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Datum:: 2019-01-23. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000001/2019 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner  
 
 

Förslag till beslut 
 
Utse Ebba Krumlinde (C) och Adem Qerimaj (S) som justeringspersoner. 
Utse Hans Grönqvist (BP) som ersättare. 
Justeringen äger rum 2019-02-06 klockan 15.00 på kommunkansliet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunkansli 
Philip Norrman , Nämndsekreterare  
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Datum: : 2019-01-23. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000002/2019 – 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. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Philip Norrman , Nämndsekreterare  
 
 
 
Samråd har skett med: 
Ordförande 
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Datum: : 2019-01-23. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000045/2019 – 900 

Informationspunkter 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2019-01-30 föreligger följande anmälda 
informationspunkter: 
-Information om fullmäktigeutbildningar (Erik Lidberg, kommunchef)
-Information om arvodesreglemente (Olof Nilsson, kanslichef)

Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen an-
mäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige. 

Kommunkansliet 
Philip Norrman , Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-01-23. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000004/2019 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige:  
 
-Granskning av kommunens målstyrning  
-Granskning av intern kontroll 
-Granskning av kommunens fordonshantering 
-Granskning av kommunens kostnader för resor och representation 
-Protokoll från senaste sammanträde med revisionen 
 
Övrig delgivning:  
 
En namninsamling för bevarandet av Bjärehemmet i Västra Karup har samlat in över tusen 
namnunderskrifter. Ansvariga är Bo Stark och Magnus Ivarsson. (Samtliga namnunderskrifter 
finns tillgängliga på kansliet i kommunhuset.) 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Philip Norrman , Nämndsekreterare  
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
-Granskning av kommunens målstyrning  
-Granskning av intern kontroll 
-Granskning av kommunens fordonshantering 
-Granskning av kommunens kostnader för resor och representation 
-Protokoll från senaste sammanträde med revisionen 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska huruvida 
kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att målstyrningen utformas på ett sätt som bi
drar till måluppfyllelse. 

Bedömningen är att målstyrningen i kommunen inte är fungerande. Vi grundar det på att det 
saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. Exempelvis har inte nämnderna brutit ner 
de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare ex
empel är att insatserna i nämndplanerna är en blandning av aktiviteter, inriktningar och per
spektiv. Nämndplanernas utformning bidrar också till att uppföljning och rapportering av 
verksamhetens måluppfyllelse försvåras eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 
Dessutom saknas även uppföljningsrutiner för mål i policys, styrdokument och program. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

,. initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
,. säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 med sär
skilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Building a better 
workinq world 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta 
en utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska 
och verksamhetsmässiga mål till varandra i nödvändig mån, dels säkerställer att 
styrmodellen fungerar ut i de enskilda verksamheterna. Vikten av en ändamålsenlig 
målstyrningsprocess gäller inte bara planeringen och upprättandet av budget, utan i lika stor 
utsträckning kontroll och stöd i följsamheten. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

r,. Har nämnderna brutit ned de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler 
till verksamheten? 

I)> Bedriver nämnderna en tillräcklig uppföljning och rapportering av verksamhetens 
måluppfyllelse samt fattar beslut om åtgärder vid avvikelser? 

.,_ Har kommunstyrelsen säkerställt att arbetsformer och uppföljning av målarbetet sker 
enligt styrmodellen? 

1>- Utövar kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över målstyrningen? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd augusti 2018 -
september 2018. 
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2. Revisionskriterier 

Kommunal/agen 

Kommunallagens 5 kap. 1 § fastställer att fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Som första punkt på listan av 
ärenden är mål och riktlinjer för verksamheten, därefter budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor. 

Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 

Propositionen syftade till att föra in ett tydligare arbetssätt hos kommuner att i samband med 
budgeten och de finansiella målen även ta fram mål och riktlinjer för verksamheten. 
Propositionen reglerar inte omfattningen och innehållet i sådana mål och riktlinjer, inte heller 
vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Istället ska varje 
kommun med utgångspunkt från sina egna förhållanden, med hänsyn till de nationella målen, 
fastställa egna mål och riktlinjer. Det står dock angivet att målen och riktlinjerna ska uttrycka 
realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas och att en 
utvärdering av om målen har uppnåtts ska lämnas i årsredovisningen. På sidan 11 i 
propositionen finns följande förklarande text: 

"Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens eller landstingets förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att 
skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att 
åstadkomma detta krävs b/.a. en utvecklad planering med framförhållning och 
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig 
redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare 
behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation 
som säkerställer må/uppfyllelsen." 

EY:s erfarenhet av målstyrning 

För att nå ett önskat framtida läge finns det olika modeller att styra på. Målstyrning är ett av 
de vanligare sätten inom offentlig verksamhet. Att styra med hjälp av mål innebär att 
verksamheten styrs med uppsatta mål istället för att styra processer inom organisationen. 
Andra modeller för styrning är resultatstyrning och värderingstyrning. Resultatstyrning är en 
vidareutveckling av målstyrning som syftar till att förflytta perspektivet i målstyrning från 
resurser och aktiviteter till resultat som uppnås i verksamheterna. Värderingsstyrning har 
värderingar som utgångspunkt och samlar alla medarbetare i samma riktning för att 
därigenom gemensamt nå bättre resultat för helheten. 

Inom verksamheter kan flera modeller av styrning råda samtidigt. Detta är inget ovanligt inom 
offentlig verksamhet som många gånger styrs av såväl uppsätta kommunala mål och 
fastställda värderingar. Utöver den kommunala styrningen tillkommer även statliga mål, 
riktlinjer och föreskrifter som påverkar verksamheters utformning och innehåll. 
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SMART-modellen 

SMART en vedertagen modell som används för att underlätta formulering av mål för bland 
annat projekt, försäljning eller personlig utveckling. Modellen är särskilt användbar när mål 
ska formuleras när flera är inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. 

Specifika i meningen att de är enkla och begripliga. 
, Mätbara och indikerar en riktning av något slag. 

Accepterade och kända av de som berörs. 
Realistiska och rimliga att kunna nå. 
Tidsbestämda i den mån att det är enkelt att avgöra när de uppnåtts eller inte uppnåtts. 

Kommunens målstyrningskedja 

Kommunens vision 2030 är "Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara 
en attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang". Målstyrningen i kommunen bygger på 
kommunens vision, kommunfullmäktigemål och nämndmål. Kommunfullmäktige fastställer 
dessa samt kommunens strategiska dokument. Bilden nedan illustrerar kommunens 
målstyrningskedja och är tagen ur kommunens miljö- och energiprogram. 

Målstyrning 

,. 

Exempefyj~ budget, 
öv.,. r; ikt;pf ~,, . i 11 rikt 11ing; 
dokurnent , progr.i rr1 , 
pc,licymm. 

Vision 

Mål 
Kommunfullmäktige 

Nämndsmål 

Strategiska 
dokument 

Plan 

f 

~Verksamhetsplan 
• ~-

lndivlduell 
utvecklingsplan 

Ä 
0 
3 
3 
C 
:i -

I t 

I 

Komrnumtyreben 
och n~mnder 

Förv11 ltni11g 

1'11 ecl arbetare 
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3. Iakttagelser 

3.1. Nämndernas nedbrytning av målen 

Målstyrningen i kommunen bygger på kommunens vision, kommunfullmäktigemål och 
nämndmål (se tabell 1 och 2 nedan). Kommunfullmäktige fastställer 
kommunfullmäktigemålen och nämndmålen, därefter konkretiserar nämnderna nämndmålen 
i sina nämndplaner. 

Tabell 1. Kommunfullmäktigemålen 
Kommunfullmäktigemål 1 Kommunfullmäktigemål 2 Kommunfullmäktigemål 3 
Båstads kommun är attraktiv Båstads kommun är Båstads kommun är i 
att leva, bo och verka i välkomnande, professionell och ekonomisk balans 

tydlig 

Tabell 2. Nämndmål 
Nämndmål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 
Nämndmål 2 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O bästa kommuner inom vård och 

omsorg 
Nämndmål 3 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner 
Nämndmål 4 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö och 

samhällsbyggande 
Nämndmål 5 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet och 

säkerhet 
Nämndmål 6 Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt 

genom att vara bland de 25 bästa kommunerna i Sverige 

Nämnderna ska utgå från en gemensam struktur när de upprättar sina nämndplaner. I 
nämndplanen ska nämnden först ange vilket av nämndmålen ovan (1-6) som avses, därefter 
ska resultatet för tidigare år och prognos för innevarande år uppges. Av nämndernas planer 
för verksamhetsåret 2018 framgår att detta inte görs av samtliga nämnder. 

I planerna anges insatserna som ska genomföras för att uppnå målet och vilken verksamhet 
som ska genomföra insatserna. Alla nämnder har insatser för samtliga av de sex 
nämndmålen som fullmäktige har fastställt. Det framgår inte hur insatserna ska bedömas 
vara uppfyllda eftersom nämnderna inte anger några mätmetoder eller indikatorer i 
nämndplanerna. 

Nedan redogör vi för ett exempel på hur nämndmålen framställts i nämndernas nämnplaner. 
Exemplet utgår från fullmäktiges nämndmål 1 "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 
bästa skolkommuner'' och exempel på deras valda insatser för att uppnå målet. 

Bild 1. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet teknik och service 
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I Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollcommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I 46 ~ EJ ~ ~ 
Prognos I I 
Kommunsstyrelse Skolans måltider ska vurn hållbara, kvalitetssäkrade och välsmakande. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Skolorna ska vara väl underhållna och anpassade till verksamheten och ha 
en attraktiv och trivsam yttre och inre miljö. 

Teknik och Service 

Vid intervjuerna framkom att kommunstyrelsen inte har antagit någon nämndplan för 
verksamhetsåret 2018. Verksamhetsområdet teknik och service har ändå tagit fram en 
nämndplan för innevarande år. Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas 
och följas upp av nämnden. 

Bild 2. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet samhällsbyggnad 

j Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ EJ EJ 
Prognos D DD 
Kommunsstyrelse Tydliggörande av den strategiska skolutvecklingen i den fysiska planeringen 

genom aktivt arbete med översiktsplanering och detaljplanering för att ha 
planberedskap när kommunen skall bygga skolor 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse Kartor och G IS-analyser för bättre beslutsunderlag och för användning i 
verksamhetens löpande arbete. 
Samhällsbyggnad 

Detsamma gäller för planen som verksamhetsområdet samhällsbyggnad tog fram för 
kommunstyrelsen. I den här planen har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 
Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas och följas upp av nämnden. 
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Bild 3. Utbildningsnämnden - verksamhetsområdena barn och skola samt bildning 
och arbete 

Mål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollkommuner 

Resultat 
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

GJEJEJGOODDD 
Barnperspektivet visar vägen 
VI utvecklar och gonornför arbetssätt som utgår ifrån barnot/eleven för att öka kvaliten och 
säkerställa resultat inom prestation, motivation och delaktighet. 

Barn och skola/BIidning och arbete/lOF 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vi planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar och utvecklar lärande och utbildning. 
VI förbättrar rutiner och strukturer I l<valltetsarbetet för djupare och bredare analyser. 

Barn och skola/Bildning och arbete/lOF 

Under skolmålet har utbildningsnämnden därutöver insatser såsom att stärka samverkan 
med olika skolenheter och vårdnadshavare, att fokusera på det pedagogiska ledarskapet och 
yrkesskickligheten samt att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter till 
inflytande och delaktighet. 

Utbildningsnämndens nämndplan lyfter fram det systematiska kvalitetsarbetet som 
genomförs i skolorna som en av insatserna som ska bidra till att uppnå målet. 
Tjänstemännen från verksamhetsområdena barn och skola samt bildning och arbete framhöll 
att nämndens nämndplan präglas såväl av skolans systematiska kvalitetsarbete samt lagens 
krav på verksamheten som av kommunens målstyrning. 

Bild 4. Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 

Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ ~ 
Prognos D D D 
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Myndighetsnämnd Ökad uppföljning av den obligatoriska ventilationskontrollen eftersom 

många av kommunens lokaler har undermålig inomhusluft. 

Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnden Kontinuerlig tillsyn av skolor och förskolor inom ramen för miljömålen 

Giftfri miljö, Frisk luft och God bebyggd miljö. 

Samhällsbyggnad 

I myndighetsnämndens plan har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 

Bild 5. Vård och omsorgsnämnden 

Verksamhet:Vård och omsorg Insats: 10 bästa skolkommunen 

Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård- och omsorgsyrket. 

Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och 

verksamhet och hitta nya möjligheter att säkra framtida behov. 

