kommunerna och båda parter bidrar med resurser till samarbetet. 
Frågan om samarbete är nära kopplat till förutsättningen om gemensamt mål. 
Samarbetsavtalet får inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov. Då är det inte fråga 
om ett samarbete för att uppnå parternas gemensamma mål, utan om ett köp. Det gäller 
alldeles oavsett om det sedan sker ett "samarbete" inom ramen för avtalets fullgörande, dvs. 
att köparen bidrar till utförandet av tjänsten. En första förutsättning är alltså att det är fråga om 
ett samarbete för att uppnå parternas gemensamma mål. Därutöver ska parterna enligt 
Upphandlingsmyndighetens uppfattning rent faktiskt samarbeta och bidra till ett fullgörande av 
tjänsten . 

Undantaget för samarbetsavtal benämns i LOU som "Upphandling mellan upphandlande 
myndigheter". Mot bakgrund av bedömningen att köp inte omfattas av undantaget är 
benämningen något olycklig, då den för tankarna till köp och andra anskaffningar. 

Det bör dock vara enklare att visa att förutsättningen är uppfylld om kommuner och landsting 
samarbetar kring en uppgift på det obligatoriska området. Då framgår samtl iga parters behov 
av att fu llgöra uppgiften av det offentligrättsliga åliggandet. Undantaget bör alltså enligt 
Upphandlingsmyndighetens uppfattning även kunna tillämpas för en uppgift på det frivilliga 
området. Men då är det extra viktigt att parterna säkerhetsställer att motivet för att ingå i 
samarbetet enbart utgår från det egna behovet av att fullgöra uppgiften. 

5.2. Vad är en inköpscentral? 

En inköpscentral är enligt definitionen i 1 kap. 14 § LOU en upphandlande myndighet som 
stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av 
1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter, eller 
2. tilldelning av kontakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader 
som är avsedda för upphandlande myndigheter. 

En nyhet i de nya reglerna om inköpscentraler är begreppet "centraliserad inköpsverksamhet". 
Begreppet ingår i definitionen av inköpscentral och dess innebörd framgår därför av denna 
definition (se punkt ett och två i definitionen ovan) . Om en upphandlande myndighet 
stadigvarande bedriver centraliserad inköpsverksamhet är den per definition en inköpscentral. 
Att en inköpscentral ska bedrivas stadigvarande är också en nyhet och fanns inte med i den 
tidigare definitionen av inköpscentral. Avsikten är enligt regeringen att tydliggöra skillnaden 
mellan en inköpscentral och en tillfällig gemensam upphandling som genomförs av flera 
upphandlande myndigheter. Vad gäller den närmare innebörden av begreppet menar 
regeringen att den måste fastställas i rättstillämpningen. 

En inköpscentral kan bedriva sin verksamhet i huvudsakligen två olika former: 

1. lnköpscentralen kan anskaffa varor och tjänster som sedan ska säljas vidare till 
upphandlande myndigheter. lnköpscentralen agerar då som grossist. lnköpscentralen 
upphandlar varor eller tjänster för att antingen lagerhålla eller på annat sätt tillhandhålla dessa 
produkter för senare vidareförsäljning till andra upphandlande ·myndigheterna. Denna funktion 
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är ny från 1 januari 2017 och syftar till att underlätta inköp av generiska produkter och tjänster 
för upphandlande myndigheter. 

2. lnköpscentralen kan även fortsättningsvis tilldela kontrakt och ingå ramavtal som ska 
användas av andra myndigheter. Tidigare kunde inköpscentralen antingen ingå ramavtal för 
andras räkning eller agera som ombud. Den nya definitionen av inköpscentral tillåter också att 
inköpscentraler agerar som självständig mellanhand, det vill säga upphandlar ett enskilt 
kontrakt som är avsett till en annan myndighet men som inköpscentralen upphandlar i eget 
namn och på eget ansvar. 

En annan nyhet är att inköpscentraler får tillhandahålla stödverksamhet för inköp. Denna typ 
av stödverksamhet är sannolikt aktiviteter som går utöver de som ryms i begreppet 
centraliserad inköpsverksamhet. 

De nya bestämmelserna om inköpscentraler innebär att en upphandlande myndighet kan 
använda sig av en inköpscentral på fem olika sätt. En upphandlande myndighet kan : 

1. köpa varor eller tjänster direkt från en inköpscentral 
2. ge en inköpscentral i uppdrag att genomföra en upphandling (enskilt kontrakt eller ett 
ramavtal) för den upphandlande myndighetens räkning (inköpscentralen kan genomföra 
upphandlingen antingen som ett ombud eller som en självständig mellanhand) 
3. använda sig av ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral 
4. avropa från ett ramavtal som upphandlats av en inköpscentral 
5. köpa stödverksamhet för inköp av en inköpscentral (under förutsättning att man samtidigt 
anlitar inköpscentralen för att tillhandahålla centraliserad inköpsverksamhet, dvs. någon av 
punkter 1-4 ovan.) 

För alla dessa "tjänster'' kan en upphandlande myndighet vända sig direkt ti ll en inköpscentral 
utan att detta behöver upphandlas. 

I nya LOU har det införts bestämmelser som ger inköpscentraler möjlighet att köpa varor och 
tjänster i eget namn för vidareförsäljning till upphandlande myndigheter. Detta innebär att 
upphandlande myndigheter kan köpa varor och tjänster direkt från en inköpscentral under 
förutsättning att inköpscentralen har upphandlat dessa varor och tjänster i enlighet med 
gällande upphandlingslagstiftning. 
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Kommunfullmäktige 
Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsetl 
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Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 

2018-08-07 

I april månad fick respektive kommunfullmäktige i våra medlemskommuner skrivelse 
ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne där vi hemställde om att kommunerna 
avvaktar med beslut om ansvarsfrihet till dess att AV Media Skånes direktion avgivit 
svar på revisionsberättelse för år 2017 med bilagor. Anledningen till detta var 
revisorernas skrivning i revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut 
för 2017-12-31 samt granskning av avtalskommuner och upphandling. 

Direktionen för AV Media Skåne har beslutat: 

att överlämna svar/yttrande med bilagor på revisorernas skrivning i 
revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut för 2017-
12-31 samt granskning av avtalskommuner och upphandling. 

att överlämna förvaltningsberättelse och bokslut för år 2017 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 

att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2018-11-01. 

Bifogas: 
Arsmötesprotokoll för direktionsmöte 2018-03-05 med årsredovisning och bilagor: 
Förvaltningsberättelse 2017-12-31 
Bokslut 2017-12-31 
Revisionsberättelse för år 2017 
Granskning av årsbokslut 
Statistik 2017-12-31 

Postadress: 
Box 177 

Christer Grankvist, 
Ordförande 

eu 

Mikael Linden, 
Verksamhetschef 

Besöksadress: 
Finjagatan 44 

281 22 HÄSSLEHOLM 

Telefon: 
0451-38 85 80 

E-post: 
kontakt@avmediaskane.se 
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Yttrande med anledning av revisorernas revisionsberättelse för år 
2017 och granskningsrapport avseende avtal och upphandling. 

Inledning 
Direktionen för AV Media Skåne delar inte revisorernas kritik avseende 
avtal och upphandling. I det följande redogör vi för varför och vilka 
åtgärder som vidtagits utifrån rapporterna och de dialogmöten som 
genomförts med revisorerna. 

Bakgrund som regional samordnare utav läromedelsstöd, 
utbildning- och kursarrangör, inköps- och upphandlings
samordnare. 
Av Media Skåne har sedan starten 1970 då som Kristianstads Läns-AV 
Central och sedan 1998 som Kommunalförbundet AV Media Skåne alltid 
haft såväl medlemskommuner som avtalskommuner. AV Media Skåne har 
alltid bedrivit försäljning/förmedling av läromedel och teknik i mindre 
omfattning. Kommunalförbundet är en egen myndighet och därmed 
upphandlande myndighet. Vi har under alla dessa år aldrig tidigare fått 
kritik ifrån revisorerna. 

Tidsaxel i ärendet. 
Vår försäljnings/förmedlingsverksamhet har under senare år diskuterats i 
Direktionen och 2017-09-07 lade ledamoten Sofia Nilsson Östra Göinge 
kommun ett tilläggsyrkande som innebar att försäljning/upphandling skall 
ses över vid nästkommande mandatperiod då Sofia Nilsson uttryckte 
önskemålet att istället för ovannämnda verksamhet förstärka och utveckla 
den pedagogiska verksamheten vid AV Media Skåne. Detta blev också 
direktionens beslut. 
I samband med 2016 års bokslut fann revisorerna det angeläget att titta 
närmare på såväl upphandlings/försäljningsprocessen som de enskilda 
avtalen med kommuner och skolor i form av en granskning. 

Den 3 april 2018 inkommer rapporter som ger Direktionen kritik. 

1 

Vi uppfattade kritiken som skarp men samtidigt kunde vi inte se det som 
revisorerna såg i sin kritik. Inför AV Media Skånes arbete med 
upphandlingen gick vår ansvarige medarbetare år 2012 & 2013 kurs och 
blev certifierad upphandlare. Till detta kommer att AV Media Skåne 
anlitade kursledaren som konsult för att inte göra några fel vid arbete med 
upphandlingen (skrivning, annonsering, utvärdering och avtalsskrivning), 
eftersom det var första gången AV Media Skåne genomförde upphandling 
enligt LOU vad avser försäljning/förmedling på grund av ökade 
försäljningsvolymer. 

Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöksadress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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Anlitande av experter i ärendet sedan tidigare och under april och 
maj månad 2018, vilkas utlåtande utgör en viktig faktor i AV Media 
Skånes yttrande över revisorernas rapporter. 

AV Media Skåne anlitade P O Andersson under 2013 & 2014. 

P 0 Andersson har mångårig erfarenhet ifrån offentlig upphandling. P O 
har varit verksam inom området i mer än 30 år och har under åren 
genomfört mer än 350 utbildnings- och konsultuppdrag i kommun, stat 
och landsting. 

P 0 Andersson klargjorde för oss att vi kunde använda In housereglerna 
vilket vi gjorde med vår upphandling 2015. 

Vi har åter igen, april & maj 2018 anlitat P 0 Andersson för att se över vår 
upphandling och att även blicka framåt emot en förnyad upphandling. 

Se P 0 Anderssons kommentarer i bilaga 1 Bilaga 

P 0 Anderssons sammanfattning är att vi uppfyller båda kriterierna i In 
Housereglerna (kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet) och att revisions
kritiken saknar grund. 

Avseende avtal utanför medlemskommunernas geografiska område anlitade 
vi Fredrik Engström advokat på Engström & Hellman i Göteborg. 

Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöks adress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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Fredrik Engströms huvudsakliga verksamhetsområden är 
Allmän affärsjuridik, Bolags- och föreningsrätt, Inkasso- och 
obeståndsjuridik, Kommersiella tvister, Förvaltningsrätt och offentlig 

3 

rätt och Konkurrensrätt. Fredrik har arbetat med GR-utbildning i Göteborg 
kring upphandling (GR-utbildning är AV Media Skånes motsvarighet i 
Göteborgsregionen). Fredrik har också hjälpt Mediecenter Jönköping, som 
har nästan samma verksamhet som AV Media Skåne, då dessa blev 
stämda för att ha avtal utanför Jönköpings län av ett privat bolag. 
Mediecenter Jönköping vann i två instanser (tingsrätten och 
arbetsmarknadsdomstolen). Slutsatsen var att ingen konkurrens kom 
ifråga då ingen annan verksamhet (företag, organisation) kan leverera den 
bredd av produkter och tjänster som Mediecenter Jönköping levererar. 

Fredriks slutsatser är att AV Media Skåne följer kommunallagen men 
behöver förtydliga samverkansdelen i avtalen som ligger utanför 
medlemskommunernas område för att verksamheten inte skall stå i strid 
med lokaliseringsprincipen. 
Lokaliseringsprincipen innebär att AV Media Skånes verksamhet ligger 
inom den kommunala kompetensen då den är av allmänt intresse och har 
anknytning till medlemskommunernas verksamhet. Verksamheten vid AV 
Media Skåne är också av det slaget att den tillhandahåller allmännyttiga 
tjänster samtidigt som verksamheten drivs utan vinstsyfte. När AV Media 
Skåne bedriver verksamhet utanför sitt geografiska område måste AV 
Media Skåne kunna visa att den externa verksamheten har anknytning till 
Kommunalförbundets verksamhet och är till nytta för medlems
kommunerna. Av Förbundsordningen framgår det att ett av AV Media 
Skånes uppdrag är att främja samverkan med utomstående organisationer 
och aktörer. Redan idag sker sådan samverkan, som t.ex. erfarenhets
utbyte mellan kommunerna vid våra utvecklingsledarmöten, vid 
kompetensutvecklingsinsatser där deltagarna är ifrån olika kommuner och 
vid olika projekt där flera kommuner deltar. Avtalen med de utomstående 
kommunerna skulle mot denna bakgrund kunna betraktas som 
interkommunala samverkansavtal. I de avtal som finns idag framgår inte 
nyttan av samverkan för medlemskommunerna helt tydligt. De avtal som 
upprättas bör för tydlighetens skull kompletteras med en närmare 
redogörelse för vilken typ av samverkan som kan vara aktuell. Fredrik 
pekar också på de möjligheter om särskilt undantag för interkommunal 
samverkan som föreligger i 3 kapitlet § 17 LOU. 

Se Fredriks kommentarer i bilaga 2. 

Postadress 
Box 177 
28122 HÄSSLEHOLM 
Besöks adress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avrnediaskane.se 

Bilaga : 
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Riksdagen har den 23 maj 2018 fattat beslut om förenklad avtals- Bilaga 3. 
samverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Bilagan är hämtad 
ifrån SKL:s hemsida. Vilket förstärker AV Media Skånes möjligheter till 
avtalssamverkan. 

Den 13 april skickas skrivelse till samtliga kommuner om hemställan Bilaga 4. 
med att vänta med beslut om ansvarsfrihet till dess att kommunerna fått 
Direktionens yttrande. 

Den 14 maj togs beslut om nedläggning av upphandling/försäljning som 
verksamhet vid AV Media Skåne fr.o.m. den 15 juni 2018 och utökning samt 
utveckling av pedagogisk verksamhet vid AV Media Skåne. Direktionen ger 
också AU uppdraget att bjuda in revisorerna till en fördjupad dialog med 
anledning av experternas utlåtande. 

Den 4 juni skedde fördjupat dialogmöte med revisorerna, vid vilket även Bilaga 5 
ovan refererade experter P 0 Andersson och Fredrik Engström medverkade 
vid, via länk och påtalade sina synpunkter att AV Media Skåne ej begått 
något fel. 

Se revisorernas svar till direktionen efter genomfört dialogmöte. Bilaga 6 

Beslut som är fattade av direktionen. 
På grund av revisionsberättelsen för år 2017 samt granskningsrapporten 
av avtal och upphandling tidigarelades Sofia Nilssons tilläggsyrkande om 
översyn av upphandling/försäljning. Beslut fattades av direktionen, se ovan, 
om att avveckla upphandling/försäljning och förstärka samt utveckla den 
pedagogiska verksamheten vid AV Media Skåne. Motivet till detta är att 
alltför få medlemskommuner använder AV Media Skåne som gemensam 
u ppha nd I ingsmynd ig het. 