Vård och omsorgsnämndens upplägg på nämndplanen skiljer sig åt från övriga 
nämndplaner. Nämndens övergripande mål i planen hänvisar till nämndmålet "Båstads 
kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO". I nämndplanen finns en 
beskrivning av insatserna för att nå målet, exempelvis lyfts frågan om kontinuitet inom 
hemvård och hemtjänst samt läkemedelshantering. Därefter redogör de för vilka insatser 
som ska genomföras för att bidra till kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål. Bilden ovan 
som anger vilka insatser vård och omsorgsnämnden ska genomföra för att bidra till målen 
om en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål hanteras på liknande sätt som skolmålet 
nämndplanerna. 

Program och policys 

I den tidigare politiska organisationen, där det inte fanns traditionella facknämnder utan 
beredningar, skulle politiska program för vissa områden tas fram och beslutas av 
kommunfullmäktige. Detta element lever kvar i den befintliga politiska styrmodellen, gäller 
exempelvis: 

... Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 

... Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 

... Kulturprogram för Båstads kommun, det befintliga programmet antogs 2017 av 
kommunfullmäktige och sl<a senast revideras 2025 

... Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 
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Samtliga program innehåller mål. Målen i skol- och utbildningsprogrammet samt 
kulturprogrammet betecknas som programmål. Målen i miljö- och energiprogrammet vård
och omsorgsprogrammet betecknas inriktningsmål. När skol- och utbildningsprogrammet 
skulle uppdateras valde verksamheterna att låta programmet till största del efterlikna 
nämndplanen. Av intervjuerna framkom att programmen för skol- och utbildningsprogrammet 
och miljö- och energiprogrammet inte följs upp. 

3.2. Uppföljning och rapportering 

Vi har inte tagit del av något underlag som redogör för att nämnderna följer upp sina egna 
nämndplaner med de valda insatserna. 

Det som följs upp är fullmäktigemålen och nämndmålen på fullmäktigenivå, detta görs per 
tertialuppföljning och vid årsbokslutet. Ekonomienheten skickar ut anvisningar om vad som 
ska ingå i uppföljningarna. Vad gäller måluppföljningen fastställer anvisningarna att 
målavstämningen ska göras i en gemensam fil samt att kommentarer ska lämnas. Vid 
delåret ska även en prognos om måluppfyllelsen för helåret göras. 

Eftersom nämndmålens indikatorer består av nationella rankingar är de flesta av dem inte 
tillgängliga förrän efter årets slut. Detta bidrar också till att det är svårt att följa upp 
delresultatet vid andra tertialuppföljningen. Tabellen nedan redogör för målredovisningen för 
nämndmål 1 för verksamhetsåret 2017. 

Tabell 3. Målredovisning 2017 - kommunfullmäktiges nämndmål 1 
Hämndsmål1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar 

Baslad ska vara en 1 O:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser 
avSVeriges 10 

RT e Grundskolan ligger pa plats 41. Resullalet 
baseras på 2017 års siffror enligt öppna 
jämförelser SKL 2016 placering 143. bästa 

skolkommuner 
Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre ilr · V · O 79 procent fullföljde inom tre ar på de 

högskoleförberedande programmen 
Andel elever som påbörjar studier vi högskola el V o 64 procent på samtliga program påbörjade 
universitet Inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning llögre studier Inom två år ener avslutad 

gymnasieutbildning. 
80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT o Skolinspektionens skolenkät mäter nöjdhet för 

åk 5 som har 90% positiva svar. Enkät för åk 9 
har 83% positiva svar enligt Kolada. Nästa 
enkätomgång skervt2018. 

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT o Av totalt 470 förskolebarn har 232 föräldrar 
besvarat enkäten. Nytt underlag behöver 
utvecklas för att vidare kunna mäta nöjdhet 
bland vårdnadshavare I förskolan. 
Vårdnadshavare i grundskolan svarade kring 
övergripande nöjdhet hösten 201 6 med 93% 
positiva svar. Nästa enkät omgång från 
Skolinspektionen sker vt 2018 för grundskolan. 

Andel examina v· · o 83% tog examen vid yrkeshögskolan 
Andel yrkesutbildnlngar per invånare V o 8 yrkes utbildningar har erbjudils 
Ändeff'ifrbefa"eifer'ui6liciii\iig... .. _.......... ..... .... V O 82% har etter 6 mån avslutad utbildning Jobb . 
Genomströmmning SFI E o 217 olika elever har studerat på SFI 
Nivå SFI ··········-····---···············-· .. ·--···-·-· .. --··· ·-··--·····- E O 92 elever har gjort nalionella prov. (100% klarat) 

I tabellen ovan kan vi utläsa att utfallet för nio av tio mätmetoder avseende nämndmålet 
"Båstad ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner'' är grönfärgade pluppar och en 
plupp är rödfärgad. Målet är dock inte redovisats som uppfyllt i kommunens årsbokslut för 
2017. Det har inte redovisats som uppfyllt eftersom att nämndmålet och mätmetoden är 
samma. Detta innebär att den första mätmetoden är avgörande för om målet ska anses vara 
uppfyllt eller inte. 

9 



Building a better 
working world 

I exceldokumentet fullmäktige- och nämndmål 2017 redogörs resultatet för de nio målen som 
kommunfullmäktige har beslutat om. 

3.3. Kommunstyrelsens roll och uppsikt 

Av intervjuerna framkom att kommunstyrelsens roll i målstyrningen är att samla in 
nämndplaner och inhämta uppgifter för uppföljningen. Kommunstyrelsen inhämtar enbart 
uppgifter kring de av kommunfullmäktige beslutade nämndmål. Ekonomienheten på 
kommunkontoret inhämtar uppgifterna från nämnderna. Sammanställningen av nämndernas 
uppgifter kring nämndmålen sker i ett exceldokument. Kommunen har verksamhetsstöds
systemet Hypergene men enbart modulerna som avser personal och ekonomi. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende målstyrningen avser främst den ekonomiska 
uppföljningen som nämnderna lämnar in. Uppföljningen sker per tertial och vid årsbokslutet. 
Ekonomiavdelningen skickar ut anvisningar till nämnderna för vad redovisningen ska 
innehålla 
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4. Bedömning 

Målstyrningen i kommunen är inte fungerande. Bedömningen grundas på att det har framgått 
att det saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. 

Ett exempel på att detta är att nämnderna inte har brutit ner de övergripande målen så att de 
fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare exempel på att det saknas en 
gemensam syn för hur målstyrningen ska fungera är att insatserna i nämndplanerna består 
av en blandning av aktiviteter, inriktningar och perspektiv. Nämndplanernas utformning bidrar 
också till att uppföljning och rapportering av verksamhetens måluppfyllelse försvåras 
eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 

Det är en brist att nämndernas egna planer inte följs upp. Det har inte heller framgått att det 
sker någon analys av nämndplanernas effekt eller av målresultaten, vilket även det är en 
brist. 

Kommunstyrelsen har inte säkerställt arbetsformer för att kommunens målarbete ska ske på 
ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 § leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnderna. 
Detta har inte kommunstyrelsen uppnått avseende kommunens målstyrningsarbete. 

Det har under en tid saknats och saknas fortfarande en central samordning, som består av 
mer än inhämtning och sammanställning av underlag. Ett exempel på vad samordning skulle 
kunna bidra till är att nämnderna i större utsträckning tar vara på varandras kompetenser i 
processen, till exempel för att analysera resultatet tillsammans och för att redogöra för 
effekterna i kommunen. Det finns ett behov av att målstyrningsprocessen behöver 
tydliggöras och att samordningen och stödet till nämnderna behöver förbättras. 

I sammanhanget kan påminnas att utöver målen i målstyrningsprocessen tillkommer även 
övriga policys, styrdokument och program som ofta innehåller egna mål som också ska följas 
upp och utvärderas. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

i>- initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
~ säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Båstad den 8 oktober 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Negin Nazari 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

1> Jan Bernhardsson, chef för teknik och service 

i,,. Roger Larsson, chef för samhällsbyggnad 

,. Henrik Andersson, bildningschef 

1> Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. chef för barn och skola 

1> Elisabet Edner, ekonomichef 

1> Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Medverkat vid intervjuerna: 

1> Ingvar Andreasson, förtroendevald revisor 

11> Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 

Dokument: 

i,,. Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets nämndplan 2018 

1>- Kommunstyrelsens nämndplan 2017 

1>- Utbildningsnämndens nämndplan 2018 

1> Vård och omsorgsnämndens nämnplan 2017 

i,,- Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 

"' Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 

1>- Kulturprogram för Båstads kommun 

1> Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 

1>- Vision och mål 2018 

1>- Budget 2018 och plan 2019-2022 

1> Målredovisning AR 2017 

i,,. Fullmäktige- och nämndmål 2017 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden för miljö, 
bygg och säkerhet 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska 
huruvida kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kan bedömas 
vara tillräckligt. 

Bedömningen är att internkontrollarbetet i kommunen behöver utvecldas. Vi grundar 
det bland annat på att kommunstyrelsen och nämnderna inte genomför heltäckande 
riskanalyser för sina verksamheter. Eftersom riskanalyserna inte är heltäckande fram
går det inte om kontrollmomenten i internkontrollplanerna bedöms vara de mest risk
fyllda eller mest väsentliga momenten inom ramen för kommunstyrel
sens/nämndernas ansvarsområden. Vidare bedömer vi att uppföljning och återrappor
tering av den interna kontrollen till nämnderna och kommunstyrelsen inte är tillräck
lig, med undantag för vård- och omsorgsnämnden. Arbetssättet bidrar inte till ett effek
tivt internkontrollarbete. 

Det finns goda förutsättningar för att utveckla arbetet genom att bl.a. införa strukture
rade och dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser. På så sätt kan kommunen 
höja kvaliten i riskanalyserna och internkontrollarbetet och fokusera på de största 
riskområdena som identifieras. Dessutom hade det varit fördelaktigt för internkon
trollarbetet om ett IT-system för verksamhetsuppföljning, där internkontrollen kan 
systematiseras, infördes. 

Utifrån granslmingsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 
att: 

• genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande 
av en s.k. bruttorisklista, och 

• stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt enligt fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av 
genomförda kontroller sker. 

Båstads kommun 

J<ommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bastads.kommun@b 
astad.se 
www.bastad.se 
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Båstad kommuns internkontrollarbete är i jämförelse med andra kommuner eftersatt 
och revisorerna ser fram emot en förändring. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads k mun 

~ 
StenW~ ~ 
Revisionens ordförande 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagens 6 kap. 6-7 §§ åligger det kommunstyrelsen att tillse att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnderna och styrelserna har inom sitt verksamhetsområde ansvar för att arbetet med 
intern kontroll sker ändamålsenligt. Intern kontroll ska fungera som nämndernas/styrelsernas 
verktyg för att säkerställa god ordning och reda i organisationen, samt minska risker för 
avvikelser. I syfte att möta detta ansvarsområde har flertalet kommuner och landsting antagit 
ett reglemente för intern kontroll som anger ansvar, organisation och övergripande metoder 
för genomförande. Kommunfullmäktige reviderade sitt reglemente för intern kontroll senast 
17 december 2014. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med intern kontroll kan bedömas vara tillräckligt. Myndighetsnämnden för 
miljö, bygg och säkerhet, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har varit 
föremål för granskningen. överförmyndaren har ingen egen upprättad internkontrollplan och 
överförmyndarverksamheten ingår i kommunkontoret. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

.,. Finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetet med intern kontroll? 

.,. Genomför kommunstyrelsen och nämnder löpande riskanalyser kopplade till intern 
kontroll? 

.. Finns en kontinuerlig utveckling i internkontrollarbetet? 

.. Sker det en tillräcklig uppföljning och återrapportering av den interna kontrollen? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1 ). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd augusti 2018 -
september 2018. 

1.4. Revisionskriterier 

1.4.1. Kommunal/agen (2017:725) 

Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Således stadgas att nämnderna har till uppgift att 
genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också tillse att intern 
kontroll är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

1.4.2. Reglemente för intern kontroll 

Enligt kommunens reglemente ska nämnder och styrelser tillse: 
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.. att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

.. att det upprättas tillämpningsregler, anvisningar och policys som kan behövas för den 
specifika verksamheten, samt 

., att man förfogar över ett ändamålsenligt uppföljnings- och rapporteringssystem. 

Reglementet fastställer att kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för att 
kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas. Kommunstyrelsen har 
också ansvaret att tillse att det finns en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

1.4.3. COSO-modellen 

Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och 
kontrollen är den s.k. COSO-modellen1. Denna beskrivs i bilaga 2. 

1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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2. Iakttagelser 

2.1. Ansvarsfördelning och internkontrollplaner 

Reglementet fastställer att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens 
interna kontroll är tillräcklig. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamheter. Reglementet fastställer även att respektive 
verksamhetsområdeschef ansvarar för att specifika tillämpningsregler utformas och att de är 
skyldiga att fortlöpande rapportera om hur den interna kontrollen fungerar till nämnden. 
Verksamhetsansvariga chefer på de olika nivåerna är skyldiga att följa antagna styrdokument 
samt att informera övriga anställda om dessa. 