Direktionen har också beslutat om att ge verksamhetschefen fortsatt 
uppdrag med att genomföra dialogmöten, vilka startade redan under 2017, 
med avtalskommuner i syfte att ingå medlemskap. Att vad avser skolor med 
enskilda avtal skriva om dessa så att de nya reglerna och riktlinjerna i Lou 2017 
"Hamburgsamarbete 11 och de nya reglerna för kommunal avtalssamverkan 
inarbetas i avtalen. 

Slutsatser & sammanfattning: 
Revisorernas kritik enligt AV Media Skåne saknar grund vilket bifogade 
expertutlåtande även bekräftar och fastslår. 

Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöks adress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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Direktionen menar att det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att 
som upphandlande myndighet sälja/förmedla varor till medlemskommuner 
och avtalskommuner (som avgivit fullmakt till AV Media Skåne). Förbundet 
uppfyller samtliga kriterier i in-house-reglerna (Tekalkriterierna). Medlems
och avtalskommuner har inte gjort otillåtna direktupphandlingar. 

Förbundet strider inte emot lokaliseringsprincipen i kommunallagen när det 
gäller samverkansavtalen men förtydligande i avtalen skall genomföras. Det 
föreligger ingen konkurrens då AV Media Skåne inte levererar tjänster på den 
fria marknaden till friskolor överstigande 20%. 

Förbundet har inte brutit mot de grundläggande rättsliga principerna. 
Förbundet har enligt ovanstående tagit till sig synpunkterna och fattat beslut 
för att ytterligare stärka verksamheten. 

Efter dialogmötet med revisorerna den 4 juni är direktionen och revisorerna 
överens om såväl åtgärdspaket som framtida inriktning. 

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 
2017 vilket direktionen härmed anhåller om att medlemskommunerna 
beslutar om. 

Christer Grankvist 
Ordförande 

Postadress 

Box 177 
;1 28122 HÄSSLEHOLM 

/ i/A~'(IJ.~ //( B~s~ksadress '/Il/ h . FIDJagatan44 
"'-..... 

Telefon 

0451-38 85 80 

~ irti- (\ ~ /( ) 
1

l'tV(3®L,1 ~v 
Mikael Linden 
Verksamhetschef 

E-post 

kontakt@avmediaskane.se 
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2018-05-23 

Yttrande över möjligheten för AV MEDIA SKÅNE att fungera 
so111 upphandlande 111yndighet för medlemmarna i 

Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE utan att det står i strid 
med förbundsordningen och gällande upphandlingslagstiftning. 

Ett kommunalf8rkn.111d är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan för Sveriges 

kommuner och landsting, som är reglerad i kommunallagen (3 kap. 20-28 §§). Ett 

kommunalförbund anses vara bildat när förbundets medlemmar har antagit 

förbundsordningen, eller efter detta har skett vid en senare tidpunkt som kan anges i 

förbundsordningen. 

AV MEDIA SKÅNE-s nu gällande förbundsordning antogs 2018-01-01. 

Av den framgår: 

2 §. Förbundets medlemmar är tolv medlemskommuner. (Finns inga privata intressen). 

3 §. Ändamål och uppgifter. 

Inkluderar även möjlighet att samverka med andra nationella och regionala 

organisationer i Skåne län samt med motsvarande verksamheter i första hand i 

län men också vid behov övriga Sverige. 

*Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 

andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal

förbundets kompetens. 

Public Procurement Service i Mälardalen AB 
Luxgatan 7 
112 62 Stockholm 
Telefon 046 70 - 7365332 
e-post po-andersson@procurement.se 

Org.nr. 556520-7502 
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5 §. Direktionen består av politiska företrädare från medlernskommunema. 

8 §. Revisorer utses av Kommunfullmäktige i medlemskommunema. 

9 §. Kostnadstäckning genom medlemsavgifter. 

Även andra intäkter (3 §*) är tillåtet mot självkostnad. 

11 §.Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning. 

Direktionens sammanträden är offentliga och förslag till budget och årsredovisning skall 

hållas tillgängligt för allmänheten. 

14 §. Samråd, insyn och kontroll. 

Detta sker i enlighet med kommunallagen. 

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver kontrakt mellan upphandlande 

myndigheter under vissa förutsättningar inte konkurrensutsättas. 

11 § Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person 

eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725), om upphandlingen är en intern 

upphandling enligt 12-16 §§.Lag (2017:770). 

13 §En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om 

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande myndigheter 

utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheterna utövar över sina egna 

förvaltningar, 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §,för 

myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 

§ och som myndigheterna utövar kontroll över, och 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som avses i första 

stycket 1, om 

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndigheter, 

2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål 

och viktiga beslut, och 

3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas intressen. 

Public Procurement Service i Mälardalen AB 
Luxgatan 7 
112 62 Stockholm 
Telefon 046 70 - 7365332 
e-post po-andersson@procurement.se 

Org.nr. 556520-7502 
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AV MEDIA SKÅNE uppfyller i all<:~ delar i sin roll som kommunalförbund och som 

upphandlande myndighet sina åtaganden i förhållande både till förbundsordningen och Lag 

om offentlig upphandling. 

Frågor som kvarstår är. 

1. Finansieringen kan endast ske genom avgifter från medlemmarna enligt 

förbundsordningen obs. vilket inte har någon betydelse utifrån 

upphandlingslagstiftningen. 

2. Att fungera som inköpscentral för andra upphandlande myndigheter 
(avtalskommuner) helt möjligt om det inte strider mot förbundsordningen vilket det 
troligen gör. 

3. För att regeln om intern upphandling ska gälla ska AV MEDIA SKÅNEs fördelning av 
kommunalförbundets omsättning under tre år i genomsnitt vara 80 % från 
medlemskommunerna och från avtalskommunerna maximalt 20 %. 

Public Procurement Service i Mälardalen AB 
Luxgatan 7 
112 62 Stockholm 
Telefon 046 70- 7365332 

(~ . e-post po-andersson@procurement.se 

~/<_ .. 

Org.nr. 556520-7502 
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Promemoria avseende försäljning av AV-mediacentral~änster 

m.m. 

1. Inledning 
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1.1. Kommunalförbundet AV Media Skåne (nedan "Kommunalförbundet") har uppdragit 
oss att övergripande uttala oss om den del av Kommunalförbundets verksamhet som 
bedrivs utanför Kommunalförbundets geografiska verksamhetsområde i anledning 
av nedan beskrivna frågeställningar. 

Bakgrund 
1.2. Kommunalförbundet bildades 1997. Medlemmar i Kommunalförbundet är Bromölla, 

Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, 
Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner. 

1.3. Kommunalförbundets syfte är enligt förbundsordningen att tillvarata medlemmarnas 
intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Därutöver 
skall Kommunalförbundet främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och 
kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och 
kompetensutveckling samt tillhandahålla teknik. 

1.4. Inom ramen för denna verksamhet erbjuder Kommunalförbundet a) utlåning och 
distribution av pedagogiska material såsom film, ljudupptagningar, digital teknik och 
digitala läromedel, b) plattform för strömmande media, samt c) tekniska lösningar 
för pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets verksamhet benämns nedan "AV-
mediacentralstjänster". -------- -- --- -

1.5. Därtill skall Kommunalförbundet enligt förbundsordningen genomföra 
gemensamma aktiviteter, exempelvis en läromedelsmässa och pedagogiska träffar i 
inspirations- och informationssyfte, och skail skapa nätverk för erfarenhetsutbyte 
mellan medlemskommunema. Kommunalförbundet skall också samverka med 
nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med motsvarande 
verksamheter i näraliggande län och i övriga Sverige. 

1.6. Komrnunalförburidet erbjuder AV-mediacentralstjänsterna dels till de egna 
medlemskommunema, dels till vissa utomstående aktörer. Dessa är Hörby, Höör, 
Kristianstad, Laholm, Gymnasieförbundet Bromölla/Sölvesborg, Eslöv, Kävlinge och 
Svalöv. I viss utsträckning har Kommunalförbundet också genom avtal åtagit sig att 
tillhandahålla motsvarande tjänster till fristående skolor i och utanför 
medlemskommunema. 

1.7. Fråga har nu uppkommit om Kommunalförbundets tillhandahållande av tjänster till 
utomstående aktörer är förenlig med kommunallagen och lagen om offentlig 
upphandling. Detta PM utreder dessa frågor översiktligt . 

.:/''"0l'.,~ Engström & 1IeJ0ian Advokatbyrå AB 

~ ~ POSTADRESS: 411 05 Göteborg TFJ.EFAX: 031-757 99 01 § ADRESS: Spannroälsgatan 19 TELEFON: 031-757 99 00 

'i ~ WEBB: www.engstromhellman.se ORGAN!SATIONSNR: 556763-8415 
""""'°°"{:-;:; E-POST: info@engstromhellman.se STYRELSENS SÄTE: Göteborg 
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Avgränsningar 
1.8. Vid arbetet med detta PM har information inhämtats från Kommunalförbundets 

ledning, huvudsakligen genom verksamhetschefen Mikael Linden. Vi har också tagit 
del av ett urval av de avtal som tecknats med utomstående kommuner. Någon 
ekonomisk redovisning har inte granskats. Inte heller har någon närmare granskning 
av hur verksamheten bedrivits rent praktiskt skett. 

1.9. All rådgivriing vi lämnar är anpassad efter uppdraget och utgår från de fakta som 
presenterats för oss och de instruktioner vi erhåller. Rådgivningen som lämnas av 
oss är därför inte avsedd att användas i något annat sammanhang än inom ramen för 
det specifika uppdraget och Kommunalförbundet, eller någon annan, kan inte förlita 
sig på rådgivningen utanför uppdragets ram. 

1.10. Vårt uppdrag omfattar inte affärsmässig rådgivning eller bedömningar av 
affärsmässiga eller skatterättsliga konsekvenser. Våra allmänna avtalsvillkor gäller 
för all rådgivning. 

2. Kommunallagens bestämmelser 

Kommunalförbundets verksamhet måste ligga inom den kommunala kompetensen 
2.1. En grundläggande förutsättning för att en viss förvaltningsuppgift skall kunna lämnas 

över till ett kommunalförbund är att uppgiften i fråga ligger inom ramen för samtliga 
överlämnande kommuners kompetens. Är uppgiften av något annat slag och således 
faller utanför ramen för vad som ligger inom den kommunala kompetensen kan den 
inte överlämnas. Kort kan detta alltså förstås på så vis att kommunalförbundets 
kompetens alltså varken är mindre eller större än kompetensen hos de kommuner 
som överlämnar uppgiften. 

2.2. Vid bedömningen av huruvida en uppgift ligger inom ramen för kommunal 
kompetens tillämpas bland annat den så kallade lokaliseringsprincipen, se 2 kap. 1 § 
kommunallagen. 

2.3. Lokaliseringsprincipen innebär att en uppgift anses ligga inom kompetensen under 
förutsättning att uppgiften som sådan är av allmänt intresse och har anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar. Det är varken nödvändigt eller 
tillräckligt att den verksamhet som man vill främja bedrivs inom kommunens 
gränser - det avgörande är att intresset av att verksamheten bedrivs är knutet till 
kommunen. 

2.4. Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) har vid ett flertal tillfällen 
haft att bedöma tillämpligheten av lokaliseringsprincipen och har då valt att tolka 
den relativt generöst. I avgörandena RÅ 197 4 A 2082, RÅ 1938 ref 19 och RÅ 197 6 
Ab 236 kom domstolen i samtliga fall till slutsatsen att de aktuella kommunernas 
engagemang i verksamheter som bedrevs inom andra kommuners gränser var till 
nytta för de förra kommunerna och deras invånare. I RÅ 1981 2:53 ansåg domstolen 
det till och med vara en kommunal angelägenhet att lämna kommunala bidrag till 
social forskning vid ett statligt universitet. 

2.5. För att en kommun-och därmed också ett kommunalförbund- skall vara 
kompetent att bedriva näringsverksamhet måste därutöver kraven i 2 kap. 7 § 

157



3 (5) 

kommunallagen vara uppfyllda vilket innebär att verksamheten skall syfta till att 
tillhandahålla allrnännyttiga anläggningar eller tjänster samtidigt som verksamheten 
drivs utan vinstsyfte. 

I huvudsak inga begränsningar för vilka uppgifter som får överlämnas 
2.6. Märk väl att det till kommunalförbundet också kan överlämnas frågor som innebär 

myndighetsutövning eller som kommunen enligt särskild lagstiftning är skyldig att 
hantera. I princip gäller enligt förarbetena till kommunallagen inga begränsningar alls 
såvitt vilka sådana uppgifter som kan överlämnas - utöver de krav som ovan 
angivits på kommunal kompetens. Om det inte angivits ett uttryckligt förbud mot 
överlämnande av kommunal angelägenhet till kommunalförbund i särlagstiftning 
kan alltså kommunalförbundet träda i kommunens ställe och överta uppgiften1 se 9 
kap. 2 §kommunallagen. 

2.7. Även om kommunalförbund ofta bildas för regional samverkan i någon form finns 
inget krav på att kommunalförbundets medlemskommuner skall finnas i samma 
region eller ens geografiskt befinna sig nära varandra. Det är alltså fullt möjligt att 
samordna kommuner från norr till söder. Dock bör betänkas att de 
verksamhetsområden inom vill<a samverkan är lämpliga och möjliga troligen är 
betydligt färre mellan två kommuner som ligger mycket långt ifrån varandra än i 
näraliggande kommuner. 

3. Verksamhet utanför Kommunalförbundets geografiska område 
3.1. När Kommunalförbundet bedriver verksamhet utanför sitt geografiska område 

måste Kommunalförbundet kunna visa att den externa verksamheten har 
anknytning till Kommunalförbundets geografiska område eller att den externa 
verksamheten är till nytta för kommunmedlemmarna i Kommunalförbundets 
medlemskommuner - annars kan verksamheten stå i strid med 
lokalis eringsp rincip en. 

3.2. På det sätt som Kommunalförbundets avtal med de utomstående kommunerna är 
utformade synes det huvudsakliga intresset för de utomstående kommunerna vara 
att köpa de aktuella tjänsterna och Kommunalförbundets intresse att leverera 
tjänsterna mot betalning. Nyttan för kommunmedlemmarna i Kommunalförbundets 
medlemmar är därför i viss mån oklar. Att den externa verksamheten innebär 
stordriftsfördelar och därmed minskar kostnaderna per användare1 eller genererar ett 
ekonomiskt överskott1 vilket indirekt gynnar kommunmedlemmar i 
medlemskommunema är inte ett tillräckligt skäl för avsteg från 
lokaliseringsprincipen. 

3.3. Den försäljning av AV-mediacentralstjänster som sker utanför Kommunalförbundets 
geografiska område skulle kunna bedömas stå i strid med lokaliseringsprincipen och 
därmed ligga utanför Kommunalförbundets kompetens. 