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll, och om förbättringar behöver göras initiera ett förbättringsarbete. 

En tillämpningsanvisning antogs den 3 december 2014 av kommunstyrelsen. I anvisningen 
definieras en rimlig grad av säkerhet till att vid utformningen av rutiner ska en avvägning mellan 
kontrollkostnad och kontrollnytta göras. Vid bedömningen ska inte enbart ekonomiska faktorer 
ingå utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 

Enligt anvisningen är en tillfredställande intern kontroll då kommunstyrelsen och nämnderna 
med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås: 

.,. ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

... tillförlitiig finansiell rapportering och information om verksamheten 

... efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Reglementet fastställer att nämnderna och styrelsen senast i februari varje år ska anta en plan 
för den interna kontrollen. Tillämpningsanvisningen anger att planen ska innehålla information 
om följande: 

.,. vilken rutin/system som ska granskas 

.- vilket moment i rutinen/systemet som ska granskas 
,. vem som ansvarar för kontrollen 
.,. hur ofta kontrollen ska ske 
... med vilken metod granskningen ska göras 
.- till vem rapportering av granskningen ska ske 
.- redovisning av riskbedömning vid val av kontrollområde 
,. motivering till val av kontrollmoment 

Planen ska delges kommunstyrelsen för behandling senast vid mars månads sammanträde. 

I tillämpningsanvisningen finns två mallar, en för internkontrollplanen och en för 
återrapporteringen av internkontrollplanen. Kommunstyrelsens, myndighetsnämnden för miljö, 
bygg och säkerhets samt utbildningsnämndens internkontrollplaner utgår från mallen Vård
och omsorgsnämnden använder sig istället av mallen som är avsedd för återrapportering till 
sin internkontrollplan. Fem av åtta rubriker (se listan ovan) finns med i båda mallarna. De tre 
sista punkterna finns inte i återrapporteringsmallen: 

i- till vem rapportering av granskningen ska ske 
,.. redovisning av riskbedömning vid val av kontrollområde 
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i. motivering till val av kontrollmoment 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan saknar därmed denna information. 

Kontrollmoment och dess risk- och väsentlighetsbedömningar 

Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets internkontrollplan innehåller 
kontrollmoment med en sammanvägd risk- och väsentlighetsbedömning från sex upp till tolv. 
Sammanlagt elva kontrollmoment. Den innehåller bland annat kontrollmoment såsom: 

i. kontroll av att klagomålsärenden handläggs framåt och följer upprättad rutin (risk- och 
väsentlighet = 12), och 

1> kontroll av att beslut om dispens från strandskyddet är korrekt avseende lokalisering 
och lagstöd (risk- och väsentlighet = 6) 

Utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment med en sammanvägd risk
och väsentlighetsbedömning från åtta upp till tolv. Sammanlagt sju kontrollmoment. Den 
innehåller bland annat kontrollmoment som avser: 

1> kontroll att alla elever i en viss åldersgrupp fullgör sin skolplikt (risk- och väsentlighet = 
8), och 

1> kontroll av att sökt ersättning till förtroendevalda överensstämmer med utbetald 
ersättning (risk- och väsentlighet= 12). 

Kommunstyrelsens internkontrollplan innehåller kontrollmoment med en sammanvägd risk
och väsentlighetsbedömning från åtta upp till tolv. Sammanlagt tjugo kontro llmoment för 
verksamhetsområdena kommunkontoret, teknik och service samt de delar av 
samhällsbyggnad som kommunstyrelsen ansvarar för. Den innehåller bland annat 
kontrollmoment som avser: 

kontroll av att inkomna skrivelser besvarats skyndsamt i enlighet med gällande 
lagstiftning (risk- och väsentlighet= 12), 
kontroll av fastigheters VA-anslutning och debitering (risk- och väsentlighet= 9), och 

i. kontroll av behörighet till kommuninvånardata (KIR/KID) (risk- och väsentlighet = 9). 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment med en 
sammanvägd risk- och väsentlighetsbedömning från åtta upp till tolv. Sammanlagt sju 
kontrollmoment. Den innehåller bland annat kontrollmoment som avser: 

i. kontroll av rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter, och 
i. kontroll av kommunövergripande basläl<emedelsförråd. 

Av intervjuerna framkom att respektive verksamhetsområde tar fram ett förslag på 
internkontrollplan som lämnas till nämnderna som därefter fastställer planen . Vissa nämnder 
tar del av förslaget vid ett nämndssammanträde och fastställer internkontrollplanen vid nästa 
sammanträde. Detta ger nämndsledamöterna en möjlighet att ta ställning till om det finns 
ytterligare kontrollmoment som bör ingå i planen. Av intervjuerna framkom dock att 
nämndsledamöterna i undantagsfall lämnar förslag på kontrollmoment. 
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2.2. Riskanalyser 

Tillämpningsanvisningen redogör för att en risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras inför 
upprättandet av internkontrollplanen. Anvisningen beskriver även hur bedömningen av risker 
ska ske. Tillvägagångssättet är att först ska en bedömning av vilka sannolika fel som kan 
uppstå i respektive rutin/system genomföras. Därefter ska sannolikheten att felet uppstår 
bedömas. Slutligen ska det för varje fel och bedömd risk göras en bedömning av 
konsekvenser/effekter om felet uppstår. 

Vid bedömningen av konsekvenserna ska följande faktorer vägas in: 

.. ekonomiska faktorer 

.. effekter för den enskilda personen 

., moraliska och etiska effekter som kan skada kommunens rykte 

.. effekter på attityder till kontrollkulturen 

.. ineffektivitet i verksamhetens rutiner 

Nämnderna ska använda sig av en skala 1-4 när bedömning av risken och väsentligheten ska 
göras. Se tabellerna nedan för hur skalan är definierad enligt anvisningarna. 

Väsentlighet Skala Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

Allvarlig 4 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

Kännbar 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 

Lindrig 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 

Försumbar 1 Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 

Risk Skala Sannolikhetsnivåer för fel: 

Sannolik 4 Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

Möjlig 3 Det finns risk för att fel ska uppstå 

Mindre sannol ik 2 Risken är mycket liten att fel ska uppstå 

Osannolik 1 Risken är praktisk taget obefintlig att fel ska uppstå 

Tillämpningsanvisningen ger inte någon vägledning i form av ett gränsvärde då 
rutinen/systemet ska ingå i internkontrollplanen. 

Av intervjuerna framkom att verksamhetsområdena enbart genomför risk- och 
väsentlighetsbedömningar på de kontrollmoment som ingår i nämndens förslag på 
intern kontrollplan . Inga av de intervjuade verksamhetsområdescheferna tar fram en bruttolista 
med risker för hela verksamhetsområdet. En sådan lista redovisar samtliga identifierade risker 
inom verksamhetsområdet och möjliggör för nämnden att se vilka kontrollmoment som inte 
hamnar i internkontrollplanen. 

2.3. Kontinuerlig utveckling i internkontrollarbetet 

Av intervjuerna har det inte framkommit något som tyder på att det har skett någon utveckling 
av kommunens internkontrollarbete. Det har inte skett någon revidering av 
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tillämpningsanvisningarna sedan kommunstyrelsen antog dem i december 2014. Av 
intervjuerna framkom även att nämnderna har valt att behålla kontrollmoment upprepande 
gånger fastän de inte visar på några avvikelser när kontrollmomenten genomförts. 

2.4. Uppföljning och återrapportering 

Av reglementet framgår att varje nämnd och styrelse är skyldiga att löpande följa den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden i enlighet med den beslutade 
internkontrollplanen. Tillämpningsanvisningen redogör närmare att varje verksamhetsområde 
rapporterar till den nämnd där rutinen tillämpas och att återrapportering av utförda kontroller 
ska ske i enlighet med den fastställda internkontrollplanen. I tillämpningsanvisningen finns en 
mall som avser när återrapporteringen av intern kontrollplanen ska ske. 

Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets internkontrollplan 2017 har följts upp och 
återrapporterats till nämnden i mars 2018. Uppföljningen redogör för att genomförda kontroller 
visade ett fåtal mindre avvikelser. Avvikelserna avsåg kontrollmomenten "olika syn i 
bygglovshandläggningen vad gäller krav på underlag" samt "att fakturaunderlag inte var skapat 
när beslut togs i ett ärende". Av kommentarerna framgår att avvikelsen avseende 
fakturaunderlagen är åtgärdad. Resterande genomförda kontrollmoment visar inga avvikelser. 

Utbildningsnämnden har inte fått någon uppföljning av nämndens internkontrollplan 2017. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 följdes upp och återrapporterades till 
kommunstyrelsen i april 2018. Av kommunstyrelsens tjugo kontrollmoment visade två 
kontrollmoment på att risker förelåg, två stycken kontrollmoment på mindre betydelsefulla 
avvikelser, tre stycken kontrollmoment genomfördes inte och resterande på att det inte fanns 
några avvikelser. Två av de tre kontrollmoment som inte genomfördes förklarades med att 
tjänsten som var utpekad kontrollansvarig (upphandlare) var vakant under den aktuella 
perioden. Det tredje kontrollmomentet genomfördes inte på grund av att rutinen hade 
avvecklats under perioden. För att åtgärda de två kontrollmomenten, besvarande av skrivelser 
och hantering av bensinkort, som visade på att risker förelåg beslöt kommunstyrelsen två 
åtgärder. 

,.. Första åtgärden var att en rutin för hur skrivelser ska besvaras skyndsamt ska tas fram 
samt att en uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen efter sex månader. 

1> Den andra åtgärden avsåg instruktioner till bensinstationen att skriftlig anmälan ska 
göras när registringsnummer byts på bensinkort. 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2017 har följts upp och återrapporterats vid 
fyra tillfällen: april, augusti och november 2017 samt mars 2018. Nämnden har därmed fått 
uppföljningar enligt den beslutade internkontrollplanen (2017). Den sista uppföljningen redogör 
för att ett av de sju kontrollmomenten visade på en mindre avvikelse. Avvikelsen avsåg 
kontrollmomentet "sammanställning över rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal". En av 
åtgärderna för att komma tillrätta med avvikelserna anges vara att enhetscheferna har ålagts 
ett besparingskrav på övertidskostnaden per enhet. Ett minskat övertidsarbete ska leda till 
minskad risk för ohälsa och sjukfrånvaro. Kontrollmomentens resultat, om de visar på 
avvikelser eller inte, har ändrats mellan uppföljningarna till nämnden. Vid återrapporteringen 
av intern kontroll kvartal 2, den 24 augusti 2017, rapporterades att kontrollmomentet 
rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal visade på en mindre avvikelse. Samma 
kontrollomgång rapporterades utan avvikelse vid återrapporteringen av intern kontroll kvartal 
3 den 27 november 2017. Vid återrapporteringen av intern kontroll kvartal 4, den 6 mars 2018, 
rapporterades kontrollomgången som genomfördes under kvartal 2 återigen med en mindre 
avvikelse. 
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Under 2018 har vård- och omsorgsnämnden fått en återrapportering av genomförda 
kontrollmoment avseende internkontrollplanen 2018. Aterrapporteringen skedde vid 
sammanträdet i april 2018 och avsåg genomförda kontrollmoment under årets första kvartal. 

Nämndernas återrapportering till kommunstyrelsen ska enligt tillämpningsanvisningen ske 
minst en gång per år under februari månad. Aterrapporteringen ska lämnas till 
ekonomienheten som sammanställer nämndernas återrapportering till kommunstyrelsen. 
Enligt uppgift har kommunstyrelsen enbart tagit del av myndighetsnämnden för miljö, bygg och 
säkerhets uppföljning för 2017 och inte övriga nämnders uppföljning för 2017. 

2.5. Stickprovsresultat 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov omfattande två kontrollmoment per nämnd och 
kommunstyrelse genomförts, med undantag för överförmyndaren. Vi har begärt in all 
dokumentation som ska ha upprättats vid kontrollmomentets genomförande. Inom ramen för 
stickprovet har vi mottagit dokumentation för 6 av 10 kontrollmoment. 

Tbll1K a e t k ommu ns tyre sen - ver sam h t "d t k e somra e k t t ommun on ore 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttaQelser 
Rutin för registrering 4 gånger/år Dokumentation upprättad i form av Utan anmärkning 
av allmänna en checklista där det framgår vilka 
handlingar kontroller det är som görs och en 

kommentar. Ärenden och handlingar 
registreras i Ciceron 
ärendehanterinQssvstem. 

Skyndsamt 6 gånger/år Dokumentation upprättad i form av Utan anmärkning 
besvarande av checklista. Checklistan är en tabell 
inkomna skrivelser till med kolumnerna ärendemening, 
kommunen diarienummer, inkom datum och 

besvarad datum. Sedan fastställs i 
tabellen om skrivelsen har besvarats 
skyndsamt eller inte och en 
kommentar. 

T b 112 K a e k ommuns tyre sen - ver sam h t "d t t k 'k h e somra e e nr oc service 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttaQelser 
Leverantörsfakturor 1 gång/år Dokumentation Det framgår inte hur kontrollen är 

upprättad genomförd eller det faktiska 
resultatet av kontrollen. Det anges 
enbart att kontrollen är genomförd 
och att rutinen fungerar enligt 
rutinbeskrivninq 

VA-anslutning 1 gång/år Dokumentation Det framgår inte hur kontrollen är 
upprättad genomförd eller det faktiska 

resultatet av kontrollen. Det anges 
enbart att kontrollen är genomförd 
och att rutinen fungerar enligt 
rutinbeskrivning 

Tabell 3. M ndi hetsnämnd för mil"ö, b och säkerhet 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iaktta elser 
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Klagomålsärenden 
handläggs effektivt och 
skyndsamt 

Dokumentation av 
bygglovshandläggning-
kontrollen görs på 
beviljade 
Attefallsärenden 

2 gånger/år 

2 gånger/år 

Dokumentation Det saknas ett faktiskt resultat av 
upprättad kontrollen. Det anges enbart att 

kontrollen är genomförd och att 
den är ok. 

Dokumentation En av de två kontrollerna som är 
upprättad genomförda visar på avvikelser. 

Det finns en kolumn för åtgärder i 
dokumentet, men för avvikelsen 
är inget åtgärdsförslag 
dokumenterat*. 

*Enligt samhällsbyggnadschefen är det inte ett krav att kontrollanten ska behöva komma med ett förslag 
på åtgärd. Det är en ledningsfråga att analysera resultatet och ta fram åtgärder för minimera risken att 
avvikelserna upprepas. 

Tabell 4. Utbildningsnämnden - verksamhetsomradet barn oc h k I s o a 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 
Kontroll skolplikt 4 gånger/år Ingen dokumentation Vi har mottagit en kommentar om 

upprättad. hur arbetet fungerar. "Kontroll 
görs i princip varje vecka när vår 
administratör kollar KIR registret. 
Det som dyker upp meddelas 
sedan till respektive 
skoladministratör som sedan 
kontrollerar var eleverna befinner 
sig". 

T b Il 5 Utb'ld . a e I nmgsnamn d k h t "d t b'ld . en - ver sam e somra e I nm A oc h b t ar e e 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 
Rutiner för placeringar 3 gånger/år Ingen dokumentation Vi har mottagit en kommentar om 
av vuxna och barn upprättad. att man arbetar med att ta fram ett 
inom individ och famili kontrollsystem för verksamheten. 

TbllGV ' d h a e ar -oc d omsorgsnamn en 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 
Granskning av 2 gånger/år Dokumentation Granskning av journaler ska 
journaler upprättad. göras i mars/sep men de journaler 

vi fått ta del av är gjorda i januari. 
Vi har bara fått ta del av två 
journaler, i kontrollplanen står det 
var 20:e. Avvikelser finns med 
men saknar hur man ska följa upp 
dessa. 

Granskning av 2 gånger/år Dokumentation är Det framgår inte av rapporten vad 
kommunövergripande upprättad. I undersökningen ska omfatta. 
basläkemedelsförråd rapporten anges Detta försvårar möjligheten att 

påpekanden och avgöra om det finns andra brister 
brister som behöver som inte upptäckts vid 
åt~ärdas. QranskninQen. 
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3. Bedömning 

Ansvarsfördelningen är tydlig avseende arbetet med intern kontroll, till stor del på grund av att 
reglementet är tydligt på denna punkt och för att det är nämnderna och kommunstyrelsen som 
fattar beslut om internkontrollplanerna. Dessutom framgår det tydligt i internkontrollplanerna 
vem som ska utföra kontrollmomentet och till vem det ska rapporteras till. Vård- och 
omsorgsnämndens intern kontrollplan skiljer sig från övrigas planer då nämnden inte använder 
sig av korrekt mall. Detta borde kommunstyrelsen ha uppmärksammat när nämnderna lämnat 
in sina internkontrollplaner. 

Kommunstyrelsen och nämnderna genomför inte heltäckande riskanalyser för sina 
verksamheter. I detta avseende kan kvaliten i kommunens arbete med intern kontroll 
förbättras. Förbättringen kan ske genom att nämnderna och kommunstyrelsen genomför och 
dokumenterar risk- och väsentlighetsanalyser utifrån en vedertagen modell. Risk- och 
väsentlighetsanalysen bör utgöra ett grundläggande moment i intern kontrollarbetet. Eftersom 
riskanalyserna inte är heltäckande framgår det inte om kontrollmomenten i 
internkontrollplanerna bedöms vara de mest riskfyllda eller mest väsentliga momenten inom 
ramen för kommunstyrelsens/nämndernas ansvarsområden. Detta bedömer vi vara en brist i 
kommunens internkontrollarbete. I vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan saknas till 
och med en bedömning av risken och väsentligheten för de kontrollmoment som de har valt 
vilket försvårar möjligheten att avgöra om det är de mest riskfyllda kontrollmomenten som ingår 
i planen. De förtroendevaldas delaktighet i internkontrollarbetet framställs som marginellt vilket 
är en brist. Internkontroll är deras verktyg att följa upp riskera i verksamheten som de ansvarar 
för och de bör därmed involveras i analysen i större grad än vad de gör idag. 

Att det finns dokumentation på genomförda kontroller bedömer vi som positivt. En förbättring i 
detta avseende vore om det fanns någon mall eller riktlinje för vad som bör vara med i 
dokumentationen efter genomförda kontroller. Rekommendationen grundas på att 
nämndernas dokumentation skiljer sig åt och i vissa fall saknas det även dokumentation 
eftersom det bedöms inrymmas i det dagliga arbetet. Vad gäller valet av kontroller vore det 
även lämpligt att anta en gemensam linje kring vad som räknas som en redan befintlig kontroll 
och vad som räknas till en ny kontroll. Om det framkommer av risk- och väsentlighetsanalysen 
att det finns risker inom ett område, men att det redan i det dagliga arbetet genomförs kontroller 
då bör det framgå av risk- och väsentlighetsanalysen. 

Det övergripande internkontrollarbetet har inte utvecklats på senare år. Det har inte skett 
någon revidering av tillämpningsanvisningen sedan dess antagande. Det har också framgått 
att kommunstyrelsen och nämnderna inte följer anvisningarna fullt ut. Kommunstyrelsen följer 
inte heller upp om nämnderna inte inkommer med sina interkontrollplaner eller sina 
uppföljningar, vilket de ska göra i enlighet med tillämpningsanvisningen. Flera av dessa brister 
ansvarar kommunstyrelsen för att upptäcka och åtgärda. Att kommunstyrelsen inte har haft 
tillräckligt uppsyn över nämndernas intern kontrollarbete är också en brist i sig. Det finns dock 
goda förutsättningar för att utveckla arbetet genom att bl.a. införa strukturerade och 
dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser. På så sätt kan kommunen höja kvaliten i 
riskanalyserna och internkontrollarbetet och fokusera på de största riskområdena som 
identifieras. 

Enbart vård- och omsorgsnämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering av den 
interna kontrollen. Kommunstyrelsens och övriga nämnders uppföljning och återrapportering 
som sker en gång per år är inte tillräcklig. Detta arbetssätt bidrar inte till ett effektivt 
intern kontrollarbete. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att: 

• genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande av en 
s.k. bruttorisklista, och 

1> stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt enligt fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av genomförda 
kontroller sker. 

Båstad den 10 december 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Negin Nazari 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

"' Jan Bernhardsson, chef för teknik och service 

t> Roger Larsson, chef för samhällsbyggnad 

"' Henrik Andersson, bildningschef 

"' Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. chef för barn och skola 

"' Elisabet Edner, ekonomichef 

.- Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Medverkat vid intervjuerna: 

.. Ingvar Andreasson, förtroendevald revisor 

"' Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 

Dokument: 
"' Reglemente för intern kontroll 

"' Intern kontroll - tillämpningsanvisningar 

"' lnternkontrollplaner 2017-2018 

.- Uppföljning av intern kontrollplaner 2017 

"' Dokumentation som har avsett stickproven 

Bilaga 2: coso2-modellen 

COSO-modellen är den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna 
styrningen och kontrollen. Enligt COSO är intern kontroll definierat som en process, utförd av 
en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om 
att målen uppfylls inom följande kategorier: 

effektivitet och produktivitet i verksamheten 
11>- tillförlitlig finansiell rapportering 
.. efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

För att förbättra den interna styrningen och kontrollen har fem centrala komponenter 
identifierats. För dessa redogörs kortfattat nedan. Hur dessa komponenter förhåller sig till 
varandra och hur vad som regleras i intern kontrollreglementet framgår av figuren. 

Kontrollmiljön 
Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 
medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter inom intern kontroll och erbjuder 
ordning och struktur. Faktorer som innefattas av kontrollmiljön är integritet, etiska värden, 
kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på 
vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess 

2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som ledningen ger. Verksamhetens 
målformulering är en del av kontrollmiljön och har betydelse för identifieringen av risker. 

Kontrollmiljö 

Information och kommunikation -------------------------- ------------------- , 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, Reglemente intern kontroll : 

'------------------------ ---------------------

Riskvärdering 
Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste 
värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika nivåer 
som är internt konsistenta. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av relevanta risker 
för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. Eftersom 
ekonomiska, branschmässiga, regleringsspecifika och verksamhetsmässiga villkor kommer att 
förändras, behövs mekanismer för att identifiera och hantera de särskilda risker som är 
förknippade med förändringar. Riskvärderingen bör alltid dokumenteras i syfte att förtydliga 
systematiken i internkontrollarbetet. 

Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv 
genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för 
att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela organisationen, på 
alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika slag såsom 
godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av verksamhetens 
resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och uppgifter. 

Information och kommunikation 
Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en 
sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. lnformationssystem genererar 
rapporter som innehåller verksamhetsmässig och finansiell information och uppgifter om 
regelefterlevnaden som gör det möjligt att driva och styra verksamheten. 

Uppföljning och utvärdering 
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas - en process 
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden . Det åstadkoms genom löpande 
övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av 
dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens gång . 

Det finns synergieffekter och kopplingar mellan de nämnda komponenterna, som formar ett 
sammanhållet system som reagerar dynamiskt på ändrade förutsättningar. Det interna styr
och kontrollsystemet är sammanhållet med organisationens verksamhet och finns till av 
grundläggande verksamhetsmässiga skäl. Intern styrning och kontroll blir effektivast om 
kontrollerna är inbyggda i organisationens infrastruktur och ingår som en väsentlig del av 
organisationen. 
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Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens fordonshantering 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämndens i syfte att bedöma om hanteringen 
av fordon är ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenligt. Vi bygger vår bedömning på ett flertal iakttagelser, däribland att det 
saknas tydliggjorda krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter 
samt att det inte genomförs någon övergripande och systematiskt uppföljning över for
donsnyttjandet i kommunen. Vi konstaterar vidare att det helt saknas kommunövergri
pande styrdokument som tydliggör ansvar, organisation och strukturer för fordonshan
tering i kommunen. Det genomförs inga kontroller för att säkerställa en effektiv och 
korrekt hantering av kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat. Tydliga 
rutinbeskrivningar kan klargöra att exempelvis kostnad för drivmedel ska ställas mot 
specifikt fordons genomsnittsförbrukning för att därigenom synliggöra eventuella avvi
kelser i nyttjandet. 

Revisorerna konstaterar att det finns ett bristande engagemang från kommunstyrelsen 
då det inte tagits fram tydliga riktlinjer, trots tidigare tveksamheter kring avyttring av 
fordon. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

Ta fram styrande dokument för att reglera och tydliggöra rutiner för fordonshante
ring i kommunen, inkluderat uppföljning, kontrollrutiner och krav på körjournaler. 

Il> Säkerställa att området för fordonshantering följs upp systematiskt och att löpande 
kontroller genomförs. 

Il> Tillse att en avvecklingsplan för kommunens fordon framarbetas. 
11>- Säkerställa att den nyanställde fordonsansvarige får tillräcklig organisatorisk ställ

ning och mandat för att kunna genomföra ett ändamålsenligt arbete. 

Båstads kommun 

Kommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bas tads.kommun@b 
astad.se 
www.bastad.se 
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Vi rekommenderar övriga nämnder att: 

11- Säkerställa efterlevnad av framarbetade krav avseende fordonshantering, inklude
rat körjournaler, kontrollrutiner och uppföljning. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

Prrdrag av revisorerna i Båstad~rymun / 

-~j L cu~ ( ~-L~----
sten Wahlgren Ingvar Andreasson 
Revisionens ordförande Revisionens vice ordförande 
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Building a bettcr 
wor l< ing world 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämndens i syfte att bedöma om hanteringen av 
fordon är ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenlig. Vi bygger vår bedömning på ett flertal iakttagelser, däribland att det saknas 
tydliggjorda krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter samt att det inte 
genomförs någon övergripande och systematiskt uppföljning över fordonsnyttjandet i 
kommunen. Vi konstaterar vidare att det helt saknas kommunövergripande styrdokument 
som tydliggör ansvar, organisation och strukturer för fordonshantering i kommunen. 