3.4. Av Kommunalförbundets förbundsordning framgår emellertid att ett av 
Kommunalförbundets uppdrag är att främja samverkan med utomstående 
organisationer och aktörer. Kommunalförbundet har också uppgivit att viss 
samverkan sker mellan Kommunalförbundet och de externa kommunerna såvitt 
avser AV-mediacentralstjänsterna. 
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3.5. Avtalen med de utomstående kommunerna skulle mot denna bakgrund kunna 
betraktas som interkommunala samverkansavtal. Sådana avtal regleras inte 
uttryckligen i kommunallagen och måste därför bedömas utifrån huvudprinciperna i 
2 kap. kommunallagen. Eftersom det, såvitt vi uppfattat verksamhetens bedrivande, 
föreligger vissa ömsesidiga intressen för Kommunalförbundet och de utomstående 
kommuner med vilka avtal har tecknats skulle avtalen med de utomstående 
kommunerna och Kommunalförbundet därför på denna grund kunna anses falla 
inom ramen för den kommunala kompetensen. 

3.6. De avtal som upprättats bör1 för tydlighets skull1 kompletteras med en närmare 
redogörelse för vilken typ av samverkan som kan vara aktuell, på vilket sätt sådan 
samverkan är en del av Kommunalförbundets uppdrag enligt förbundsordningen, 
och i vilken utsträckning den är till nytta för såväl Kommunalförbundet och den 
utomstående kommunen. 

3.7. Kommunalförbundet bör också närmare analysera och, om detta bedöms lämpligt, 
eventuellt också utveckla samverkansinslagen, exempelvis genom arbete med 
erfarenhetsutbyten, samrådstillfällen eller möjligheter till gemensam 
kompetensutveckling mellan de kommuner som deltar i samverkan. 

4. Upphandlingsfrågor 
4.1. Av särskild betydelse är den eventuella skyldigheten för de utomstående 

kommunerna att upphandla de AV-mediacentralstjänster som omfattas av avtalen 
med Kommunalförbundet. 

4.2. I 3 kap. 17 §lagen om offentlig upphandling ("LOU") har införts ett särskilt 
undantag för vissa typer av interkommunal samverkan. Undantaget innebär att 
upphandlande myndigheter kan träffa samarbetsavtal med varandra utan att 
genomföra upphandlingar enligt LOU. Samtliga de villkor som anges i bestämmelsen 
skall vara uppfyllda för att undantaget skall vara tillämpligt. Bestämmelsen har 
följande lydelse: 

Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphandlande myndigheter, om 

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete mellan 
myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra 
tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemensamma mål, 

2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med allmänintresset, och 

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av den verksamhet 
som berörs av samarbetet. 

4.3. För det första krävs alltså att samarbetsavtal träffas mellan upphandlande 
myndigheter. Eftersom avtalsparterna är ett kommunalförbund och kommuner är 
detta krav uppfyllt. 

4.4. För det andra skall samarbetsavtalet avse ett samarbete för att nå myndigheternas 
gemensamma mål. Avtalet får alltså inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens 
behov - då är det inte fråga om ett samarbete utan om ett köp. Alla samarbetsparter 
skall också bidra vid utförandet av uppdraget. Det krävs dock inte alls att alla parter 
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bidrar med samma sak eller med lika mycket och det är tillåtet med ekonomisk 
kompensation mellan parterna1 så länge den endast avser kostnadstäckning. 

5 (5) 

4.5. Som tidigare anfört är de utomstående kommunernas bidrag till samverkan inte 
tillräckligt tydligt angiven eller utvecklad i befintliga avtal. Kommunalförbundet bör 
därför tillse att avtalen omarbetas på så vis att samverkansinslaget blir mer 
uttryckligt. Vid sådana förhållanden är det enligt min uppfattning inte ett problem 
att Kommunalförbundet i syfte att åstadkomma kostnadstäckning (det vill säga utan 
att verksamheten genererar vinst) också debiterar de utomstående kommunerna 
avgifter för tjänsterna. 

4.6. För det tredje f?.r verksamheten inte utövas på den öppna marknaden till mer än 20 
%. Kommunalförbundets tillhandahållande av tjänster på den "öppna marknaden" är 
såvitt vi kan bedöma begränsat till ett mindre antal fristående skolor vilket irmebär 
att den i lagen uppställda gränsen sannolikt inte kan anses passerad. 

4.1. Samarbetet skall slutligen avse offentliga tjänster. Det finns idag en osäkerhet kring 
vad som utgör offentliga tjänster, men vår bedömning är att AV-mediacentrals
tjänster är att betrakta som sådana offentliga tjänster som avses i bestämmelsen 
eftersom en skolhuvudman, till exempel en kommun, enligt bland annat 10 kap. 10 § 
och 15 kap. 17 § skollagen är skyldig att utan kostnad ge eleverna "tillgång till bocker 
och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. 11 För att en kommun 
skP.11 kunna uppfylla sina skyldigheter i detta avseende krävs att kommunen kan 
förse eleverna både med traditionella läromedel i bokform samt med moderna 
läromedel i form av exempelvis film- och datamedia. Tillhandahållandet av 
tjänsterna har därför naturlig och direkt anknytning till den offentliga 
skolverksamheten i Kommunalförbundets och de utomstående kommunernas 
område. 

4.8. Vår bedömning är, mot bakgrund av vad som diskuterats ovan och under 
förutsättning att avtalen med de utomstående kommunerna justeras på det vis som 
föreslås, att de villkor som uppställts i 3 kap. 17 § LOU är uppfyllda och att 
upphandling således inte måste ske vid tillhandahållandet av tjänsterna. 

redrik ngström 
Advokat 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Startsida > Tjänster > Press > Nyheter 

---·----·--------~-----~--------------·---

Publicerad: 23 maj 2018 

Nyhet 

Efterlängtat riksdagsbeslut om 
avtalssamverkan 
Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, 

landsting och regioner. Det blir nu enklare ocH säkrare att samarbeta över 

kommungränsenia. 

SKL har drivit frågan i många år och de förändringar som nu genomförs 

från den 1juli2018 svarar mot stora behov. 

:--- Det är mycket glädjande att riksdagen nu har öppnat för enkel 

mellankommunal samverkan över en kommungräns. Genom att möjligheten 

kommer att kunna tillämpas generellt - och inte har knutits till vissa 

verksamhetsområden - skapas stort utrymme för lokala lösningar. Det här är 

ett viktigt beslut för att våra medlemmar även i framtiden ska kunna 

leverera en bra och likvärdig välfärd, säger Lena Micko, ordförande för 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

Det är samtidigt viktigt att framhålla att det ska handla om faktisk 

samverkan- och alltså inte rena renodlade tjänsteköp. Sådana är också 

LenaMicko 

'' 

fortsättningsvis upphandlingspliktiga. Bestämmelserna är avsedda att användas för att stärka kommunernas 

förmåga och kan alltså inte användas som grund för att lägga bud i andra kommuners upphandlingar. 

- Detta kommer att få stor betydelse, framförallt för mindre kommuner, där det inom vissa områden inte är 

kostnadseffektivt, eller ens möjligt, att ha egna personella resurser inom alla områden. Exempelvis kan det handla 

om gemensam kompetensförsörjning inom miljöomrMet, infrastrukturområdet eller kultur- och fritidsområdet, 

men man kan också tänka sig annan samverkan över en kommungräns, exempelvis inom hemtjänsten, säger Lena 

Micko. 

Läs vidare 
Riksdagens betänkande och beslut om kommunal avta1ssamverkan 
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SKL:s arbete med demokrati. ledning och stvming 

Hämta högupplöst bild på Lena Micko 

Kontakt 
Helena Linde 

08-452 79 76 

helena.linde@skl.se 

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

Sveriges Kommuner och Landsting 
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och 

reg10ner. 

08-452 70 00 info@skl.se 

'. 
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Till kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, 
Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Östra Göinge kommuner. 

Skrivelse ifrån Kommunalförbundet AV Media. Skåne med anledning 
av Revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut 
2017 =12=31 och granskning av avtalskommuner och upphandling. 

Med anledning av revisorernas skrivning i dokument enligt ovan hemställer vi hos 
våra medlemskommuner om att ni avvaktar med beslut om ansvarsfrihet till dess att 
AV Media Skånes Direktion avgivit svar på Revisionsberättelse för år 2017 
med bilagor. 

Hässleholm 2018-04-12 

Mikael Linden 

Verksamhetschef 

AV Media Skåne 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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2018-05-22 

INBJUDAN 

IOireld:iollilen i Kommuna!förburuJet AV Media Skåne har beslutat att 
mllillbjuda revesorerrrn tm fördjupe3ld diaBog måndag den 4 juni 2018 
kl. 13.00 !På Tyringe Kurhotell i Tyringe. 

Inledning 
Med anledning av den skarpa kritiken som vi fått och som vi uppfattar inte 
helt rättvis inbjuder vi er till fördjupad dialog där vi har tagit experter till 
vår hjälp. 

Avseende upphandling/försäljning1 P 0 Andersson Public Procurement 
Service AB som också gav Anders Bylund sin certifiering samt gav oss 
konsulthjälp vid det inledande skrivandet av vår befintliga upphandling. 

Avseende våra samarbetsavtal, Fredrik Engström advokat Engström & 
Hellman Advokatbyrå, har tidigare hjälpt GR-utbildning i Göteborg med 
upphandlingsfrågor och Mediecenter i Jönköping med samarbetsavtal då 
Mediecenter blev stämda för att agera utanför sitt område. Mediecenter 
vann caset i två instanser. 

Mötet kommer att ske tillsammans med AU och verksamhetschefen som 
fått uppdraget av Direktionen att genomföra fördjupad dialog med 
revisorerna då det finns olika syn på vad som är lagligt och inte lagligt i 
vår verksamhet. Våra experter deltar via länk. 

PM. 
13.00 

13.15 

13.45 

14.15 

15.00 

Postadress 
Box 177 

Mötesstart med inledning av ordföranden Christer Grankvist. 

Uppkoppling med P 0 Andersson via Face Time. 

Uppkoppling med Fredrik Engström via Face Time. 

Dialog mellan AU och revisorerna. 

Mötets avslutning. 

Välkomna! Mikael Linden 
Verksamhetschef 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 

281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöksadress 
Finjagatan 44 164



Angående direktionens förfrågan om en bedömning av vald utvecklingsinriktning. 

På möte den 4 juni mellan AV Medias direktion och förbundets revisorer redogjorde direktionen för de 
åtgärder som beslutats om, bla möt bakgrund av den kritik som re14isorerna riktat mot direktionen dels i 
granskning av förbundets roll som IT-leverantör och mot nuvarande konstruktion med avtalskommuner 
och avtalssko!or och dels i revisionsberättelsen för 2017. 

1. Direktiorien meddelar att förmedling av IT-hårdvara kommer att upphöra under 

sommaren för att vara helt avvecklad i augusti 2018. 
2. Direktionen meddelar att förbundet kommer att se över avtalen med de sk 

avtalskommunerna för att avtalen ska överensstämma med det sk Hamburg

undantaget i LOU. 

Revisorerna har fattat beslut om att inte uttala sig i förväg om åtgärder som vidtas under innevarande 
budgetår och som inte heller är genomförda. Ytterligare skäl till att inte bedöma åtgärderna är att 
revisionen ska uttala sig enbart på information som vi självständigt haft möjlighet att bedöma och 
verifiera. 

rå uppdrag av rev. isorerna i AV Media i Skåne 

\r.A~( I 

lnge~n, revisionens ordförande 

\ 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: måndag den 5 mars 2018 

Plats och tid: AV Media Skåne kl.13.30 - 14.45 

Närvarade: Christer Grankvist Ordf. Simrishamn 
Joachim Fors Hässleholm 
Rune Persson Klippan 
Ingmar Bernthsson Osby 
Marie Gärdeby Perstorp 
Reino Persson Åstorp 
BrittMarie Hansson Ängelholm 
Theresa Lindahl Örkelljunga 
Sofia Nilsson Östra Göinge 

Tjänstgörande 
Ersättare: Helene Lundqvist Tomelilla 

Ersättare: Sven Olsson Simrishamn 
Sven-Ingvar Borgquist Ängelholm 
Leif Svensson Örkelljunga 

Ekonomiansvarig KFSK: Rahim Hotek 

Verksamhetschef: Mikael Linden 

Personalföreträdare: Martin Sarkar (Vision) 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 
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Ärenden: 

§1. Upprop 
Ordföranden Christer Grankvist hälsade alla välkomna till årets första 
direktionsmöte. Därefter förrättade ordföranden upprop. 

Direktionen beslutar: 
att fastställa tjänstgöringslistan. 

§2. Val av justerare 
Rune Persson ifrån Klippan valdes till att justera dagen protokoll. 

§3. Föregående direktionsprotokoll 
Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste ärenden i mötesprotokoll 
2017-12-04 som är utskickat till direktionen sedan tidigare. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§4. Redovisning samt överlämnande av Årsredovisning för 
år 2017. 

Utskickat underlag kommenterades enligt nedan: 
Ekonomiansvarige på KFSK Rahim Hotek redovisade 2017 års bokslut. 
Förvaltningsberättelsen redovisades i korthet av verksamhetschefen. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna årsredovisningen för år 2017 samt 
överlämna årsredovisningen för år 2017 till 
medlemskommunerna. 

§5. Revisionsberättelse 

De politiska revisorerna sammanträder den 16 mars för att skriva 
revisionsberättelse och underteckna densamma. 

2 

Bilaga 1 

Bilaga 2 
Bilaga 3 

Den externa revisorn Ernst & Young redovisar då sin granskningsrapport för 
Bokslutet 2017. 

Direktionen beslutar: 
att när revisionsrapporten är klar skall den skickas ut till 
AU och direktionens ledamöter. 
att revisionsberättelsen och granskningsrapporten från 
den 16 mars biläggs till AV Media Skånes bokslut. 
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att revisionsberättelsen och granskningsrapporten 
tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunerna, med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 2017. 

§6. Årets resultat 
AU föreslår Direktionen att årets resultat 331 641 kronor läggs till eget 
kapital. 

Direktionen beslutar: 
att lägga årets resultat 331 641 kronor till eget kapital. 

§7. Statistik för år 2017 
Verksamhetschefen redovisar i korthet 2017 års statistik som är ut
skickat till ledamöterna. 

Kommentarer i samband med redovisningen av statistiken för år 2017: 
- Borttaget är sådant som vi inte längre lånar ut. 
- Nytt är att vi redovisar streaming separat för UR:s program och 

egna inköpta filmer. Glädjande att våra egna inköpta filmer ses 
mest. 

- Nytt är att vi redovisar våra insatser ute hos er i kommunerna i två 
kolumner. 

- Vi ökar den totala utlåningen med 28 000 utlåningar. 
- Tre kommuner minskar sin inlåning. 
- Teknisk utrustning ökar med anledning av mycket lån av 

programmeringsutrustning. 
- Det strömmande tar över utlåningen mer och mer, inom ett par år 

kommer vi inte att låna ut DVD längre. 