Det genomförs inga kontroller för att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av 
kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat. Tydliga rutinbeskrivningar kan 
klargöra att exempelvis kostnad för drivmedel ska ställas mot specifikt fordons 
genomsnittsförbrukning för att därigenom synliggöra eventuella avvikelser i nyttjandet. Detta 
fordrar dock löpande registrering och uppföljning av enskilda fordon i för ändamålet upprättat 
register. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

... Det finns inga kommunövergripande styrdokument med fokus på fordonshanteringen 
i kommunen 

... En samordnad, centraliserad fordonshanteringsorganisation är under uppbyggnad 
med dedikerad funktion 

... Det saknas en avvecklingsplan för kommunens fordon 

... Det finns inget avtal finns med leverantör för avyttring av fordon 

... Aktuella leasingavtal och avtal för anskaffning av drivmedel finns 

... Det saknas kommunövergripande mallar med krav på att och hur körjournaler ska 
upprättas 

... Det genomförs ingen systematisk uppföljning av fordonshanteringen i kommunen 

... Det finns inga tydliggjorda rutiner för hur kontroll av fordonsnyttjande ska genomföras 
av verksamheterna 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

... Ta fram styrande dokument för att reglera och tydliggöra rutiner för fordonshantering i 
kommunen, inkluderat uppföljning, kontrollrutiner och krav på körjournaler 

,. Säkerställa att området för fordonshantering följs upp systematiskt och att löpande 
kontroller genomförs 

... Tillse att en avvecklingsplan för kommunens fordon framarbetas 

Vi rekommenderar övriga nämnder att: 

Säkerställa efterlevnad av framarbetade krav avseende fordonshantering, inkluderat 
körjournaler, kontrollrutiner och uppföljning 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Båstads kommun har nyligen gått över till att endast leasa fordon. I nuläget har kommunen 
ingen central samordning av fordonen. Vid intervju framkommer det att kostnader för bilar 
inom verksamhetsområdet vård och omsorg har ökat efter att kommunen gick över till 
leasingbilar. Vidare framförs det vid intervju att det finns behov av att följa upp hur fordonen 
nyttjas inom kommunen och särskilt inom hemtjänstverksamheten. Utöver att det finns 
många fordon inom hemtjänstverksamheten nyttjas även en relativt stor andel fordon inom 
verksamhetsområdet för teknik och service. Fel nyttjande och hantering av kommunens bilar 
riskerar att medföra höga och onödiga kostnader för kommunen. 

Rättsfall visar även att Skatteverket kan beskatta den anställde utifrån dennes 
dispositionsrätt av fordon, dvs. rätt att nyttja fordonet. Det krävs att Skatteverket kan visa att 
det funnits dispositionsrätt till bilen. Om myndigheten bevisar detta, är det upp till brukaren 
att bevisa att ingen (eller ringa) privat användning av bilen har skett, för att på så sätt undgå 
beskattning. Även om Skatteverket i sådana frågor brukar göra en samlad bedömning av de 
olika omständigheterna i varje enskilt fall, kan en förd körjournal vara ett sätt att bevisa att en 
bil inte använts privat 

Granskningen avser kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och vård- och 
omsorgsnämndens hantering och nyttjande av fordon är ändamålsenlig. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

,. Finns det inom kommunen en beslutad fordons policy eller andra riktlinjer för 
användningen av fordon? 

,. Finns det körjournaler upprättade för kommunens fordon? 

,. Hur anskaffas drivmedel till kommunens fordon? 

• Hur säkerställs att drivmedel inte används till andra fordon än kommunens 
fordon? 

• Finns upphandling av bilar och drivmedel? 

• Hur avvecklas kommunens fordon? 

i,. Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att kommunens personbilar samt 
drivmedelsanskaffningsresurser används i enlighet med beslutade riktlinjer? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med projektgruppsdeltagare och 
ansvariga i kommunen (se bilaga 1). 
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1.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av följande. 

1.4.1. Kommunal/agen 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Styrelsen ska dessutom ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
företagsform1

. Av 6 kap. 2 § KL framgår att styrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Således stadgas att nämnderna har till uppgift 
att genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också tillse att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 

1.4.2. Reglemente för intern kontroll 

Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen det samordnande ansvaret för att tillse 
att kommunövergripande reglementen, policys och regler efterlevs inom respektive 
verksamhetsområde. Senast i februari varje år ska nämnder och styrelser anta en plan för 
den interna kontrollen som tydliggör vad som fokuseras under året. 

Den enskilda nämnden eller styrelsen ansvarar vidare för att: 

~ Att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

.. Att det upprättas tillämpningsföreskrifter, anvisningar och policys som kan behövas 
för den specifika verksamheten 

~ Att man förfogar över ett ändamålsenligt uppföljnings- och återrapporteringssystem. 

Av reglementet framgår att verksamhetsområdeschefer ansvarar för att specifika 
tillämpningsregler utformas så att en god intern kontroll kan upprättas inom berörd 
verksamhet. Vidare ansvarar verksamhetsansvariga chefer för att följa antagna 
reglementen, regler och policys och att informera anställd om dessa. Brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 

1 I enlighet med KL 3 kap§§ 17-18 
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2. Iakttagelser 

2.1. Bakgrund och organisation 

2.1. 1. Bakgrund 

I september 2015 gav kommunens dåvarande ledningsgrupp i uppdrag åt en tillsatt 
projektgrupp2 att genomföra en översyn av kommunens fordonshantering. Bakgrunden till 
uppdraget angavs vara: 

• Den höga skadefrekvensen i vård och omsorgs fordonspark 
• Avsaknaden av en sammanhållande funktion för hantering av fordonsärenden 
• Försäkringsbolagets konstaterande att Båstad kommun har höga självriskkostnader 
• Kommunens fordon har jämförelsevis lågt restvärde vid inbyte/försäljning 

Utifrån uppdraget genomförde projektgruppen en nulägesanalys och en omvärldsbevakning 
och förslag gavs på en förbättrad fordonshantering. Bland annat föreslogs att: 

• Kommunen inrättar en fordonsansvarig för hela kommunens fordonspark 
• Teknik och service samt räddningstjänsten fortsätter att sköta regelbunden 

grundskötsel av sina fordon 
• Regelbunden grundskötsel utförs på centralförrådets anläggning i Båstad 
• Den fordonsansvarige sköter och ansvarar för all administration och ekonomi för 

fordonsparken, vilket underlättar för verksamhetsområdena 
• Varje verksamhetsområde utser en kontaktperson, som den fordonsansvarige kan 

vända sig till i fordonsfrågor 
• Den samordnade fordonshanteringen finansieras med en schablonmässig fast avgift 

enligt "Laholms-modellen" 

Av genomförda intervjuer har framkommit att förslagen som lades fram av projektgruppen 
aldrig realiserades. Som följd av en omorganisation under 2016 prioriterades annat och 
frågan lades åt sidan. 

Under 2018 har frågan åter aktualiserats och en projektgrupp arbetar nu för att skapa en 
samordnad fordonsskötsel i kommunen. I ett första steg anställs en fordonshanterare 
(november), vilken bland annat har till uppgift att ha översikt över ekonomin, leasingavtal, 
försäkringar och andra frågor kopplat till kommunens fordonspark. Förebild i arbetet är 
Laholms kommun. 

Den fordonsansvarige kommer att löpande hantera inköp och leasing av fordon, vilket 
kommer ske genom dialog med berörda verksamheter. Syftet är att säkerställa att rätt fordon 
köps in och att kostnadsbilden blir känd i tid. Fordonsadministrationen centraliseras på så vis 
och leder till minskad administration ute i verksamheterna. Fordonsansvarig kommer att vara 
organisatoriskt placerad i en nybildad enhet under området för teknik och service, där även 
räddningstjänsten idag finns placerad. 

2 Projektgruppen bestod av fyra tjänstepersoner från olika verksamhetsområden: samhällsskydd (2), 
bildning och arbete (1) samt ekonomiavdelningen (1) 
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Aktualiseringen av fordonshanteringen innebär att de tidigare nämnda förslagen på åtgärder 
från 2015 nu ska realiseras. Av intervjuerna har framkommit att förslagen mottagits väl och 
att arbetet nu inriktas mot att skapa en sammanhållen fordonsorganisation, samt att göra en 
närmare ekonomisk sammanställning för hur uppdraget ska hanteras framåt. 

2.1.2. Projekt fossi/bränslefritt Skåne 2020 

Det finns inga av kommunen beslutade styrdokument med direkt fokus på rutiner och 
hantering av fordon. 

Inom ramen för projekt fossilbränslefritt Skåne 2020, som leds av länsstyrelsen Skåne och 
kommunförbundet Skåne, tydliggörs dock målsättningar som även har påverkan på 
kommunens hantering av fordon. Inom ramen för projektet återfinns tre gemensamma mål 
där ett av målen har koppling till kommunens drivmedelsanskaffning: 

• 100 % fossilbränslefri el 
• Minst 90 % fossilbränslefri uppvärmning 
• Minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel 

Inom ramen för projektet har Båstads kommun antagit en handlingsplan för fossil bränslefri 
fordonsflotta (mars 2018). Av handlingsplanen framgår att första prioritet är att färdigställa en 
kartläggning av alla kommunens fordon och säkerställa att uppgifterna stämmer (avseende 
exempelvis försäkringar). Kartläggningen innefattar också att samla in kompletta uppgifter 
avseende vilka drivmedel bilarna använder. 

I handlingsplanen klargörs vidare att man behöver komma fram till hur Båstads kommun ska: 

• Införa tydligare roller och ansvarsfördelning 
• Förbättra uppföljningen av fordonsanvändningen 
• Ställa bättre krav vid upphandling 
• Effektivisera användningen av fordon 
• Se över tankningsrutinerna 

I korthet framläggs en handlingsplan som kan summeras enligt följande: 

1. Kartläggning och skapande av registerförteckning över fordon 
2. Skapande av rutiner och ansvar för att hålla registret aktuellt 
3. Skapande av årlig uppföljning genom utvalda nyckeltal 

2.1.3. Resepo/icy 

Kommunen har även en beslutad resepolicy (KS 2015-04-15) som, i likhet med ovannämnda 
handlingsplan, framlägger målsättningar vilka relaterar till kommunens fordonsflotta. Policyn 
är en del av kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning, 
med tre tydliggjorda mål: 

i>- Båstads kommun är en av Sveriges 1 O bästa miljökommuner 
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~ Till år 2020 ska transporter inom Båstads kommuns verksamhet vara fri från fossila 
bränslen3 

~ Ar 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 30 % lägre än år 1990 

Som riktlinjer anges bland annat att en minimal påverkan på miljön ska eftersträvas vid 
samtliga resor och transporter i Båstads verksamheter. Samtliga persontransporter ska 
genomföras på ett effektivt sätt avseende tid, kostnad och arbetsmiljö. Vidare tydliggörs vilka 
förhållningssätt som ska gälla för olika typer av resor i kommunen: 

Resor inom kommunen 

Prioritet 1: Gå, cykla eller använd elcykel om möjligt 

Prioritet 2: Kollektivtrafik 

Prioritet 3: Kommunens bilpool. Samåkning eftersträvas 

Prioritet 4: Egen bil. Samåkning eftersträvas 

Resor utanför kommunen upp till 50 mil 

Normalresan sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool utifrån vad som är 
praktiskt och lämpligt beroende på resmål. 

Resor längre än 50 mil 
Normalresan sker med buss, tåg eller flyg. 

2.1.4. Fordonsorganisation och ansvar 

Som framgår av bakgrundsbeskrivning ovan har det inte funnits ett samordnat fordonsansvar 
i kommunen. En projektgrupp har tillsats i syfte att bygga upp detta och en fordonsansvarig 
har nyligen anställts (november 2018). Den nya ansvarsstrukturen beräknas preliminärt 
starta upp under våren 2019. Av intervjuer har framkommit att nuvarande organisation 
innebär att fordonsansvaret ligger hos respektive verksamhet, utan någon central 
samordning. Detta har fått till följd att fordonsansvaret inom organisationens olika delar idag 
ser ut på olika sätt. 

Inom vård och omsorgsförvaltningen finns inte ett för förvaltningen centraliserat 
fordonsansvar. Ansvaret är istället delegerat till respektive verksamhet, där bilansvariga 
utses med det övergripande ansvaret för verksamhetens fordon. Inom räddningstjänsten är 
ansvaret centraliserat och det finns en utsedd fordonsansvarig med ansvar för 
verksamhetens samtliga fordon. Av nulägeskartläggning som genomfördes 2016 framkom att 
ansvaret för skötsel och underhåll inte alltid varit dedikerat till specifik tjänsteman eller 
funktion. Som exempel skötte barn- och skola sina egna bussar, men teknik och service 
dess bilar. Området för teknik och service skötte sina egna fordon. En funktion ansvarade för 
distriktssköterskornas och rehabverksamhetens fordon. Men för de flesta övriga fordon 
konstaterades att skötseln ej hanterades av viss dedikerad funktion utan av verksamhetens 
egen personal, som del av ordinarie arbetstid. 

För att påbörja möjliggörandet av kontroll och överblick över kommunens fordon har en 
inventering av fordonsflottan genomförts under 2018 (inom ramen för projekt fossilbränslefritt 

3 Kommunens Miljö- och energiprogram reviderades 2017, där detta mål också förekommer. Målet 
reviderades då till att vara uppnått 2022. Resepolicyn har dock inte uppdaterats i enlighet med detta 
beslut utan anger fortsatt den gamla målsättningen. 
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Skåne 2020 och i samverkan med projektgrupp för fordonshantering). Kartläggningen visar 
på att det finns cirka 130 fordon i kommunen, där området för vård- och 
omsorgsförvaltningen ansvarar för cirka 60 st. Majoriteten av kommunens fordon är 
leasingbilar (58 %). Utöver ägarförhållanden tydliggör även kartläggningen fordonens 
drivmedelsslag och åldersfördelning: 

Diagram 1. Åldersfördelning bilar/motorredskap, september 2018 
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Diagram 2. Fördelning drivmedelsslag 2018 

49% 

Den framtida centraliserade samordningen av fordonshanteringen bygger på den modell som 
tillämpas av Laholms kommun. Modellen innebär att en schablonmässig avgift tas ut (per 
fordon) som syftar till att täcka kostnaderna för fordonshanteringen. 
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En uträkning utifrån en fördjupad studie av fordonsskötseln inom vård- och 
omsorgsnämnden genomfördes. Syftet var att tydliggöra vilka resurser som krävdes samt 
kostnaden för löpande skötsel av vård och omsorgs drygt 60 bilar. Uträkningen visar att det 
beräknas krävas två heltidstjänster då det totala antalet skötseltimmar beräknas uppgå till 
3840 st (cirka 2000 timmar/år/heltid). Detta motsvarar en ungefärlig kostnad på 900 000 
kr/år. Skötseln av fordonen utförs då i centralförrådets befintliga lokaler i Båstad, där 
beräknad driftkostnad för lokal, förvaring av däck, utrustning, förbrukningsmaterial och IT
system beräknas uppgå till 250 000 kr/år. Detta motsvarar en totalkostnad på 1 150 000 
kr/år. 

Schablonkostnaden per fordon inom vård och omsorgs bilflotta räknas i sin tur ut genom 
totalkostnaden dividerat med antal fordon. Kostnaden beräknades därmed till 1600 
kr/fordon/månad. Utöver kostnaden för fordonskötsel tillkommer i sin tur leasingkostnad samt 
bränslekostnad. Det innebär att vård och omsorg för sina fordon totalt kommer att betala 
schablonavgift + leasingkostnad + bränslekostnad. 

Denna uträkning bygger på hanteringen av 60 fordon. Som jämförelse nämns även i 
underlaget att det i Laholms kommun totalt fanns fem ansvariga för hantering, med en total 
bilflotta bestående av 180 fordon. 

2.1.5. Bedömning 

Vi bedömer att det finns stora brister avseende regleringen av fordonshanteringen i 
kommunen. Det saknas styrande dokument för området, inbegripet såväl övergripande 
hantering som närmare rutiner för den konkreta hanteringen av fordon. Ansvarsfördelning för 
hantering och kontroll av fordonsflottan bedöms i dagsläget inte vara tydliggjort. 

Vi ser det som mycket positivt att ett projekt initierats som syftar till att i flera delar förbättra 
konstaterade brister. Att centralisera det övergripande fordonsansvaret genom tillsättning av 
en för ändamålet utvecklad tjänst ser vi som särskilt positivt. Vi ser det också som positivt att 
en tydlig kostnadsbild för att kunna hantera fordonsskötseln framlagts, inklusive en uträknad 
schablonavgift, vilket kan ligga till grund för organisationens utveckling. 

2.2. Körjournaler och anskaffning av drivmedel 

Av intervjuer har framkommit att körjournaler inte upprättas på ett systematiskt sätt inom 
kommunen, exempelvis utifrån en kommunövergripande mall. Det finns inte heller några 
framtagna kommunövergripande riktlinjer som klargör hur eller att det ska göras. 

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter upprättas körjournaler systematiskt med 
hjälp av för ändamålet egen framtagen mall. Journalerna förs manuellt och upprättas inom 
respektive verksamhet. 

2.2.1. Drivmedel och aweckling av fordon 

Anskaffning av drivmedel till kommunens fordon sker genom tankning på bensinstation eller 
på kommunens egna centralförråd (diesel). Det uppges i huvudsak vara räddningstjänstens 
fordon som tankar på centralförrådet. Vanligen uppges anskaffning av drivmedel till övriga 
bensinfordon ske på Circle K eller OKQ8, men det har även vid intervjuer påtalats att PS Olje 
på Boarp används eventuellt används. Kommunen följer SKL och Kommentus ramavtal 
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avseende anskaffning av drivmedel, där Circle K och OKQS är de avtalade leverantörerna. 
Inget utformat avtal med PS Olje i Boarp har erhållits. 

När drivmedel anskaffas från kommunens centralförråd ska fordonets objektnummer anges 
för att möjliggöra tankningen. På så sätt sker löpande registrering av de fordon som tankar. 
Kopplat till de flesta bilar finns även ett så kallat bensinkort vilket nyttjas för anskaffning av 
drivmedel. Men inom bland annat räddningstjänsten finns istället två tankkort som kan nyttjas 
för att tanka verksamhetens fordon. 

Det har av genomförda intervjuer framkommit att det inte finns någon avvecklingsplan för 
utfasning av äldre fordon. Avseende avyttring/försäljning har vidare framkommit att inget nytt 
avtal upprättats efter det att tidigare avtal löpt ut 2017. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tydliga brister avseende upprättande av körjournaler i kommunen. 
Även om det inom vård- och omsorgsförvaltningen uppges upprättas manuella körjournaler 
inom verksamheterna saknas det tydliggjorda riktlinjer för att körjournaler ska upprättas för 
kommunens fordon. Vi bedömer att detta kan påverka den anställde (vid en eventuell 
förfrågan från skatteverket) samtidigt som det försvårar för kommunen att säkerställa korrekt 
fordonsanvändning - dvs. att fordon inte nyttjas privat, eller att de nyttjas på ett effektivt sätt. 
Vidare bedömer vi det som problematiskt att avtalstroheten eventuellt brister avseende 
anskaffning av drivmedel. I vilken omfattning det tankas av andra avtalade leverantörer är 
dock inte klarlagt. 

Vi ser det som en brist att det saknas en tydliggjord avvecklingsplan för kommunens fordon 
samt att det saknas ett aktuellt avtal med leverantörer för försäljning av fordon. 

2.3. Kontroll och uppföljning 

t>- Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att kommunens personbilar samt 
drivmedelsanskaffningsresurser används i enlighet med beslutade riktlinjer? 

o Hur säkerställs att drivmedel inte används till andra fordon än kommunens 
fordon? 

För att säkerställa korrekt hantering av kommunens fordon behöver fordonets nyttjande 
kunna kontrolleras. Exempelvis kan kostnaden för anskaffning av drivmedel ställas mot hur 
fordonet nyttjats (miltal/körsträcka). I de flesta fall uppges att det finns ett bensinkort per bil, 
vilket förenklar kontroll av drivmedelsanskaffning kopplat till specifikt fordon. Detta är dock 
inte alltid fallet och det uppges exempelvis inom räddningstjänsten finnas två bensinkort för 
tankning av samtliga fordon. Området för bensinkort har även prioriterats inom 
kommunstyrelsens interna kontrollarbete för 2018 (se nedan). 

Kontroll av fordonens nyttjande uppges ske på olika sätt inom kommunens verksamheter. 
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ställs inkomna fakturor avseende drivmedel mot 
fordonets upprättade körjournal, samt mot kvittot från köptillfället. Denna kontroll görs på 
verksamhetsnivå där också fordonsansvaret ligger. På detta sätt genomförs en övergripande 
kontroll av att fakturor är korrekta och avser ett fordon som nyttjats i tjänsten (eller att 
tankning av ett privat fordon inte skett med ett av verksamhetens bensinkort). Fordonets 
nyttjande ställs här mot kostnaden för anskaffning av drivmedel. 
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För övriga verksamheter där körjournaler inte upprättas kan denna kontroll inte ske på 
samma sätt. Vid intervju har framkommit att en närmare kontroll av fordonens nyttjande inte 
kan göras; vid frånvaro av upprättad körjournal ställs kvittot från köptillfället direkt mot 
inkommen faktura. Därmed kontrolleras att fakturan är korrekt snarare än att fordonet nyttjats 
på rätt sätUbränslet tankats i korrekt fordon. 

Det har vid intervjuer betonats att det är möjligt att ha viss överblick över fordon som tankas 
på kommunens centralförråd (diesel). Detta gäller som tidigare nämnts främst 
räddningstjänstens fordon. För att !<unna tanka på centralförrådet måste fordonets 
objektsnummer först anges och därmed genomförs även en systematisk registrering vid 
tankningstillfällena kopplat till fordonet. Därmed kan uppföljning av enskilda fordons 
drivmedelsanskaffning även göras i efterhand. 

Intern kontroll 

I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnder och styrelser senast i 
februari varje år besluta om en särskild plan för den interna kontrollen . Interna kontrollplaner 
tydliggör särskilda risker som berörd nämnd/verksamhet valt att prioritera för det. kommande 
året. I syfte att minimera eventuella konsekvenser om utpekad risk skulle inträffa ska ett antal 
kontrollmoment genomföras. 

För verksamhetsåret 2017 beslutade kommunstyrelsen om totalt 23. kontrollmoment (fördelat 
efter kommunledning, teknik och service, bildning och arbete samt samhällsbyggnad). Ett av 
de beslutade kontrollmomenten kan kopplas till kommunens fordonshantering och är 
kommunövergripande: 

Tabell 1. Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017: bensinkort 

Rutin/system Kontrollmoment Metod Kommentar vid uppföljning 

Hantering av Kontroll av rutin Bränsleförbrukning Kontrollen visar att det finns olika 
bensinkort för beställning av kontra antalet körda rutiner beroende på var man arbetar. 

nya bensinkort mil Bensinmacken byter regnummer på 
korten om någon ber om det. Tydliga 
regler bör arbetas fram till ett bra 
system som kan gälla alla. 

Som framgår av uppföljningen avseende 2017 års interna kontroll görs bedömningen att det 
saknas enhetliga rutiner för beställning av bensinkort i kommunen. Som åtgärd framläggs att 
det bör framarbetas tydligare regler för beställning av nya bensinkort, vilka ska gälla för alla 
verksamheter. 

För verksamhetsår 2018 har kommunstyrelsen beslutat om 20 kontrollmoment. Ett 
kontrollmoment rör fordonshanteringen och bygger vidare på kontrollmomentet från 2017: 
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Tabell 2. Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2018: bensinkort 

Rutin/system Kontrollmoment Metod Motivering till val av 
kontrollmoment 

Hantering av Kontroll av rutin Bränsleförbrukning Det finns många bensinkort i 
bensinkort för beställning av kontra antalet körda kommunen. En rutin har tagits fram för 

nya bensinkort mil att koppla varje bensinkort till en 
specifik bil. 

Momentet är en fortsättning från den interna kontrollen 2017. En ny rutin har arbetats fram 
där varje bil ska kopplas samman med ett specifikt bensinkort. 

I vård- och omsorgsnämndens interna kontrollplan för 2018 prioriteras totalt åtta 
kontrollmoment. Inget av momenten är kopplat till verksamhetens fordonshantering : 

Tabell 3. Vård- och omsorgsnämndens interna kontrollplan 2018 

Rutin/system Kontrollmoment Metod 

Rutin för debitering av vård Kontroll mot utförd insats 20 % av alla fakturor 
och omsorgsavgifter 

Granskning av journaler Att journalföring följer 10 % av LSS journaler/ Var 20:E Sol-
lagstadgade krav journal/ Var 20:e Hsl-journal 

Granskning av Förvaring, temperatur, Genomgång av 
kommunövergripande inventering av basläkemedelsförråden, där 
basläkemedelsförråd läkemedelsförråd temperatur och inventering utifrån avtal 

kontrolleras 

Gransl<ning av Att betalda fakturor är Kontroll av tio leverantörsfakturor hos 
leverantörsfaktu ror korrekta respektive beslutsattestant inom 

verksam hets om rådet 

Systematiskt Redovisa sammanställning Enligt rutin 
arbetsmiljöarbete - SAM av årlig uppföljning 

Sammanställning över Redovisa sammanställning 
rekryteringsläge, vakanser, av uppföljning 
sjukskrivningstal 

Redovisning av avvikelser, Sammanställning av inkomna 
synpunkter, klagomål samt avvikelser, synpunkter, klagomål 
vidtagna åtgärder 

Upprättande av Redovisa sammanställning Sammanställning 
inventarieförteckning av årlig uppföljning 

Uppföljning 
Det genomförs ingen systematisk uppföljning av fordonshanteringen i kommunen. 