Theresa Lindahl Örkelljunga konstaterar att inlåningen minskat i 
Örkelljunga samt att det under 2017 inte varit några insatser i 
kommunen. Verksamhetschefen fick frågan om han vet orsaken till detta. 
Verksamhetschefen svarade att han inte ännu haft dialogmöte med 
Örkelljunga där naturligtvis statistiken skall analyseras men han tror att i 
mångt och mycket är det kontakt/personrelaterat dvs. De två personer 
som tidigare hade mycket kontakt med AV Media Skåne har slutat i 
kommunen och ännu har ingen tagit upp den kontakten. Vi har kontakt 
med Karl-Olof Vestinsson när det gäller GDPR. 

Sven Olsson tar upp att förhållandet är det samma i Simrishamn. 
Ordföranden Christer Grankvist informerar då om att det förhållandet 
beror på den turbulens som var för några år sedan där man i Simrishamn 
talade om att man avsåg att gå ur AV Media Skåne. I Simrishamn är det 
ytterst en ledningsfråga att faktiskt använda det man betalar för. 

3 

Bilaga 4 
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Verksamhetschefen har genomfört dialogmöte i Simrishamn under hösten 
2017 och återkoppling med de nya utvecklingsledarna skall genomföras. 

Direktionen beslutar: 
att lägga 2017 års statistik till handlingarna och att 
densamma skickas ut till medlemskommunerna 
tillsammans med årsredovisningen, revisionsberättelsen 
och granskningsrapporten. 

§8. Dagsaktuellt läge på AV Media Skåne 

4 

Verksamhetschefen visade ledamöterna den nya hemsidan och då speciellt 
den delen som fr.o.m. 2018-01-01 är vår officiella anslagstavla 
Förbund & Politik. Där man hittar alla våra officiella handlingar. 
Övrigt aktuellt på AV Media Skåne är: 
Läromedelsmässa 2018 som genomförs på onsdag den 7 mars, välkomna. 
Delaseminarium i samband med LM 2018 avseende programmering i 
skolan. 
Fortsatta dialogmöten. 
Fortsatta utbildningar i programmering 
Vi inväntar rapporten ifrån Ernst & Young avseende våra avtal samt 
upphandling/försäljning. 

§ 9. Informationsutbyte ifrån respektive kommun 
Ordföranden Christer Grankvist informerade om att den negativa trend 
avseende antalet sökanden till de olika gymnasieprogrammen på 
Österlengymnasiet i Simrishamn i år har brutits. Det blev bara ett 
program som läggs vilande i och med hästterminens start vilket är både 
roligt och skönt. 

Joachim Fors informerade om att Hässleholms kommun anställt ny 
utvecklingsledare, Per-Erik Holmen ifrån Åstorp. Verksamhetschefen 
informerade om att Per-Erik H var på AV Media Skåne i förra veckan för 
ett dialogmöte. 

Theresa Lindahl informerade om att Fredrik Andersson nu är Örkelljungas 
digitaliseringsgeneral. 

Direktionen beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 10. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden idag. 

§ 11. Information 
Nästa möte: 
Direktionens nästa möte, måndagen den 14 maj, skall som vanligt ske i 
samband med ett studiebesök. Verksamhetschefens förslag är att det 
genomförs hos Lekolar i Osby. 

Direktionen beslutar: 
att verksamhetschefen arbetar vidare med förslaget om 
studiebesök hos Lekolar i Osby. 

5 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och speciellt tack till Rahim 
Hotek som redovisade årsbokslutet. Ordföranden bjöd in till kaffe och sade 
samtidigt kör försiktigt hem i snöfallet. 
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ÅRSREDOVIS 
2017 

för 

I 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

E I 

Innehåll: 

G 

Förvaltningsberättelse. Försättsblad+ 6 sidor 
Bokslut Försättsblad + 7 sidor 
Resultaträkning Sidan 1 
Balansräkning tillgångar Sidan 2 
Balansräkning eget kapital och skulder Sidan 3 
Kassaflödesanalys Sidan 4 
Redovisningsprinciper Sidan 5 
Noter till resultat- och balansräkning Sidan 6 - 7 

Bilaga 1. 
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FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 2017 

Inledning 
1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya 
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads 
läns AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets 
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. 
Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 2018 fyller AV Media 
Skåne 20 år. 
Målet för AV Media Skåne är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhets
regionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av läromedel, främst 
digitala läromedel. AV Media Skåne skall utgöra en pedagogisk resurs och en IKT
resurs för pedagoger och elever. 

Medlemskommuner och avtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har 
avtal för hela kommunen. Eslövs kommun har avtal för grundskolan och 
gymnasiesärskolan. övriga avtal enligt följande: sex skolor i Svalövs kommun, fem 
skolor i Kävlinge kommun, två skolor i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo 
kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, avtal med Perstorps gymnasium 
(Perstorp AB), avtal med Regionmuseet, samt Kommunalförbundet Bromölla
Sölvesborg. 

Direktionen har bestått av följande ledamöter: 

Kommun Ordinarie Ersättare 

Bromölla Jalil Chigha (Mp) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 

Båstad Helena Stridh (Bp) Ingrid Zäther (S) 

Hässleholm Joachim Fors (S) Lars Klees (Sd) 

Klippan Rune Persson (S) Helena Dådring (M) 

Osby lngmar Bernthsson (S) Lars-Anton lvarsson (M) 

Perstorp Marie Gärdby (C) Viveca Dahlqvist (Pf) 

Simrishamn Christer Grankvist (S) Sven Olsson (M) 
Ordf. 
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Tomelilla Lena Eriksson (C) Helene Lundqvist (S) 

Åstorp Reino Persson (S) Eddie Ek (Sd) 

Ängelholm BrittMarie Hansson (S) Sven-Ingvar Borgquist (M) 

Örkelljunga Theresa Lindahl (M) Leif Svensson (S) 

Östra Göinge Sofia Nilsson (C) 
Vice ordf. 

Sven-Arne Persson (S) 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden Christer Grankvist 
Vice Ordföranden Sofia Nilsson 
Ledamot BrittMarie Hansson 

AU~ och Direktionsmöten 
Under året har åtta AU-möten och sex direktionsmöten genomförts. 

AV Media Skånes organisation 

Verksamhetschef 

Ansvarig för Tryckta läromedel, 
kurser & utbildningar samt 
Läromedelsmässa 

I KT-pedagoger 

IT & Teknikansvarig 
Dataskyddsombud 

Inköp & Upphandlingsansvarig 

lnköpsansvariga Film 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 

Mikael Linden 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 
Jenny Josefsson 

Martin Sarkar 

Anders Bylund 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 
Kenneth Brorsson 
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Verksamhetsmål för 2017 

Verksamhetsledning Juridik Ekonomi Personal 
Ansvarsfrihet 

2018-02-22 

Direktionen har fått ansvarsfrihet, med anmärkning för år 2016, beviljad ifrån 
samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 
Ny Förbundsordning 
Ny Förbundsordning har skrivits, anpassats till ny kommunallag och skickats ut till 
medlemskommunerna för beslut och underskrift. Fr.o.m. 2018-01-01 så gäller ny 
Förbundsordning, samtliga 12 medlemskommuner har fattat beslut om att anta ny 
Förbundsordning samt skrivit under densamma. 
Ekonomiska ramar 
Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala 
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter 
under året har varit 13 772 077 Kr. Kostnaderna för året uppgår till 13 061 990 Kr + 
avskrivningskostnader 378 474 kr. Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella 
intäkter och kostnader, uppgår till 331 641 kr. 
Delårsbokslut 
Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2017-08-31. Delårsbokslutet har skickats 
ut till medlemskommunerna som information. 
Balanskravresultat: 
Arets resultat 331 641 Kr 
Realisationsvinster 
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 
Orealiserade förluster i värdepapper 

0 Kr 
+ 0 Kr 
+ 0 Kr 
+ 0 Kr 

Justering för återföring av orealiserade förluster 
i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
Balanskravsresultat 
Vårt överskott är högre än beräknat 

0 Kr 
= 331 641 Kr 

0 Kr 
+ 0 Kr 

= 331 641 Kr 

I och med förändrade redovisningsprinciper visar årets resultat för 2017 på ett högre 
positivt resultat än budgeterat. Vilket beror på att vi för första gången i vår 
verksamhet har periodiserat filminköpen, vilket är genomfört med anledning av 
revisorernas synpunkter. Det påverkar vårt sätt att arbeta med ekonomin under en 
övergångsperiod under 2017 och 2018, där vi måste ta hänsyn till de kommande 
periodiska kostnaderna. 
Vi har nått våra mål avseende att hushålla med våra pengar, att vara 
kostnadsmedvetna, att reducera onödiga kostnader och i huvudsak använda 
budgeten till tjänster och produkter för pedagogiskt stöd till kunderna. Såväl AV 
Media Skånes soliditet 58% samt likviditet 6 165 268 kr visar på en stabil ekonomi. 
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Personal . 
Vår IKT pedagog Jenny Josefsson slutade sin anställning hos oss den siste 
november på grund av personliga skäl. Inget beslut om nyrekrytering är fattat. 
Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%. 
Kompetensutveckling 
Hur skolans och samhällets digitalisering fortgår har bl.a. studerats på BETT, SETT, 
SETT Syd, Bok- & Biblioteksmässan, Trippel Helix, Filmkonferenser och UR-dagarna. 
Kompetensutveckling är genomförd avseende Skolfederation, NT-handledarutbildning, 
GDPR, bygga hemsida i WordPress. 

Information Mairknadsföring kommunikation 
Hemsida 
Ny hemsida har lanserats under oktober månad. 
Sociala medier 
Våra uppsatta mål för antalet som följer oss på sociala medier har uppnåtts. Framför 
allt Facebook upplever vi som det sociala mediet som ökar i betydelse för oss, för att 
föra ut vår information om tjänster och produkter. 
Dialogmöten 
Dialogmöten med samtliga kommuner har påbörjats under hösten 2017 och skall 
slutföras under 2018. 

Film och övrig strömmande media 
Film - strömmande och DVD 
I och med den ökade användningen av strömmande media har vi tagit bort all 
utlåning av DVD på de inköpta filmer som vi har strömmande rättigheter till. Detta 
ska på sikt ge en minskad fysisk distribution. Vi har numera adaptiv streaming, (är en 
teknik som anpassar bild- och ljudkvaliteten efter användarens datorkapacitet och 
uppkopplingshastighet). Fördelen är att användaren alltid får den högsta kvalitet som 
utrustningen klarar av utan att behöva tänka på att justera nivån. 

Vi har skrivit abonnemangsavtal med Film & skola på 4 år, detta innebär ca 1 200 
strömmande utbildnings- och spelfilmer ytterligare i Mediekatalogen i ett första 
skede. Nya filmer tillkommer varje termin. Abonnemangsavtal har även skrivits med 
Eduklips på 3 år. Mediekatalogen har utökats med över 200 utbildningsklipp och det 
tillkommer minst 40 nya klipp per år. 

Filminköp och förlängning av filmrättigheter 2017 har gjorts till en kostnad av 
1 500 000 kr samt 800 000 kr för abonnemang Film i Skolan. Vi har nu ca 2 313 
egna inköpta filmer i vår Mediekatalog. 179 nya filmer har lagts in och ca 250 nya 
utbildningsklipp. I SU Fritt utbud har det tillkommit 12 filmer. Totalt 19 filmer har 
utrangerats. Av de 59 inkomna önskemål från användare har vi kunnat lösa 
rättigheter för 15 stycken. 7 filmer har vi kunnat koppla till bokinköp, så att 
möjligheten finns att kombinera film och bok. 
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Vad gäller vårt mål med att marknadsföra våra filmer minst 10 gånger/år så har vi 
gjort detta både genom nyhetsbrev, men även regelbundet via Facebook- och 
Twitterkanal och på vår förstasida i Mediekatalogen. 
UR~program 

DVD och CD distribueras inte längre. UR:s radio- och tv-program kommer att vara 
fortsättningsvis tillgängliga i Mediekatalogen som strömmande. 
Genom att delta på UR-dagarna har vi tagit del av deras programutbud och fört 
diskussioner om produktion och samarbete. 
Webbtjänster 
Muzzy Club är en webbtjänst som våra användare har fri tillgång till genom sitt konto 
hos oss. Under 2017 har 7 129 inloggningar gjorts av både elev och lärare. 

Creaza är också en webbtjänst och även denna tjänst har våra användare fri tillgång 
till genom konto hos oss. Totalt antal produktioner i de olika programmen under 2017 
för såväl elever och lärare. 
Cartoonist 15 625 
Mindomo 8 108 
MovieEditor 1 890 
Audieditor 589 

Kikora mattetrion finns nu i vår mediekatalog. Mattetrion är ett digitaliserat 
träningscenter för matematik. 

Läromedelsmässa. 2017 
Jim Thuresson, bl. a. före detta förbundskapten i basket, inspirerade i Positivt 
ledarskap. Ett hundratal föreläsningsbesökare fick sig en rejäl energikick. 
Totalt besöktes mässans 40-tal utställare av ca 600 lärare i förskola till årskurs 9. 
Även de 15 seminarierna var välbesökta. 
Nyhet i år var att besökarna skulle anmäla/registrera sitt besök, så de enkelt kunde 
dela sina kontaktuppgifter med de utställare de önskar komma i kontakt med. 

Genomförda Pedagogträ.ffa.r/kurser/utbildningar under 2017 
Vi har under året arrangerat 6 pedagogträffar i ämne som Skolfederation, matematik, 
litteratur och läromedel med totalt ca 225 deltagare. 
Se också statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner avseende AV 
Mediainformation samt utbildningar/ workshops ute på plats i kommunerna. 

Nätverk- och informa.tionsmöten 
Vi har under året genomfört två nätverksmöten för utvecklingsledarna, motsv. 
befattningar samt IT-personal (It-tekniker, IT-pedagoger, IKT-pedagoger, It
assistenter), ifrån våra kommuner. 
Vi har under året deltagit i nätverk avseende försäljning med Mediapoolen i Skövde 
och Mediacenter i Jönköping. 
Vi har deltagit i KMIS (nätverket för Kommunala Mediecentraler I Samverkan) i 
Sverige. I KMIS har vi under året genomfört dialogmöten med SVT UR och 
Skolverket. 
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Upphandling & Försäljning 
Vi har vid förmedling utav IKT- och teknikutrustning sålt för 3 909 411 Kr. 
Kostnaderna för teknikinköp har under året varit 3 829 020 kr. Lägger 

2018-02-22 

vi till förmedling utav leasingköp som vi förmedlat under 2016 som ej syns 
i resultaträkningen så har vi 2017 totalt omsatt 6 909 411 Kr i försäljningen. 

Distribution 
Kostnader 
Vi har uppnått vårt mål för 2017 att sänka kostnaderna för distributionen med 4%. 
Vi har sålt en gammal transportbil och ersatt den med en mindre bil som vi leasar på 
tre år. Med en ny modern bil kommer vi att sänka våra drivmedelskostnader med 
10% under 2018 samt att vi kör på HVO diesel (miljödiesel). 