Inom ramen för projekt fossilbränslefritt 2020 har dock viss uppföljning genomförts. Som en 
del av projektet har fordonsflottan inventerats och en aktuell fordonsförteckning upprättats 
där särskilda fordonsaspekter sammanställts (se 2.1.3). Kartläggningen medför att målet om 
minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel 2020 kan följas upp, förutsatt att upprättad 
fordonsförteckning hålls uppdaterad. Uppföljning av drivmedelstyp bland kommunens fordon 
följs därmed upp. 
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Kommunens resepolicy har en utformad mall för årlig uppföljning där fokus huvudsakligen 
ligger på att följa upp två aspekter kopplat till kommunens nyttjande av bilar: inköpt drivmedel 
samt andel miljöfordon i fordonsflottan (gas/el). Denna uppföljning relaterar till tre tydliggjorda 
mål som återfinns i policyn, vilka även hänger samman med projekt fossilbränslefritt 2020. 
Uppföljningen fokuserar därmed på miljöaspekter och inte på hantering eller nyttjande av 
fordon i övrigt. 

Någon ytterligare uppföljning av fordonshanteringen genomförs inte. 

2.3.1. Bedömning 

Vi bedömer att det finns flera utvecklingsområden avseende kontroll och uppföljning av 
fordonshanteringen i kommunen. Vi konstaterar att det inte kan säkerställas att drivmedel 
används till andra fordon än kommunens, så länge området inte följs upp. Vidare kan det inte 
säkerställas att fordon inte används privat om körjournaler ej upprättas. Inom vård- och 
omsorgsförvaltningen, där körjournaler upprättas, finns det möjlighet till att genomföra 
kontroll. Likaså möjliggör upprättandet av körjournaler att det är möjligt att systematiskt 
kontrollera aktuell mätarställning mot redovisade körsträckor och mot eventuella kostnader 
för anskaffning av drivmedel. Eventuella avvikelser i fordonsnyttjandet kan därmed lättare 
upptäckas. 

Vi bedömer att nyttan av ett verksamhetssystem för fordonskontroll bör utvärderas, där 
samtliga fordons aktuella mätarställningar löpande anges efter genomförd tankning. Denna 
typ av verksamhetssystem kan bidra till att skapa en avsevärt förbättrad kontrollmiljö i 
kommunen. Utöver att ständigt ha ett aktuellt fordonsregister tydliggörs även vilka fordon 
som nyttjas i hög omfattning vilket underlättar för exempelvis strategiska omplaceringar av 
fordon i verksamheten. 

Vi ser det som positivt att vissa rutiner för fordonshantering prioriterats inom ramen för 
kommunstyrelsens interna kontroll. 
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenlig. Vi bygger vår bedömning på ett flertal iakttagelser, däribland att det saknas 
tydliggjorda krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter samt att det inte 
genomförs någon övergripande systematisk uppföljning över fordonsnyttjandet i kommunen. 

Vi konstaterar att det inte genomförs kontroller för att säkerställa effektiv och korrekt 
hantering av kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat. Inom vård- och omsorg 
upprättas manuella körjournaler, vilket vi ser som positivt, men det saknas tydliggjorda 
övergripande rutiner för hur kontroll av fordonsnyttjande konkret ska genomföras i 
kommunen. Tydliga rutinbeskrivningar kan klargöra att exempelvis kostnad för drivmedel ska 
ställas mot specifikt fordons genomsnittsförbrukning för att därigenom synliggöra eventuella 
avvikelser i nyttjandet. Detta fordrar dock löpande registrering och uppföljning av enskilda 
fordon i för ändamålet upprättat register. I nuläget genomförs ingen uppföljning av 
fordonsnyttjande eller -hantering i kommunen. 

Vi bedömer att värdet av ett dedikerat system för fordonskontroll bör utredas. Ett sådant 
system möjliggör och förenklar löpande kontroller samtidigt som ett aktuellt och uppdaterat 
fordonsregister ständig finns att tillgå. Ett system där information om samtliga fordons finns 
tillgängligt, samt information om exempelvis mätarställning, skapar också en god grund för 
strategiska beslut om eventuella omplaceringar av fordon inom organisationen. I dagsläget 
upprättas ett register manuellt, vilket fordrar en stor arbetsinsats vid varje inventering. Vi 
bedömer det dock som positivt att ett manuellt register nu upprättats, vilket är en 
förutsättning för att kunna följa upp beslutade miljömål avseende drivmedel. 

Vi bedömer det vidare som problematiskt att det saknas en avvecklingsplan för kommunens 
fordon. I kommunens samlade fordonsflotta finns i nuläget över 40 % egenägda fordon. Det 
saknas ett aktuellt avtal med leverantör för avyttring av fordon sedan det förra avtalet löpt ut 
2017. 

Vi vill i sammanhanget påpeka att vi ser det som mycket positivt att en projektgrupp arbetar 
med införandet av en samordnad organisation för fordonshantering, vilken beräknas kunna 
starta upp under våren 2019. Dedikerad fordonsansvarig med kommunövergripande ansvar 
ser vi som något mycket bra och en förutsättning för att kunna skapa en mer effektiv 
fordonshantering i kommunen. 

Revisionsfrågor Svar 

... Finns det inom kommunen en beslutad Nej. Det finns inga beslutade styrdokument med direkt fokus 
fordonspolicy eller andra riktlinjer för på kommunens fordonhantering. 
användningen av fordon? 

"" 
Finns det körjournaler upprättade för Delvis. Inom verksamhetsområdet för vård- och omsorg 

kommunens fordon? upprättas manuella körjournaler. För övriga verksamheter 
uppges det inte upprättas körjournaler. Vidare finns inga 
kommunövergripande riktlinjer som tydliggör att detta ska 
göras. 

Il,- Hur anskaffas drivmedel till kommunens Drivmedel anskaffas med hjälp av tillhörande bensinkort. De 

fordon? flesta bensinkort är i sin tur kopplade till ett specifikt fordon, . Hur säkerställs att drivmedel inte men dock inte alla. En del verksamheter nyttjar ett fåtal 

används till andra fordon än bensinkort för att tanka samtliga fordon i verksamheten. 
Inom intern kontroll har rutiner för bensinkort prioriterats 
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kommunens fordon? 

• Finns upphandling av bilar och 
drivmedel? 

• Hur avvecklas kommunens 
fordon? 

~ Genomförs tillräckliga kontroller för att 
säkerställa att kommunens personbilar 
samt drivmedelsanskaffningsresurser 
används i enlighet med beslutade 
riktlinjer? 

de två senaste åren, i syfte att skapa enhetliga 
hanteringsrutiner och tillse att varje bensinkort är kopplat till 
en specifik bil. 

Aktuellt leasingavtal finns med Nordea; ramavtal avseende 
drivmedel med OKQ8 och Circle K finns. Det finns ingen 
avvecklingsplan för kommunens fordon och inget aktuellt 
avtal med leverantör för försäljning av fordon. 
Nej. Som följd av att körjournaler upprättas i begränsad 
omfattning kan det för många fordon inte kontrolleras hur 
fordonet faktiskt nyttjas. Kontroll av att fakturor på 
drivmedel stämmer genomförs då kvitto ställs mot faktura. 
Viss kontroll över fordon som tankas på kommunens 
centralförråd kan göras. 

Inom området för vård och omsorg upprättas manuella 
körjournaler inom verksamheterna vilket möjliggör att 
drivmedelsanskaffning kan ställas mot fordonets nyttjande. 

Ingen systematisk uppföljning genomförs av 
fordonshanteringen i kommunen. Vi har ej heller fått del av 
någon genomförd uppföljning i de fall körjournal finns att 
tillgå. Viss övergripande uppföljning har genomförts inom 
ramen för projektet att centralisera fordonshanteringen, 
samt inom ramen för Fossilbränslefritt Skåne 2020. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

1> Ta fram styrande dokument för att reglera och tydliggöra rutiner för fordonshantering i 
kommunen, inkluderat uppföljning, kontrollrutiner och krav på körjournaler 

i-,. Säkerställa att området för fordonshantering följs upp systematiskt och att löpande 
kontroller genomförs 

i,,. Tillse att en avvecklingsplan för kommunens fordon framarbetas 

Vi rekommenderar övriga nämnder att: 

1> Säkerställa efterlevnad av framarbetade krav avseende fordonshantering, inkluderat 
körjournaler, kontrollrutiner och uppföljning 

Båstad den 10 december 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Linus Andersson 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

;.. Pelle Pettersson - Räddningschef 

i,. Asa Möller - Enhetschef hemvården 

;,. Carolina Holgersson lvarsson - Projektledare, strategi och utveckling 

1>- AnnaCarin Strebel - Ekonom 

;,. Lena Törnros - Ekonom 

Dokument: 
1>- Intern kontrollplan 2018 (kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden) 
> Uppföljning av intern kontroll 2017 (kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden) 
;,. Reglemente för intern kontroll samt tillämpningsanvisningar 
i,, Aterrapportering intern kontroll, kvartal 1 2018 (vård- och omsorgsnämnden) 
i> Fordonsflottan handlingsplan 
;,. Projekt fossilbränslefritt Skåne 2020 
;,. Resepolicy 
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För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens kostnader för resor och representa
tion 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat kom
munstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunens attestregler följs och 
huruvida eventuell policys efterlevs inom respektive område. 

Vår sammanfattande bedömning är att attesteringsförfarandet i de flesta fall följer be
slutad attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. Vi 
grundar vår bedömning på att det för totalt 13 av 30 kontrollerade fakturor förekom
mer någon form av brist i hanteringen, eller att det saknas kravställt underlag (syftes
beskrivning). Vi konstaterar att det i flera fall är samma person som beslutsattesterat 
som också själv nyttjat varan (4 av 30 fakturor), trots att det i kommunens ekonomi
handbok står skrivet att varje faktura måste attesteras av två personer, och ej av den 
person som själv ska nyttja tjänsten eller varan. Tydliggjorda krav i framtagna styrdo
kument följs inte upp med systematik, exempelvis genom en för ändamålet framtagen 
årlig plan. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

,. Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpass
sat till dagens arbetssätt 

,. Tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav avseende resor och re
presentation 

,. Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens fakturahanteringssy
stem kopplat till ställda krav i styrdokument 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

Båstads kommun 

Kommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bastads.kommun@b 
astad.se 
www.bastad.se 
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,. Tillse att ställda krav kopplat till resor och representation efterlevs, inkluderat fak
turahantering och underlagsredovisning 

.. Säkerställa att framtagna attesteringsregler efterlevs, däribland att fakturor inte at
testeras av samma person som nyttjat varan/tjänsten 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

---!E~n~ 
Revisionens ordförande 

/ 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

2 (2) 



1111111111
1 

• · 

Revisionsrapport :2018 

Genomförd på uppt.R.S'YÄöoRa~MUN 
December :io18 REVISIONEN 

201B -12- 0 4 

~ rot>44 / Wl~ 
-0\\2_ 

Båstad kommun 
Granskning av kommunens kostnader för 
resor och representation 

Building a better 
worl·dng world 



Buildirig a better 
. workin,g world 

Innehåll 

Sammanfattning ................................................................................................................... 2 

1. Inledning ...................................................................................................................... 4 
1.1. Bakgrund ................................................................................................................. 4 
1.2. Syfte och revisionsfrågor .......................................................................................... 4 
1.3. Genomförande ......................................................................................................... 4 
1.4. Avgränsning ............................................................................................................. 4 
1.5. Revisionskriterier ...................................................................................................... 4 

2. Iakttagelser .................................................................................................................. 6 

2.1. Organisation och styrning ......................................................................................... 6 
2.2. Stickprov: kostnader och attesteringar ..................................................................... 8 
2.3. Intern kontroll och uppföljning ................................................................................ 13 

3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer ........................................... 17 
Bilaga 1: Källförteckning ................................................................................................... 19 

Tabell 1 
Diagram 1 
Diagram 2 
Diagram 3 
Diagram 4 
Tabell 2 
Tabell 3 
Tabell 4 

Sammanställning över stickprov 
Totala kostnader för respektive verksamhetsområde 
Kommunens totala kostnader per konto 
Kommunens totala kostnader för alla verksamheter 
Kostnader för kaffe vid extern representation för alla verksamheter 
Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2017 
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 
Uppföljningsmall resepolicy 

1 

i 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
i 

I 
I 
~ 

i 
i 
i 
I 
! 

i 

I 
' ! 
~ 

I 
! 
I 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat 
kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunens attestregler följs och 
huruvida eventuella policys efterlevs inom respektive område. 