Utlåning 
Skolfederation 
Vi har under året blivit medlemmar i Skolfederation. Vår mediekatalog är anpassad 
för Skolfederation. Ängelholm är vår första kommun som har integrerat 
Skolfederation med vår mediekatalog och Båstad, Åstorp och Hässleholm står på tur. 
Total utlåning 
Har ökat med 28 000 utlåningar. För detaljer se statistik för år 2017, statistik tidigare 
år samt statistik för våra utbildnings- och informationsinsatser ute i våra kommuner. 
Lärar- och Elevinloggning i Mediekatalogen 
Vi har idag 9 142 st. aktiva lärarkonton samt 21 085 st. aktiva elevkonton. 
Slutsatser: Lärarkonton är färre än föregående år och det beror på att vi har rensat ut 
inaktiva konton. Elevkonton har ökat med 5 000 konton. 

Övrigt 
Den 22 - 24 maj flyttade vi verksamheten ifrån Bäckhagsvägen 13 till Finjagatan 44. 
I förberedelserna för flytten fattades beslut om att avveckla Läromedelsbiblioteket. 

Hässleholm 2018-03-05. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

Christer Grankvist 
Ordförande 
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RESUL TATRÄKNING 1(7) 

Not 2017 2016 
Rörelsens intäkter 

Avgifter 2 9 201 650 8 996 093 
Förmedling AV-utrustning 3 909 411 5 585 562 
Övriga intäkter 3 661 015 1 099 604 

Summa intäkter 13 772 077 15 681 259 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling -3 829 020 -5561612 
Varor och tjänster för verksamheten -881 641 -3 299 781 
övriga kostnader -2 870 027 -2 342 772 
Personalkostnader 4 -5 481 272 -4 352 820 

Summa kostnader -13 061 960 -15 556 985 

Resultat före avskrivningar 710 117 124 274 

Av- och nedskrivningar -378 474 -120 757 

Resultat efter avskrivningar 331 643 3 517 

Finansiella intäkter o kostnader 

Ränteintäkter 0 1 531 
Räntekostnader -2 -3 646 

ARETS RESULTAT 331 641 1 402 
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BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Lager av AV-utrustning och reservdelar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 2017-12-31 

5 

6 

7 

8 

2 278 343 

0 

2 278 343 

0 

453 398 
666 305 
296 259 

1 415 962 

6 165 268 

7 581 230 

9 859 573 

2(7) 

2016-12-31 

0 

0 

0 

0 

2 633 624 
89 226 

450 679 
3 173 529 

6 812 964 

9 986 492 

9 986 492 
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Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

Not 

9 

10 

2017-12-31 

5 855 819 
331 641 

6 187 461 

2 660 648 
173 968 
837 496 

3 672112 

9 859 573 

4 296 523 
1 629 000 

3(7) 

2016-12-31 

5 854 417 
1 402 

5 855 819 

3 467 629 
9 467 

653 577 

4130 673 

9 986 492 

4 041 942 
1 809 000 
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KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

2017-01-01 2016-01-01 

2017-12-31 2016-12-31 
331 641 1 402 
378 474 120 757 

710 115 
1757567 

0 
-458 561 

1299 006 

2 009121 

-2 656 817 
-2 656 817 

-647 696 

6 812 964 
6 165 268 

122159 
-1 350 139 

129 779 
1 961 802 

741442 

863 601 

0 
0 

863 601 

5 949 362 
6 812 964 

4(7) 
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Not 1 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 
Bilar och transportmedel 
övriga inventarier 
Installationer 

Immateriella anläggningstillgångar 

17% 
20-25% 

10% 

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. 
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden. 

5(7) 
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 3 Övriga intäkter 

Sjuklönekompensation 
Erhållna bidrag för personal 
övriga intäkter 

Not 4 Personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Sociala avgifter, personal 
Pensionskostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
Gottgörelse pensionsstiftelsen 
övriga personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år) 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: 

Bilar och transportmedel 
övriga inventarier 
Installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utran erin ar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

~·· 

2017-12-31 

5 573 906 
3 627 744 
9 201 650 

2017-12-31 

2017-12-31 

0 
129 412 
531 603 
661 015 

3 573 409 
1124 154 

309 843 
154 609 
34 050 

0 
285 208 

5 481 272 

2017-12-31 

3 
6 
9 

0 
2 656 817 

0 
0 

2 656 817 

0 
-378 474 

0 
-378 474 

2 278 343 

2017-12-31 

17% 
20-25% 

10% 

1 363 405 
0 
0 

-578 091 
785 314 

-1 363 405 
0 

578 091 
785 314 

0 

6(7) 

2016-12-31 

5 371 690 
3 624403 
8 996 093 

2016-12-31 

50 016 
134 546 
915 042 

1 099 604 

2016-12-31 

2 978 257 
931 278 
338 761 
123 895 
30 060 

-413 921 
364 490 

4 352 820 

2016-12-31 

2016-12-31 

3 
6 
9 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

17% 
20-25% 

10% 

1 363 405 
0 
0 
0 

1 363 405 

-1 242 648 
-120 757 

0 
-1 363 405 

0 

185



Not 7 Varulager 

IB lagervärde 
Nedskrivnin 
Bokfört lagervärde 

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Företagsförsäkring 
Filmabonnemang 
Lokalhyra 
Licenser/avtal 
Övriga kostnader 

Not 9 Eget kapital 

Ingående balans 
Arets resultat 
Utgående balans 

Not 10 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkostnader 
övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda avtalsintäkter 

2017-12-31 

0 
0 
0 

2017-12-31 

0 
0 

138 992 
134 317 
22 950 

296 259 

2017-12-31 

5 855 819 
331 641 

6 187 461 

2017-12-31 

442 096 
339 400 

56 000 
837 496 

7(7) 

2016-12-31 

129 779 
-129 779 

0 

2016-12-31 

24 828 
134 093 
54 615 

223 334 
13 809 

450 679 

2016-12-31 

5 854 417 
1 402 

5 855 819 

2016-12-31 

467 852 
110 725 
75 000 

653 577 
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Revisionsberättelse för år 2017 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, 
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och 
Östra Göinge kommuner 

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2017. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom 
dels den löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade 
revisionen. 

l revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för 
brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- och årsbokslut. I 
årsredovisningen för 2017 har en positiv utveckling skett. Dock ser vi att styrningen 
avseende god ekonomisk hushållning kan förbättras avseenden finansiella såväl som 
verksamhetsmässiga mål. Förbundet har också under året arbetat aktivt för en ny 
förbundsordning och att få sk avtalskommuner (icke medlemskommuher) att bli 
medlemskommuner. 

'' 

I år har vi granskat lagligheten i förbundets försäljning av IT-produkter till 
medlemskommuner och avtalskommuner och dels lagligheten i att förbundet levererar 
tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom medlemskommunernas 
geografi. 

Enligt bifogad granskningsrapport är det inte förenligt med upphåndlingslagstiftningen att 
sälja varor till medlemskommuner och icke medlemskommuner. Förbundet kan inte hävda 
sk in-house-reglerna. Resultatet blir att kommunerna gör otillåtna direktupphandlingar. 
Alternativet är att förbundet blir en sk inköpscentral, vilket förbundet inte är idag. När det 

. gäller leverans av mediatjänster till icke medlemskommuner står detta i strid med 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E~post: kontakt@avmediaskane.se 

" .. 
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kommunallagen grundläggande principer, dvs lokaliseringsprincipen och mot förbudet att 
bedriva näringsverksamhet utanför förbundets geografi. 

Totalt sett strider de granskade områdena mot förbundsordningen, då förbundets 
verksamhet ska finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna. 

Vi revisorer ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot dessa grundläggande rättsliga 
principer. Samtidigt bedömer vi att direktionen har tagit allvarligt på kritiken och har för 
avsikt att anpassa verksamheten till rådande lagstiftning. 

Mot bakgrund av den allvarliga kritiken riktar vi en anmärkning mot direktionen för icke 
lagenlig verksamhet. Vi förväntar oss att direktionen tar fram en handlingsplan för hur 
anpassning ska ske av verksamheten, vilket kommer att bedömas i samband med 
revisionsberättelsen för 2018. 

Hässleholm 2018-04-03 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
- Rapport över granskning av delårsrapport 2017-10-31 
- Granskning av årsbokslut.2017 
~granskning av avtalskommuner och upphandling 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
· Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Mars 2018 

Kommunalförbundet 

Media Skåne 
Granskning av årsbokslut 2011~12~31 

Thomas Hallberg 

Angelica Borgström 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Kommunalförbundet AV Media 
Skånes årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma 
om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så 
att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamhet
erna uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är 
upprättad enligt god sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över 
resultat och ställning 
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar. 

1.2. Metod och avgränsningar 

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och 
revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad 
avser art som omfattning. 

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och avstämning av ba
lansräkningens väsentligaste poster samt analytisk granskning av väsentliga förändringar i ba
lansräkningen jämfört med föregående årsbokslut och delårsbokslut. Uppföljning har gjorts av 
processen för framtagandet av bokslutet. 

3 
191



f;}uqQinq e,i ht:<Ht;c 
':/'I(): i~. M1 tj W(J.-i(f 

2. Rättvisande räkenskaper 

2.1. Boks/utsprocessen 

Det har skett en förbättring avseende bokslutsprocessen jämfört med föregående år, då det 
tidigare varit problem med att materialet inte varit färdigt vid granskningstidpunkten. I år var 
bokslutet i princip helt klart när vi påbörjade vår granskning, vilket är en klar förbättring. 

2.2. Redovisningsprinciper mm 

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper. 
Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bok
slutsprocessen bland annat vad gäller periodiseringsprinciper. 

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen av balansräkningen. 

• Inga väsentliga noteringar har framkommit under revisionen. 

2.2.1. Översiktlig sammanställning över resultatet 

Utfall Utfall 
Belopp i tkr 

2017 2016 

Verksamhetens intäkter 13 772 15 681 
Verksamhetens kostnader -13 062 -15 557 
Avskrivningar, plan -378 -121 

Resultat före finansiella poster 332 3 

Finansiella intäkter 0 2 
Finansiella kostnader -0 -4 

Arets resultat 332 1 

2.3. Utfallet för perioden 

Den stora förändringen mot föregående år är att AV Media under 2017 börjat aktivera filmli
censer som immateriella anläggningstillgångar, vilket innebär att anskaffningsvärdet tas som 
en tillgång i balansräkningen och sedan kostnadsförs löpande under licensens nyttjandepe
riod. Detta är huvudsal<liga anledningen till att resultatet är högre än föregående år. 

3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning av dessa mål 
skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar 
både finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen fastställda mål 
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inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i 
delårsrapport och årsbokslut. Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets ut
värdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de 
mål direktionen fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, 
är lagstadgat. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning. 

Bedömning 

AV Media redogör för följande verksamhetsmål årsredovisningen: 

• AV Media bedömer att målet avseende antalet som följer kommunalförbundet på soci
ala medier är uppfyllt. Då det inte anges hur många följare man vill uppnå kan vi inte 
bedöma huruvida målet är uppfyllt eller inte. 

• AV Media bedömer att målet att marknadsföra deras filmer minst 10 gånger under året 
är uppfyllt. 

• AV Media bedömer att målet att sänka distributionskostnaderna med 4% under 2017 
är uppfyllt. Vi bedömer att detta mål är uppfyllt. 

111 Balanskravet som är förbundets enda finansiella mål bedöms uppfyllas eftersom ett 
överskott redovisas och det bedöms inte finnas några justeringsposter som påverkar 
balanskravet. Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen. 

3.1. Sammanfattande bedömning 

Efter granskningen av årsredovisningen för 2017 är det revisionens uppfattning 
• att i årsredovisningen saknas uppgift om verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 

hushållning, 
• att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed 
" att årets balanskrav är uppfyllt. 

Hässleholm den 8 mars 2018 

Thomas Hallberg 

Auktoriserad revisor 
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Bilaga 4. 

STATISTIK 2017-12-31 
för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

M IA KÅNE 
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Statistik för streaming och 1..1tiå11 2017 

Kommun Telmisl< utr Boklådor Bok&Meclia övrigt Museif. Temalådo1 UR DVD DVD 

Bromölla 9 68 5 5 18 108 

Båstacl 62 4 17 7 21 12 126 

Hässleholm 101 1120 37 14 66 268 200 1 460 

Klippa1111 6 99 3 7 24 6 98 

Osby 7 67 7 11 16 180 

Perstorp 1 53 1 2 76 

Simrishamn 3 76 5 27 9 21 

Tomelilla 3 136 7 10 77 3 90 

Astorp 18 53 2 9 36 4 124 

Ä111gelholm 4 197 3 28 47 13 282 

Örkelljunga 1 12 3 1 9 2 13 59 

ö Göinge 2 143 6 1 8 26 59 177 

Eslöv 25 173 4 16 30 5 188 

Hörby 26 188 24 1 16 70 19 189 

Höör 6 76 25 9 30 23 147 

Kristianstad 43 347 18 26 98 125 85 713 

·Kävlinge 3 58 1 6 28 10 

Laholm 5 218 74 10 12 19 4 180 

Lanclsl<ro11a 

Lund 113 5 1 11 10 

Malmö 

Sjölbo 
Staffanstorp 28 

Svalöv 8 59 1 2 4 58 10 218 

Sölvesborg 5 1 5 

SUMMA 271 3 323 221 14 325 929J 481 4489 

Sammanställt av Martin Sarkar 180124 

Övrigt= Läromedelsbiblioteket, 16 mm filmer, Ljud 

AVM Info::: lnformationstillfälle om vår verksamhet (se bilaga) 

AVM Utb =Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer osv (se bilaga) 

Stream UR StreamAVM AVMnnfo AVM Utlb Summa 
4144 6 087 2 10446 
4372 6 920 1 1 11 543 

18 234 27 840 4 15 49 359 

5 321 8192 3 2 13 761 
4960 7493 2 4 12 747 

2638 3 900 2 5 6 678 

3130 5452 2 3 8 728 
4597 7223 2 2 12150 
4 731 7255 1 12 233 

12 991 20228 3 4 33 800 

3573 4 856 8 529 

3 967 6166 2 6 10 563 

7 481 12 358 2 2 20 284 
4663 7732 1 4 12 933 
4 747 6 607 1 11671 

25 658 39 865 8 12 66 998 
3 950 6 945 1 11 002 
6 307 9470 2 2 16 303 

10 39 49 
245 629 1 014 

83 258 341 
114 404 518 
818 1 862 2 708 

2239 3 338 5 937 
849 1 017 1 877 

129 822 202136 37 64 342172 
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Tidigare år 

Bromölla 

Båstad 

Eslöv 
Hässleholm 
Hörlby 

Höör 

Klippan 
Kristianstad 

Kävlinge 

Laholm 

Landskrona 

Lund 

Malmö 

Osby 

Perstorp 

Simrishamn 

Sjöbo 
Staffanstorp 

Svalöv 

Sölvesborg 

Tomelilla 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Östra Göinge 

S:a kommuner 

Övriga 

Totalt 

2016 
10 324 
10 649 
18 862 
46472 
10 621 
11 125 
11 386 
61 322 

8 750 
15 329 

177 
693 

26 
12 709 

6 099 
9 964 

369 
2 151 
5 320 
1 567 

11 020 
9 189 

29 326 
9 796 

10 744 
313 990 

1 
313 991 

2015 2014 
9 366 7 367 
8 603 8 023 

16 309 14 857 
44579 45 115 

8 523 7 818 
9 885 10 566 

10 060 9 571 
51 376 48 876 
4420 1 631 

21 449 15 066 
149 153 
520 

13 355 14 027 
5 331 5 911 
7 774 8 907 

383 466 
1 391 1 237 
6 169 4 793 

694 829 
10 553 10 864 
10 051 11 200 
26 491 22 975 

9 239 8 744 
9 822 9 102 

286 492 268 098 

286 492 268 098 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 
7 514 6 272 6 727 1 430 2 876 2 767 
7 451 6 777 7 839 5198 3 828 2 833 

12 047 13 965 6 668 4 374 2 734 2 043 
37120 33 370 30 220 20 846 15 188 13 317 

7 708 7 694 6 524 4 360 2 854 1 924 
8 646 7 618 6 750 4320 2 208 1 531 
8 234 9 361 8 376 5 503 4 674 3 723 

46 819 43 534 37 244 22 724 16 325 13 998 
1 020 441 317 75 

13 709 13 300 9 369 6 143 4 324 3 698 
112 

11 101 11 226 9 376 6 927 5496 4 280 
5 038 5 925 4490 3448 2 570 2 119 
9 763 10 793 8 215 4 674 3 630 3437 

428 
980 194 

3 419 3 065 2240 1 345 607 
1 551 1 301 874 851 464 

10 096 10 292 7 404 2 922 1 818 1 664 
10 618 10 801 9 273 5 928 4 850 4259 
23 455 20 548 17 471 12 512 7 294 6 024 

7 163 6 319 6 203 4147 2 788 2 247 
9 873 10 859 9 495 7 375 5475 4159 

243 865 233 655 195 075 127 802 90 003 74023 
14 611 9 880 7 501 6 263 4564 

243 865 248 266 204 955 135 303 96 266 78 587 
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AV 
MEOtA SKÅNE 

Bilaga till statistik för 
streaming och utlån 2017 
18-01-24 

Statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner 
avseende AV Media information samt utbildningar/work
shops 2017. 

AV Media Skånes Information på plats ute i kommunerna. 

Bromölla 

Båstad 
20/6 Båstad Montessoriskolan AV Media info 

Hässleholm 
19/1 Läshörnan info T 4 Vux, Lär Vux 
2/3 Hässleholm Blixtlåset utställare 
13/9 Dialogmöte med utvecklingsledare 
5/10 Skolbibliotek Läshörnan 

Klippan 
6/11 
25/9 
6/12 

Osby 
9/1 
16/3 

Perstorp 
7/3 
12/6 

AV Media info Vedbyskola 
AV Media info Pilagårdsskolan 
AV Media info Krika Bygdeskola 

Osby Klockaregårdsskolan AV Media Info. 
Visseltofta AV Media info 

Perstorp AV Media info 
AV Media info Parkskolan 

Simrishamn 
4/9 Nils Holgersson skolan AV Media info 
12/9 Dialogmöte med utvecklingsledarna 

Tomelilla 
12/1 
9/3 

Tomelilla IKT-möte 
Tomelilla AV Media info Onslunda skola, Smedstorps skola, Kastanjeskolan 
och Lindesborgsskolan 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-81631Orgnr:222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E~post: kontakt@avmediaskane.se 
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Åstorp 
4/9 Dialogmöte med förvaltningschef och utvecklingsstrateg 

Ängelholm 
10/1 AV Media info på RIKT 
17/1 Angelholm RIKT programmeringsworkshop 
16/8 Dialogmöte medför- och grundskolechef och IKT-utvecklare 

Örkelljunga 

Östra Göinge 
514 AV Media Skåne info Skoldatateket 
17/5 Mölleskolan AV Media info 

Eslöv 
212 
20/9 

Hörby 
11/10 

Höör 
19/12 

AV Media info, Fridasroskolan 
Lärfestival, heldag AV Media info 

Dialogmöte med utvecklingsledare och IT-pedagog 

Dialogmöte med förvaltningschef och IKT pedagog 

Kristianstad 
11/1 Hammar skola AV Media info 
6/2 Rinkabyskolan AV Media info 
712 Viby skola AV Media info 
15/2 Trolle Ljungby skola AV Media info 
13/3 Kulltorpskolan AV Media info 
21/3 Fröknegårdskolan 6 - 9 AV Media info 
21/9 AV Media info Rönnowskolan personal F - 3 
6/12 Skolbiblioteket Läshörnan 

Laholm 
13/3 
10/10 

Kävlinge 
27/9 

Parkskolan info i personalrummet 
Kommunens Fritidspersonal, Lögnäs Gård, AV Media info 

Dösjebroskolan AV Media info 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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AV Media Skånes utbi~dlningar/ workshops ute på plats i 
kommunerna.. 

Bromölla 
18/4 
16/10 

Båstad 
20/6 

Bromölla Creaza Cartoonist, studiedag, Fritidspedagoger 
Dala Norra programmering, Fritids 

Båstad Montessoriskolan Programmeringsworkshop 

Hässleholm 
712 2812 713 13 st. 2 timmars lektioner i programmering vid Vittsjö skola, elevens val 
14/3 21/3 28/3 
414 18/4 25/4 
9/5 16/5 23/5 
30/5 
2818 
26/9 
30/11 

Klippan 
9/2 
27/3 

Osby 
9/1 
3/3 
16/3 
16/3 
22/9 

Perstorp 
812 
713 
7/3 
12/6 
7/11 

Programmering 2 tim Linneskolan åk 6 elever 
Hässleholm Sv. A appar 
Hässleholm programmering 

Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F - 6 
Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F - 6 

Klockarskogsskolan Programmeringsworkshop 
iPadkurs 
Visseltofta skola Programmering elever 
Osby programmeringsworkshop personal 
Killebergsskolan Programmering, halvdag 

Perstorp Sv. A Pedagoger 
Workshop Slöjdlärare 
Perstorp 3Dskrivare workshop 
Programmeringsworkshop Parkskolan 
Norra Lyckanskolan programmering Bluebot elever åk. 3 

Simrishamn 
4/9 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 7 - 9 pedagoger 
8/11 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 4 - 6 
18/12 Nils Holgersson skolan Creaza, Mindomo åk. 4- 6 

Tomelilla 
9/3 Tomelilla Programmeringsworkshop 
24/3 Onslunda skola Creaza Elever 

Åstorp 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Ängelholm 
17/1 Ängelholm RIKT programmeringsworkshop 
6/2 MIK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever 
812 MIK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever 
17 /5 Ängelholm workshop 30 skrivaren 

Örkelljunga 

Östra Göinge 
2212 Knislinge Programmering Sportlovsaktivitet bibliotek 
2814 Mölleskolan MIK + Creaza (fritidspedagoger) 
31/5 Mölleskolan MIK (lärare) 
9/6 Mölleskolan Creaza (fritidspedagoger) 
18/8 MIK Snapphaneskolan 
17 /11 Kommunen Digitalisering Fritid pedagoger 

Eslöv 
10/1 
2019 

Hörby 
14-15/8 
2418 
13/11 
14/11 

Höör 

Eslöv Programmeringsworkshop 7-9 Ekenässkolan 
Lärfestival, heldag programmering, filmrättigheter, 

Creaza 

Workshop programmering 

Programmeringsdag Frosta skola 

Programmering Kilhult alla elever & personal 

Programmering elever åk 5 - 6 & pedagoger 

Kristianstad 
1/3 Viby skola Creaza, Mindomo Elever åk 4 - 6 
314 Viby skola Creaza, Cartoonist Elever åk 4 - 6 
2514 Trolle Ljungby Creaza Elever 
12/5 Rinkaby skola Creaza, Cartoonist Elever 
14/6 Nosabyskolan Creaza, Cartoonist Elever 
18/8 Trolle Ljungby Creaza pedagoger 
21/8 Hammar skola IKT-dag MIK, programmering, Creaza 
11/9 Viby skola Creaza Cartoonist & uppföljning Mindomo, halvdag elever åk 4 
25/9 Viby skola Creaza Mindomo + uppföljning Cartoonist, halvdag, elever åk 4 
10/1 O Rönnowskolan åk 5 Creaza 
21/11 Näsby skola Programmering åk 3 - 5 personal 
19/12 Nosabyskolan Creaza, Cartoonist Elever 

Laholm 
31/10 
8/12 

Kommunens Digital dag, programmering 

Blåkullaskolan/Mellbystrandsskolan Digitalisering 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E~post: kontakt@avmediaskane.se 

4 

200



201



202



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valberedningen 2018-12-04 5 av20 

VB§ 57 Dnr KS 001120/2018 - 903 

Val av ledamot och ersättare till överförmyndare i samverkan 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en ledamot och en ersättare till överförmyndare 
i samverkan för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår att Peter Larsson (KD) som ledamot och Ann 
Elofsson (M) som ersättare. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Följande person väljs som ledamot till överförmyndare i samverkan tiden 
2019-01-01- 2022-12-31: 

Peter Larsson (KD) 

2. Följande person väljs som ersättare till överförmyndare i samverkan för 
tiden 2019-01-01- 2022-12-31: 

Ann Elofsson 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Valberedningen 2018-12-04 6 av20 

VB§ 58 Dnr KS 001020/2018 - 903 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen Finsam 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en ledamot och en ersättare i styrelsen Finsam 
för tiden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Kerstin Gustafsson (M) som ledamot och Inge 
Henriksson (BP) som ersättare. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Följande person väljs som ledamot i styrelsen Finsam för tiden 2019-01-01 -
2022-12-31: 

Kerstin Gustafsson (M) 

2. Följande person väljs som ersättare i styrelsen Finsam för tiden 2019-01-01 
- 2022-12-31: 

Inge Henriksson (BP) 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Valberedningen 

VB§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-04 

Dnr KS 001123/2018 - 903 

Val av ombud för dem som ej tillhör svenska kyrkan 

Sida 

8 av 20 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå ett ombud för dem som ej tillhör svenska kyrkan 
för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Birgitte Dahlin (L) som ombud. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Följande person väljs som ombud för dem som ej tillhör svenska kyrkan för 
tiden 2019-01-01- 2022-12-31: 

Birgitte Dahlin (L) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Valberedningen 2018-12-04 9 av20 

VB§ 61 Dnr KS 001124/2018 - 903 

Val av ledamöter till Rådslag för Kattegatts kustvattenråd 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå två ledamöter till Rådslag för Kattegatts 
kustvattenrådför tiden 2019-01-01- 2022-12-31. En av ledamöterna ska vara 
förtroendevald och den andra tillhöra förvaltningsorganisationen. 

Yrkanden 

Beslut 

Förvaltningen har ej inkommit med förslag till valberedningens sammanträde, 
varvid förvaltningens förslag får lämnas på kommunfullmäktige. 

Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Gösta Sandgren (M) som ledamot. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande personer väljs som ledamot till Rådslag för Kattegatts kustvattenråd 
förtiden 2019-01-01 - 2022-12-31: 

Gösta Sandgren (M) 

Vakant (förslag lämnas senast 2018-12-19) 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Valberedningen 

VB§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-04 

Dnr KS 001125/2018 - 903 

Val av ersättare till Förslövs bygdegårdsförening 

Sida 

10 av 20 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en ersättare till Förslövs bygdegårdsförening för 
tiden 2019-01-01- 2022-12 -31. 

Yrkanden Jonas Nilsson (MP): Föreslår Eva Sterner (MP) som ersättare. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande person väljs som ersättare till Förslövs bygdegårdsförening för tiden 
2019-01-01 - 2022-12-31: 

Eva Sterner (MP) 

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Valberedningen 

VB§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-04 

DnrKS001126/2018-903 

Val av revisor till Förslövs bygdegårdsförening 

Sida 

11av20 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en revisor till Förslövs bygdegårdsförening för 
tiden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Anna Storbacka (M) som revisor. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande person väljs som revisor till Förslövs bygdegårdsförening för tiden 
2019-01-01- 2022-12-31: 

Anna Storbacka (M) 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valberedningen 2018-12-04 12 av 20 

VB§ 64 DnrKS001127/2018-903 

Val av ledamot och ersättare till Grevie Bygdegård 
ldrottsparken GIK (tidigare idrottsparkskommitten Grevie GIK) 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå ledamot och ersättare till Grevie Bygdegård 
ldrottsparken GIK för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. Tidigare har uppdraget 
varit kopplat till idrottsparkskommitten Grevie GIK. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Tony Ivarsson (M) som ledamot. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande person väljs som ledamot till Grevie Bygdegård ldrottsparken GIK för 
tiden 2019-01-01- 2022-12-31: 

Tony Ivarsson (M) 

Följande person väljs som ersättare till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK för 
tiden 2019-01-01 - 2022-12-31: 

Vakant (förslag lämnas senast 2018-12-19) 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Valberedningen 2018-12-04 13 av 20 

VB§ 65 Dnr KS 001128/2018 - 903 

Val av revisor till Grevie Bygdegård ldrottsparken GIK (tidigare 
idrottsparkskommitten Grevie GIK) 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en revisor till Grevie Bygdegård Idrottsparken 
GIK för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. Tidigare har uppdraget varit kopplat 
till idrottsparkskommitten Grevie GIK 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Håkan Hagström (M) som revisor. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande person väljs som revisor till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK för 
tiden 2019-01-01- 2022-12-31: 

Håkan Hagström (M) 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Valberedningen 

VB§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-04 

Dnr KS 001129/2018 - 903 

Val av ledamot och ersättare till Västra Karups 
bygdegårdsförening 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå ledamot och ersättare till Västra Karups 
bygdegårdsförening för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Anette Åkesson (M) som ledamot. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Sida 

14 av 20 

Följande person väljs som ledamot till Västra Karups bygdegårdsförening för 
tiden 2019-01-01- 2022-12-31: 

Anette Åkesson (M) 

Följande person väljs som ersättare till Västra Karups bygdegårdsförening för 
tiden 2019-01-01 - 2022-12-31: 

Vakant (förslag lämnas senast 2018-12-19) 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Valberedningen 

VB §67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-04 

Dnr KS 001130/2018 - 903 

Val av revisor till Västra Karups bygdegårdsförening 

Sida 

15 av 20 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en revisor till Västra Karups bygdegårdsförening 
för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Lars Elofsson (M) som revisor. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande person väljs som revisor till Västra Karups bygdegårdsförening för 
tiden 2019~01-0l - 2022-12-31: 

Lars Elofsson (M) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Valberedningen 

VB§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-04 

Dnr KS 001131/2018- 903 

Val av revisor till Stiftelsen Båstadsfontänen 

Sida 

16 av 20 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en revisor till Stiftelsen Båstadsfontänen för 
tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Ann Elofsson (M) som revisor. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande person väljs som revisor till Stiftelsen Båstadsfontänen för tiden 2019-
01-01 - 2022-12-31: 

Ann Elofsson (M) 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Valberedningen 

VB§ 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-04 

Dnr KS 001132/2018 - 903 

Val av revisor till Båstads montessoriförening 

Sida 

17 av 20 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en revisor till Båstads montessoriförening för 
tiden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Föreslår Johan Wastensson (M) som revisor. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande person väljs som revisor till Båstads montessoriförening för tiden 
2019-01-01 - 2022-12-31: 

Johan Wastensson (M) 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valberedningen 2018-12-04 18 av 20 

VB§ 70 Dnr KS 001133/2018 - 903 

Val av namngivningsförrättare 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå namngivningsförrättare för tiden 2019-01-01-
2022-12-31. 

Yrkanden Mats Lundberg (L): Föreslår Birgitte Dahlin (L) och Thomas Andersson (L). 

Beslut 

Jonas Nilsson (MP): Föreslår Lina Andreasson (MP). 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande personer väljs som namngivningsförrättare för tiden 2019-01-01 -
2022-12-31: 

Birgitte Dahlin (L) 
Thomas Andersson (L) 
Lina Andreasson (MP) 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valberedningen 2018-12-04 19 av 20 

VB§ 71 DnrKS001134/2018-903 

Val av borgerliga vigselförrättare 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå borgerliga vigselförrättare för tiden 2019-01-01 
- 2022-12-31. 

Beslut 

Följande har förordnande fram till 2022: Margaretha Bengtsson, Birgitte Dahlin 
(L) och Thomas Andersson (L). 

Under överläggning med valberedningen framkommer inga ytterligare förslag. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Margaretha Bengtsson, Birgitte Dahlin (L) och Thomas Andersson (L) 
bekräftas fortsätta som borgerliga vigselförrättare. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Valberedningen 

VB§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-04 

Dnr KS 001135/2018 - 903 

Val av borgerlig begravningsofficiant 

Sida 

20 av 20 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå borgerlig begravningsofficiant för tiden 2019-
01-01 - 2022-12-31. 

Yrkanden Jonas Nilsson (MP): Föreslår Lina Andreasson (MP) som begravningsofficiant. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande person väljs som borgerlig begravningsofficiant för tiden 2019-01-01 -
2022-12-31: 

Lina Andreasson (MP) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

/& . 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171213\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001119/2018 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstadhem 
 
 

Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Christer Lindén (M) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska uppdrag som 
ersättare i Båstadhem. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Båstadhem. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse. 
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Tjänsteskrivelse 

181114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001142/2018 - 900 

Väckt motion - Jämställt försörjningsstöd

Förslag till beslut 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion redovisas muntligen av förslagsställaren (Centerpartiet, Ebba Krumlinde) och 
skickas därefter för beredning. 

Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Tjänsteskrivelse 

181114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001139/2018 - 900 

Väckt motion - Förstärka regelverket kring fyrverkerier/smällare i Båstads 
kommun

Förslag till beslut 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion redovisas muntligen av förslagsställaren (Centerpartiet, Ebba Krumlinde) och 
skickas därefter för beredning. 

Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Tjänsteskrivelse 

181010\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000021/2018 – 900 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

- Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 
- Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ingemar Jönsson (BP) 
- Kvartalsrapport till IVO 

Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ingemar Jönsson (BP) 
Kvartalsrapport till IVO 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

AV 
MED I A SKÅNE 

Till: 
Medlemskommunerna i 
Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. 

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 
Härmed översänder vi delå rsrapport för AV Media Skånes verksamhet 
omfattande perioden 1 januari 2018 - 31 augusti 2018 som en information till 
medlemskommunerna. 
Enligt Kommunallagens bestämmelser om kommunal redovisning ska minst en 
delårsrapport upprättas och delges fullmäktige i respektive kommun. Det 
finns inget krav på att rapporten ska godkännas utan den ska ses som en information 
till medlemskommunerna. 

Rapporten behandlades vid direktionens sammanträde 2018-10-15 § 42. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Bilagor: 
Direktionsprotoko/12018-10-15 med 
Bilaga 1 Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2018-08-31. 
Bilaga 2 Granskningsrapportfrån E & Y 2018-10-17. 

Revisorernas bedömning 2018-10-17. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 ' 
Bankgiro: 5161 -8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: 

Plats och tid: 

Närvarade: 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

Ersättare: 

måndag den 15 oktober 2018 

AV Media Skåne kl. 13.30 - 15.00 

Christer Grankvist Ordf. 
Joachim Fors 
Rune Persson 
Ingemar Bernthsson 
Marie Gärdby 
Reino Persson 
BrittMarie Hansson 

Elisabeth Stenberg Michalski 
Helen Lundqvist 
Leif Svensson 

Kristian Seger 
Sven Olsson 
Marcus Möller 
Sven-Ingvar Borgquist 

Simrishamn 
Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Perstorp 
Åstorp 
Ängelholm 

Bromölla 
Tomelilla 
Örkelljunga 

Klippan 
Simrishamn 
Åstorp 
Ängelholm 

1 

KFSK: Rahim Hotek deltog fr.o.m. §39 t.o.m. § 43 

Verksamhetschef: Mikael Linden 

Personalföreträdare: Martin Sarkar 1 

1 ----- )! ~/-' f It - ,.. 

,,, ')~ j\ . /', --~ /', J~\-{;(\Ju, uJv Sekreterare: 
Mikael Linden 

Ordförande: 
Christer Grankvist 

Justerare: ~t{~Uvt~~--· 
BrittMarie Hansson 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

Ärenden: 

§39. Upprop 
Ordföranden Christer Grankvist hälsade ledamöterna välkomna till dagens 
möte som är det näst sista i denna mandatperioden. Vi kan se fram emot 
det sista mötet i december då vi bl.a. äter en jultallrik tillsammans med 
personalen. Verksamhetschefen förrättade upprop. Tjänstgöringslista för 
dagen fastställdes. 

Direktionen beslutar: 
att fastställa tjänstgöringslistan. 

§40. Val av justerare 
BrittMarie Hansson ifrån Ängelholm valdes till att justera dagen protokoll. 

§41. Föregående direktionsprotokoll 
Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste besluten i mötesprotokoll 
2018-09-17 som är utskickat till direktionen sedan tidigare. Inga frågor 
togs upp. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§42. Redovisning av Delårsrapport 2018-08-31 
Rahim Hotek ifrån KFSK föredrog delårsrapporten för direktionen. 
Verksamhetschefen föredrog E & Y rapport från granskning av delårs
rapport per 2018-08-31. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna de/årsrapporten samt att godkänna att 
densamma delges medlemskommunerna som en 
information tillsammans med revisorernas rapport. 

§43. Ansvarsfrihet för år 2017 
Inkomna protokoll ifrån KF: Osby, Örkelljunga, Bromölla och Simrishamn. 

Bilaga 1. 
Bilaga 2 

BrittMarie Hansson meddelade att även Ängelholm har tagit beslut i KF om 
ansvarsfrihet för år 2017 och protokoll skickas så fort som det är justerat till 
AV Media Skåne. 

Direktionen beslutar: 
att lägga verksamhetschefens och BrittMarie Hanssons 
information till handlingarna. 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

§44. Aktuellt på AV Media Skåne 
Verksamhetschefen gav information om: 

3 

Jubileet den 3 oktober. Jubileet blev mycket lyckat, vi har fått mycket positiv 
feedback. 
Vi har dragit igång pilotprojektet Inspera och har genomfört första utbildningen 
Med 50 deltagare. 
MakerBox - Micro Bit. Utbildningsinbjudan är nu utskickad i Hässleholms kommun 
och lärare har redan anmält sig. Vi genomför fyra kurser i november. 
Nya löner. Skall vara klart till oktoberlönen. 
Läshörnan. Avtalen klara så att vi äntligen kan dra igång ett års projekt i 
medlemskommunerna. 
Läromedelsmässa 2019 genomförs för 30:e gången. Kan bli vår sista i egen 
regi då vi har Läromedia som genomför motsvarande på 23 platser i Sverige 
per år och varför inte då också Hässleholm. Vi vill dock vara medarrangörer. 

Direktionen beslutar: 
att lägga verksamhetschefens information till 
handlingarna 

§ 45 Information ifrån respektive kommun. 
I alla kommuner brottas man med hur respektive kommun skall styras. 
Rune Persson återkommer till föregående möte och problematiken 
kring det ökande bruket av narkotika. Rökning är även det ökande problem. 
Ängelholm ny organisation och BrittMarie Hansson trappar ner sitt politiska 
engagemang. 

AU Beslutar: 
att lägga redovisning till handlingarna 

§ 46. Övriga ärenden 
Elisabeth Stenberg meddelar att hon inte kan delta vid nästa möte den 3 
december och ber därmed att få tacka för den här mandatperioden. 
Ordföranden riktade ett särskilt tack tillbaka till Elisabeth för arbetet under 
mandatperioden. 

§ 47. Information 
Nästa möte: 
Nästa direktionsmöte sker på AV Media Skåne måndagen den 3 december 
klockan 13.00 (Budget för år 2019, planerad budget för 2020 & 2021 
samt verksamhets- och finansiella målsättningar får år 2019) följt av 
gemensam jultallrik. 

Ordföranden tackade ledamöterna för dagens möte och inbjöd till fika. 
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?de;,,~a__l 
MEDIA SKÅNE 

2018-10-15 

Delårsrapport för Kommunalförbundet 
AV Media Skåne 2018s08-31D 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse 
Uppföljning av mål och mätetal 
AV Media Skånes ekonomi 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Eget kapital och skulder 
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Noter 

sid 2 
sid 2 
sid 3 
sid 4 
sid 5 
sid 6 
sid 7 
sid 8 - 9 
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2 (9) 

MEDIA SKÅNE 
2018-10-15 

IFörvaltnungsberättelse 

Hänt it.mder perioden 
Våren präglades av utredningsarbete, (dialogmöten med revisorerna, samverkan 
med experter inom de två områdena samt extra insatta AU- och direktionsmöten), 
samt åtgärder avseende anmärkningarna som revisorerna gav AV Media Skåne 
gällande vår upphandling/försäljning och våra samarbetsavtal med icke 
medlemskommuner. Med anledning av utredningarna samt tidigare yrkande ifrån en 
av ledamöterna om att upphandling/försäljning skall utredas vid nästa mandatperiods 
början för att se om försäljningen skall vara kvar som verksamhet eller om man skall 
förstärka och utveckla den pedagogiska verksamheten, fattade 2018-05-14 
direktionen beslut om att försäljningsverksamheten vid AV Media Skåne läggs ner 
fr.o.m. 2018-08-01 och ny organisation intas per samma datum. Den 15 juni sades 
en personal upp på grund av arbetsbrist. Direktionens beslut till AV Media Skåne 
"verksamheten skall utvecklas och förstärkas vad avser pedagogisk verksamhet". 

I april månad påbörjades planering av pilotprojektet "MakerBox" tillsammans med 
Hässleholms kommun. MakerBox är ett Maker Space - en verkstadsliknande miljö 
som skall uppmuntra till Lärande - lära ut och lära av varandra, dela kunskap, 
verktyg och ideer. Syftet är att stödja skolorna i arbetet med programmering och det 
nya digitala innehållet i läroplanerna. Vi hoppas att pilotprojektet kan ge ringar på 
vattnet så att fler av våra kommuner ser nyttan med och använder vår MakerBox för 
utbildning. 

För att höja säkerheten för haveri och intrång i våra servrar inköptes under våren två 
nya brandväggar. 

Uppföljning av mål och mätetal 

AV Media Skåne: 

"' skall öka och vidareutveckla kompetensutvecklingen vad avser IKT 
(programmering, källkritik, användande av teknik i lärandet) för pedagoger. 

Kommentar till satt mål: Under våren har vi vidareutvecklat och ökat 
utbildningsinsatserna ute i skolorna. Pilotprojekt MakerBox är sjösatt. 

"' skall öka kundrelationerna med förskolan. 

Kommentar till satt mål: Vi ser i statistiken och i direkta kundkontakter 
att förskolans personal använder våra tjänster i större omfattning än tidigare år 
beroende på dels ny läroplan för förskolan men också att vi når ut med vår 
information till förskolorna på ett bättre sätt. 
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3 (9) 

MEDIA SKÅNE 
2018-10-15 

e skall fortsätta att utveckla kommunikationsvägarna med kunderna. 

Kommentar till satt mål: Vi har utvecklat nya kommunikationsvägar och då framför 
allt med del av kommunernas organisation i form av nyckelpersoner och 
nyckelorganisationer (T.ex. RIKT i Ängelholm) som har en direktförmåga att sprida 
information till rätt mottagare i sin egen organisation ifrån AV Media Skåne. Vi får 
också härvid en kanal för direkt dialog på ledningsnivå. 

AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 

e AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 20%. 
e AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 1 500 000 kr. 

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning: 
AV Media Skåne har en god soliditet då eget kapital visar på en god 
betalningsförmåga på lång sikt. AV Media Skånes likviditet per 2018-08-31 är bra, i 
kassan finns 7 454 368 kr. 
Periodens resultat - 46 726 kr innebär att vi ligger under vår målsättning att nå ett 
nollresultat vid årets slut. Periodens minusresultat har uppstått på grund av att den 
totala lönesumman (596 875 kr) för uppsägningen av en personal på grund av 
arbetsbrist konterats då uppsägningen verkställdes under perioden. Det var ej 
budgeterat för den kostnaden. Inköp av de två brandväggar som skedde under våren 
var ett inköp som vi ej förutsett och därmed ej budgeterat. Vår bedömning/prognos är 
att vi vid årets slut skall uppnå vår målsättning om ett nollresultat. 

AV Media Skånes ekonomi 

Balanskravresultat: 
Arets resultat 
Realisationsvinster 
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet + 
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet + 
Orealiserade förluster i värdepapper + 
Justering för återföring av orealiserade förluster 

17 681 Kr 
0 Kr 
0 Kr 
0 Kr 
0 Kr 

i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
Balanskravsresultat 

0 Kr 
=17 681 Kr 

0 Kr 
+ 0 Kr 

= 17 681 Kr 
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RESUL TATRÄKNING 4(9) 

Not Budget Prognos 2018-08-31 2017-08-31 
Rörelsens intäkter helår helår 

Avgifter 2 9 931 089 9 915 074 6 619 215 6 252 325 
Förmedling AV-utrustning 5 000 000 981 592 981 592 1 803 693 
övriga intäkter 3 446 311 430 959 381 138 442 738 

Summa intäkter 15 377 400 11327625 7 981 945 8 498 756 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling -4 850 000 -997 445 -997 445 -1 758 412 
Varor och tjänster för verksamheten -1 352 000 -716 016 -279 426 -627 618 
Övriga kostnader -2 550 700 -2 647 055 -1 893 422 -1 794 974 
Personalkostnader 4 -5 214 600 -5 066 078 -3 696 563 -3 420 794 

Summa kostnader -13 967 300 -9 426 594 -6 866 857 -7 601 798 

Resultat före avskrivningar 1410100 1 901 031 1 115 087 896 957 

Av- och nedskrivningar -1410100 -1 900 000 -1178 628 -86 200 

Resultat efter avskrivningar 0 1 031 -63 540 810 757 

Finansiella intäkter och kostnader 

Reavinst 0 17 150 17150 0 
Räntekostnader 0 -500 -336 -44 

ÅRETS RESULTAT 0 17 681 -46 726 810 713 
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BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

immaterieila anläggningstillgångar 

Licenser/film rättigheter 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

No~ 

5 

6 

7 

2018-08-31 

2 026 952 

0 

2 026 952 

29 086 
152 985 
143 394 
325 465 

7 454 368 

7 779 833 

9 806 784 

5(9) 

2017-12-31 

2 278 343 

0 

2 278 343 

453 398 
666 305 
296 259 

1 415 962 

6 165 268 

7 581 230 

9 859 573 
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Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital vid årets ingång 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

Not 

8 

2018-08-31 

6 185 213 
-46 726 

6 138 487 

74543 
162 791 

3 430 963 

3 668 297 

9 806 784 

4 571 500 
1 629 000 

6(9) 

2017-12-31 

5 855 819 
331 641 

6 187 460 

2 660 648 
173 969 
837 496 

3 672 113 

9 859 573 

4 296 523 
1 629 000 
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Not 1 

REDOVISNINGSPRll\!CIPER 

Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 
Bilar och transportmedel 
övriga inventarier 
.Installationer 

Immateriella anläggningstillgångar 

17% 
20-25% 

10% 

17% 
20-25% 

10% 

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. 
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden. 

7(9) 
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NOTER TILL RESULTAT-OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 3 övriga Intäkter 
Vinst vid avyttring av inventarie 
Erhållna bidrag för personal 
övriga Intäkter 

Not 4 Personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Sociala avgifter, personal 
Pensionskostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
övriga personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 

2018-08-31 

3 961 127 
2 658 088 
6619215 

2018-08-31 

2018-08-31 

1 300 
84 715 

295 123 
381138 

2 612 649 
816 039 
235 975 

88 230 
22 606 

-78 937 
3 696 563 

2018-08-31 

2 
5 
7 

2 656 817 
927 236 

0 
0 

3 584 053 

-378 474 
-1178 628 

0 
-1 557101 
2 026 952 

8(9) 

2017-08-31 

3 716 210 
2 536 115 
6 252 325 

2017-08-31 

2017-08-31 

0 
85 772 

356 966 
442 738 

2 333 358 
730 006 
116144 
80 291 
20 073 

140 920 
3 420 794 

2017-12-31 

3 
6 
9 

0 
2 656 817 

0 
0 

2 656 817 

0 
-378 474 

0 
-378 474 

2 278 343 
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: 

Bilar och transportmedel 
Övriga inventarier 
Installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under aret 
Pågående Investeringar 
Utran erin ar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Boklärt värde materiella anläggningstillgångar 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter 
Licenser/avtal 
Lokalhyra 
övri a 

Not 8 Upplupna kostnader och färutbetalda intäkter 

Medlemsavgifter 
Avtalsintäkter 
Upplupna personalkostnader 
Övriga upplupna kostnader 

2018-08-31 

17% 
20-25% 

10% 

785 314 
0 
0 
0 

785 314 

-785 314 
0 
0 

-785 314 
0 

2018-08-31 
170 664 
46 330 

-73 600 

143 394 

2018-08-31 

1980562 
542 666 
827 735 
80000 

3 430 963 

9(9) 

2017-12-31 

17% 
20-25% 

10% 

1363405 
0 
0 

-578 091 
785 314 

-1 363 405 
0 

578 091 
-785 314 

0 

2017-12-31 
138 992 
134 317 
22 950 

296 259 

2017-12-31 

0 
56 000 

442 096 
339 400 
837 496 
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2018-08-31 
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't 

~1vle~ 

'te med gra s ningen 

EV har på uppdrag av de förtroendeva~da rev~sorerna ~ AV 
Media Skåne gjort en översiktHg granskn~ng av 
de~årsrapporten per 2018-08-31. 
En~~gt kommuna~~agen ska rev~sorerna bedöma onn resu~tatet ~ 

de~årsrapporten är fören~~gt med de må~ som d~rekt~onen 
bes~utat. 

Granskn~ngen av de~årsrapporten har syftet att: 
bedöma om ett ba~anserat resu~tat kan nås vid årets s~ut, 

Sida 2 

bedöma om det är tro~igt att de av direkUonen antagna finansie~~a fflå~en 
uppnås, samt 

bedöma om verksamheten drivits så att direktionens bes~utade må~ och 
inriktningar för verksamheten kan nås 

bedöma om de~årsrapporten är upprättad en~igt god sed och ger en 
rättvisande bi~d av resunat och stä~~ning 

Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-3'1 
[;2\"'..0.07 
~v 
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w~1 

eriodens res ltat för delåret sam prognos 
och budget för elåret 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

0,8 

0,018 0 

-0, 1 Jan-Aug 17 Jan_(f:~g 18 Prognos 2018 Budget 2018 
' 

AV ~~ed~a Skåne redov~sar ett underskott för perioden på =4 7 tkr. 
Prognosen för he~äret visar ett knappt övers~<ott på --~ 8 tkr. 

Avv~ke~sen me~~an prognos och budget (2018} är 18 tkr. 

Unders~<ott ~ per~oden är främst en fö~d av reserverade kostnader för 
en Ud~gare anstä~~d som b~~v~t arbetsbefr~ad under året. 

Sida 3 
Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 

[2\'.~1?' 
~tf 
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if~t 

od redovisningssed 

Rätt\ll\sainde räkenskaper 
Redovisningsprincijper för de~årsboks~utet är oförändrade jämfört med 
senast upprättad årsredovisn~ng. 

Boks\utsorocess 
~ 

Detta var andra gången förbundet upprättade en de~årsrapport. Processen 
har förbättrats jämfört med föregående år, men det finns fortfarande en 
förbättrdngspotentia~ avseende arbetet med att få fram en s~uUig 
de~årsrapport. De~årsbok.s~utet upprättas av Kommunförbundet Skåne och 
de~årsrapporten upprättas de~vis tmsammans med förbundet. 

\rnmaterie\\a tH\gångar 

Fr o m 2017 redovisar förbundet fi~m~icenser som en ~mmaterie~~ trngång. 
Tidigare redov~sades dessa som en kostnad dire~<:t i resuitaträkningen. 
Trngångarna skrivs av under nyttjandeperioden. ~ngen förändring har skett 
under 2018. 

Sida 4 
Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 

r;g17 
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er
-~ 

od redovisningssed forts 

Kundfordringar 
Bedömning hår skett avseende osäkra kundfordringar per 2018-08-31. 
Fordringar som ä~dre än sex månader reserveras som osäkra ~ sin he~het. 
~ngen sådan reservering bedöms nödvändig i de~årsbokslutet 2018-08-31. 

'Pens\oner 
Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV ~~edia Skåne har i 
delårsrapporten per 2018-08-31 uppiyst om en tmgång i Pensionsstifte~sen 
på 4 5 71 500 kr samt en pensionsreserv enHgt KPA på 1 629 000 kr. 
Beloppet avseende pensionsreserven är från 2017-12-31 några nya 
uppdaterade per 2018-08-31 har vi inte tagit del av. 

Upplupna kostnader 

En reservering är gjord per 20 .. ] 8-08-31 avseende en uppsägningslön som 
be]astat resu~tatet med ca 0, 5 mnkr. 

Sida 5 
Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 

~V 
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~~( 

od redovisningssed forts 

De\årsraµµortens utformn\ng 

Vår bedömning är att de~årsrapporten är upprättad enHgt 
rekon1mendationen från Rådet för kommuna~ redovisning (RKR) i aHt 
väsenUigt. 

Sida 6 
Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 

~w 
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/!h~j/ v/ r1~'-l~ 

y redov~snings~ag 

R~ksdagen bes~utade den 16 maj 2018 om en ny 
kommuna~ bokförings- och redov~snings~ag ut~från 
förs~agen ~ utredn~ngen HEn ändamå~sen~~g kommuna~ 
redovisningH (SOU 2016:24). Den nya ~agen träder~ kraft 
2019-01-01 

Sida 7 

Sammanfattn[ngsv[s så kvarstår lagens karaktär som ramlag och 
den nya ~agen om kommunal bokföring och redov~sn~ng bygger t~~~ 
stora de~ar på KRL även om vissa nya bestämmelser föres~ås och 
de!ar av nuvarande normering förs ~n [ ~agtexten 

Det blev ingen ändhng avseende redovisning av pens~oner utan 
b~andmode~~en kvarstår. 

Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 
~w 
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~f;t{" 

Ny redovisn~ngs~agff fortsc 

Sida 8 

Det b~k förändr~ngar ~ förva!tningsberätte~sen (drfft- och 
~nvester~ngsredov~sn~ng) ska~~ redov~sas ~ egen räkn~ng. 

Ba~anskravsutredningen utökas. Orea~~serade v~nster ~ 

värdepapper ska inte beaktas vid beräkning av 
ba~anskravsresu~tatet. Detta är en föijd av att vissa värdepapper 
ska värderas u~~ \Jerk\igt \Uärde på ba~ansdagen. 

Tyd~iggörs i ~ag att de~årsrapporten ska omfatta resu~taträkn~ng, 
ba~ansräkning samt en förenk~ad förva~tningsberätte~se. Detta 
kan rmedföra de~vis ny struktur på de~årsrapporten. 

Nya krav stä~~s på att de~årsrapporten s~t<a bes~utas i styre~sen 
~nom två månader. Detta krav införs genorm en ändring ~ 

komn1una~ ~agen. 

En de~ av punkterna ovan får effekt hos förbundet. 

Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 
~w 
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~µ7 

MåiuppföUningu ba~anskravet 

~ delårsrapportens förvaltningsberätte~se finns en 
redogöre~se över det förväntade ba~anskravsresu~tatet 
för räkenskapsåret 2018. 

~ngen balanskravsjustering är gjord under 2018. 

Det f~nns ~nget underskott från t~d~gare år att återstäUa. 

Belopp i mnkr 

0,3 

0 

Balanskravsresultat 2017 Prognos 2018 

Sida 9 
Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 
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~1il{ 

åluppföljning, finansiella mål 

Förbundet har antag~t två f~nans~eUa må~ som ska gäUa 
under 2018. 

Resu\tat 
Soliditet ska ej understiga 20% 

L\k\l\d\tet ska ej underst\ga 1 500 000 SEK. 

Må\en bedöms UfYpf~\\as ?er 2018-12.-31. 

Sida 10 
Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 
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./ 

o/~ 

åluppföljning verksamhetsmål 

Det finns tre verksamhetsmå~ som är redovisade ~ 

de~årsrapporten: 

Sida 11 

AV Media Skåne skal~ öka och vidareutveckJa 
kompetensutveck~~ngen vad avser ~KT för pedagoger 

AV Med~a Skåne skal~ öka kundrelat~onerna med förskolan 

AV Media Skåne ska~I fortsätta att utveck~a 
kommunikaUonsvägarna med kunderna 

Målen bedöms att nås vid årets slut. 

Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 
~~"A! < 

! 
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~~ 

ammanfattning 

Prognost~serat resu~tat uppgår tiU + 18 tkr. UtfaU per 
180831 v~sar på ett underskott om =41 tkr. 

Det finns två finans~eUa mål som bedöms uppfyUas. 

Verksamhetsmå~en bedöms uppnås v~d årets s~ut. 

God redovisn~ngssed för kommuna~ verksamhet har ~ aUt 
väsentngt föijts. 

Balanskravet bedöms att uppnås för år 2018 eftersom 
det f~nns ett överskott. 

Processen kring arbetet med de!årsrapporten kan 
förbättras ytter~~gare för att därmed reducera anta~et 
versioner fram t~~~ en s~uti~g komp~ett de~årsrapport" 

Sida '12 
Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

Revisorerna 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, 
Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2018-08-31 

Undertecknade har, i enlighet med vad Kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat AV 
Media Skånes delårsrapport per 2018-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om 
direktionens fastställda mål för god ekonomisk hushållning samt det lagstadgade 
balanskravet kommer att uppfyllas. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i 
förhållande till en revision på så sätt att den främst baseras på analytisk granskning och 
heller inte omfattar all verksamhet. 

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen gör vi följande bedömningar: 

Periodens resultat uppgår till ett underskott om -46 tkr, vilket kan jämföras med ett överskott 
på 0,8 Mkr för motsvarande period föregående år. Prognostiserat helårsresultat visar på ett 
överskott om 18 tkr vilket är marginellt över helårsbudget. 

Gällande måluppföljningen bedöms samtliga två finansiella mål och tre mål för verksamheten 
att uppnås vid årets slut. 

Balanskravet för 2018 bedöms bli uppfyllt genom att verksamheten visar ett överskott vid 
årets slut. 

Processen kring arbetet med delårsrapporten kan förbättras ytterligare genom att reducera 
antalet versioner fram till en slutlig komplett delårsrapport. 

Vår samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, i 
allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed. 

Hässleholm den 17 oktober 2018 

. ~~ !~1\ 
ngem Olsson v ~~gve 
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WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-19 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 
2018-07-01- 2018-09-30 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt ett beslut - gäller insatsen Särskilt boende. 

Sida 

12av12 

Efter tremånadersperioden fått erbjudande och tackat ja till erbjudet boende. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2018-11-16. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-07-01- 2018-09-30 godkänns och delges 
kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ \JJ 
!fil 
~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-16 
Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000063/2016 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvarta Israpport till IVO - Ej verkställda beslut 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-07-01- 2018-09-30 godkänns och delges kommunfullmäktige. 
2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, Sol 
Totalt ett beslut - gäller insatsen Särskilt boende. 

Efter tremånadersperioden fått erbjudande och tackat ja till erbjudet boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

180813\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

s;- ,~: ,-.: 1~ •• ~; KOMMUN 
Ku . :munstyrelsen 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

BESLUT 
2018-11-22 

Dnr: 201-35585-18 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
22 november 2018 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Båstad 
Parti: Bjärepartiet 
Ny ersättare: Claes Sundin 
Avgången ersättare: Ingemar Jönsson 

1/1 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Båstad 

Ledamot 

Bo Wendt 
Eddie Grankvist 
Hans Grönqvist 
Inge Henriksson 
Håkan Mörnstad 
Jonas Follin Persson 
Marianne Eriksson Mjöberg 
Helena Stridh 
Claes Sjögren 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

1. Haakon Böcker 
2. Göran Håkansson 
3. Karin Schmidt 
4. Anita Bäck 
5. Claes Sundin * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

181114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000022/2018 – 900 
 
 

Informationspunkter 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2018-12-19 föreligger följande anmälda informationspunkt: 
 
- Information om översiktsplanen av översiktsplanerare Kristina Bell. 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen an-
mäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
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