Vår sammanfattande bedömning är att attesteringsförfarandet i de flesta fall följer beslutad 
attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. Vi grundar vår 
bedömning på att det för totalt tretton av 30 kontrollerade fakturor förekommer någon form av 
brist i hanteringen, eller att det saknas kravställt underlag (syftesbeskrivning). 

Vi konstaterar att det i flera fall är samma person som beslutsattesterat som också själv 
nyttjat varan (fyra av 30 fakturor), trots att det i kommunens ekonomihandbok står skrivet att 
varje faktura måste attesteras av två personer, och ej av den person som själv ska nyttja 
tjänsten eller varan. Vi konstaterar även att det i fyra fall saknas beslut om 
attesteringsbehörighet för de som beslutsattesterat fakturan samt att det saknas tydliggjorda 
syftesbeskrivningar kopplat till genomförd resa eller utbildning för totalt åtta av 30 fakturor. 

Tydliggjorda krav i framtagna styrdokument följs inte upp med systematik, exempelvis genom 
en för ändamålet framtagen årlig plan . Ett sådant arbete kan underlättas genom framtagande 
av ett tydligt kommunövergripande styrdokument som klart framlägger samtliga krav och 
riktlinjer som finns inom områdena för resor, representation, utbildning och liknande. Vi ser 
det som positivt att det finns en beslutad resepolicy som övergripande reglerar området för 
resor, men vi kan samtidigt konstatera att denna inte följs upp trots för ändamålet framtagen 
mall. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

.,.. Det saknas specifikt framtaget styrdokument som tydliggör hantering och 
förhållningssätt för intern och extern representation i Båstad kommun 

... Framtagen resepolicy reglerar resor som ska företas av kommunens anställda men 
följs inte upp 

• I flera fall följs inte framtagna riktlinjer i ekonomihandboken, däribland gällande 
tydliggörande av syften med exempelvis resor 
Fakturor beslutsattesteras i flera fall av samma person som nyttjat varan eller tjänsten 

... Fakturor har beslutsattesterats av personer som ej förekommer i beslutad 
attestförteckn i ng 

a.- Fakturahanteringssystem används ej för automatiska kontroller kopplat till krav i 
ekonomihandbok 

• Det genomförs ingen systematisk uppföljning av området för representation eller 
resor 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpassat 
till dagens arbetssätt 

... Tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav avseende resor och 
representation 
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;,. Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens fakturahanteringssystem 
kopplat till ställda krav i styrdokument 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

i>- Tillse att ställda krav kopplat till resor och representation efterlevs, inkluderat 
fakturahantering och underlagsredovisning 

.,. Säkerställa att framtagna attesteringsregler efterlevs, däribland att fakturor inte 
attesteras av samma person som nytljat varan/tjänsten 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Representation är ett samlingsbegrepp för gästfrihet som en myndighet mottar från eller visar 
utomstående kontakter (extern representation). Den externa representationen ska ha ett 
direkt samband med verksamheten och syfta till att inleda eller utveckla förbindelser som är 
viktiga för verksamheten. Representation kan även vara motsvarande gästfrihet från 
kommunen gentemot den egna personalen i syfte att öka trivseln och främja en god atmosfär 
på arbetsplatsen (intern representation) . 

Vilka regler som finns upprättade för representation och sättet att följa dessa regler kan 
påverka allmänhetens förtroende för den kommunala verksamheten, även om de totala 
kostnaderna för representation skulle vara relativt sett begränsade. Detta inkluderar även 
resor, utbildning, konferenser och övernattningar. 

Som en fördjupning av granskningen av den interna kontrollen har revisorerna gjort 
bedömningen att en granskning behöver göras av kommunens rutiner kring attest av resor, 
intern och extern representation, konferenser och utbildningar. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunens attestregler följs och att 
göra en bedömning av huruvida eventuella policys efterlevs inom respektive område. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

,.. Efterlevs kommunens policydokument för resor, representation och dylikt? 

,.. Har kostnaderna attesterats enligt attestreglementet? 

.. I vilken omfattning bedöms det finnas en internkontroll på nämndsnivå? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier, statistisk analys och stickprov. Granskningen är 
genomförd september - december 2018. 

1.4. Avgränsning 

Granskningen är kommunövergripande och berör samtliga nämnder. 

1.5. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 
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1.5.1 . . Attestreg/emente och förteckningar 

Kommunens har ett attest- och utanordningsreglemente beslutat 1978. Detta dokument 
uppges dock inte vara ett levande dokument. 1 

1.5.2. Reglemente för intern kontroll 

Enligt kommunens reglemente ska nämnder och styrelser tillse: 

~ att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

~ att det upprättas tillämpningsregler, anvisningar och policys som kan behövas för 
den specifika verksamheten, samt 

~ att man förfogar över ett ändamålsenligt uppföljnings- och rapporteringssystem. 

Reglementet fastställer att kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för att 
kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas. Kommunstyrelsen har 
också ansvaret att tillse att det finns en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

1 I praktiken beslutas inom respektive nämnd/styrelse om attestförteckningar där 
attestbehörighet kopplat till olika verksamheter framgår. Som följd av att beslutat reglemente 
är från 1978 relaterar det exempelvis inte till förändrade arbetssätt, däribland förändrade 
arbetssätt till följd av digitalisering och liknande. 
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2. Iakttagelser 

2.1. Organisation och styrning 

2.1.1. Organisation och attestering 

Båstads kommun är politiskt organiserad med tre nämnder samt kommunstyrelse. 
Nämnderna är utbildningsnämnd, myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet, samt vård
och omsorgsnämnd. Tjänstemannaorganisationen är i sin tur organiserad i en stor samlad 
förvaltning, fördelad över sex verksamhetsområden: kommunkontor, bildning och arbete, 
teknik och service, barn och skola, samhällsbyggnad samt vård och omsorg. För respektive 
verksamhetsområde finns utsedd verksamhetsområdeschef. 

Attesteringsansvaret är delegerat inom organisationen. Olika attester beskrivs i framtagen 
rutinbeskrivning för attestering: 

• Skapa beställning - kontering och beställning via Proceedo2 

• Godkänn beställning - benämning för beslutsattestant vid beställning i Proceedo 
• Leveranskvittens - mottagningsattest i Proceedo 
• MottagningsattesUGranskningsattest - är en kontroll av att uträkningarna, belopp 

med mera på fakturan stämmer samt att det som är levererat överensstämmer med 
fakturan 

• Beslutsattest - innebär att man kontrollerar fakturan mot underlag, beställning eller 
beslut samt att det är korrekt bokfört 

Respektive verksamhetschef utser beslutsattestanter, dess ersättare samt fakturamottagare, 
vilka därefter registreras i kommunens fakturahanteringssystem. En ansvarsförbindelse 
undertecknas genom vilken ansvarig chef godkänner beslutsattestanten. Attestanten blir 
härigenom tilldelad en ansvarskod och har ekonomiskt ansvar och attesträtt för de objekt, 
aktiviteter och projekt som de blivit tilldelade enligt förbindelsen. En attestantförteckning 
upprättas löpande som övergripande tydliggör ansvar, verksamhet, befattning samt 
ansvariga attestanter kopplat till respektive verksamhetsområde. 

I Båstads kommun används fakturahanteringssystemet Proceedo. När en ny attestant ska 
läggas upp i systemet sköts detta av ansvariga på kommunens ekonomiavdelning. För att 
läggas upp i systemet krävs att ovan nämnd ansvarsförbindelse fyllts i, där attestantens 
ansvar tydliggörs. Två separata mallar nyttjas - en för beslutsattestanter och en för 
mottagnings- och granskningsattestant. All personal delas i systemet in i grupper baserat på 
var de är anställda, varpå eventuell delegationsrätt kan fördelas inom grupphierarkin vid 
eventuell semester eller frånvaro. Vid frånvaro ansvarar alla för att själva tillsätta en ersättare 
i systemet. 

2.1.2. Styrande dokument 

Vi har inte fått del av ett specifikt övergripande styrdokument med direkt fokus på området för 
intern och extern representation. Olika regleringar framträder dock i andra styrdokument. 

2 Proceedo är kommunens digitala fakturhanteringssystem till vilket behöriga får tillträde för att hantera 
fakturor. 
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Rese policy 
I framtagen resepolicy, som avser att styra användandet av resor som företas av anställda 
och förtroendevalda, tydliggörs vad som ska beaktas vid genomförande av en tjänsteresa. 
Policyn är en del av kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och 
resursanvändning, med tre tydliggjorda mål: 

• Båstads kommun är en av Sveriges 1 O bästa miljökommuner 
• Till år 2020 ska transporter inom Båstads kommuns verksamhet vara fri från fossila 

bränslen3 

• Ar 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 30 % lägre än år 1990 
(regionalt miljömål för Skåne) 

Som riktlinjer anges bland annat att en minimal påverkan på miljön ska eftersträvas vid 
samtliga resor och transporter i Båstads verksamheter. Samtliga persontransporter ska 
genomföras på ett effektivt sätt avseende tid, kostnad och arbetsmiljö. Vidare tydliggörs vilka 
förhållningssätt som ska gälla för olika typer av resor i kommunen: 

Resor inom kommunen 

Prioritet 1: Gå, cykla eller använd elcykel om möjligt 

Prioritet 2: Kollektivtrafik 

Prioritet 3: Kommunens bilpool. Samåkning eftersträvas 

Prioritet 4: Egen bil. Samåkning eftersträvas 

Resor utanför kommunen upp till 50 mil 

Normalresan sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool utifrån vad som är 
praktiskt och lämpligt beroende på resmål. 

Resor längre än 50 mil 
Normalresan sker med buss, tåg eller flyg. 

Ekonomihandbok 
Vidare reglering av området för representation framkommer av kommunens 
ekonomihandbok. Dokumentet tydliggör att all representation noga ska övervägas utifrån 
vilken nytta den har för kommunen och invånarna som bor i den. All representation ska ske 
med måtta och kostnaderna hållas rimliga och inom försvarbara gränser. Vad som är att 
förstå som godtagbart ska beslutas av närmsta chef i samråd med kommunledningen. 

Av ekonomihandboken framgår även att skatteverkets regler gör gällande att avdrag för 
moms får beräknas på högst 300 kr (exklusive moms) per person och tillfälle. Detta gäller 
samtliga situationer där avdrag för moms medges för måltider och förtäring i samband med 
representation. För att i efterhand kunna visa att en sammankomst varit representation bör 
det finnas dokumentation för mötet, exempelvis program, dagordning, deltagarförteckning, 
inbjudan osv. Arbetsgivaren bekostar inte alkohol i samband med intern representation. 

3 Kommunens Miljö- och energiprogram reviderades 2017, där detta mål också förekommer. Målet 
reviderades då till att vara uppnått 2022. Resepolicyn har dock inte uppdaterats i enlighet med detta 
beslut utan anger fortsatt den gamla målsättningen. 
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Kravet för extern representation anges vara att sammankomsten ska kunna bidra med ett 
värde och ha ett tydligt samband med verksamheten. 

Fakturor som avser hotellövernattningar, restaurangbesök och representation ska följas av 
en syftesbeskrivning samt en deltagarlista. Av dialog med ekonomiavdelningen framgår att 
kommunens nuvarande fakturahanteringssystem Proceedo inte ställer ett specifikt krav på 
att syfte ska anges då mottagningsattestering genomförs. 

Avseende attestering står skrivet att varje faktura måste attesteras av två personer, varav 
attestmomentet inte får attesteras av den person som själv ska nyttja tjänsten eller varan 
som fakturan avser. Attestanter utses av respektive verksamhetsområdeschef, som i sin tur 
förmedlar denna information till ekonomienheten. Vidare framgår i ekonomihandboken att 
ekonomienheten administrerar rättigheten till beslutsattest samt rätt att skicka faktura till 
betalning, dessa ska vidare följa attestreglementet. 

2.2. Stickprov: kostnader och attesteringar 

Vi har i denna granskning utfört ett stickprov på de fakturor som tillhandahållits från 
kommunens ekonomiavdelning. Stickproven berör fakturor från 2016-01-01 till 2018-06-30 
och är sammanlagt 30 stycken, tio från kontot biljetter, lokala resor, tio från hotell Logi 
Sverige och tio från extern representation. Vi har i stickprovet följt upp hur fakturan konterats, 
om det finns syftesbeskrivning och om tillämpligt även deltagarlista. Vi har också granskat 
om fakturorna beslutattesterats i enlighet med för verksamheten aktuell attestförteckning 
samt om beslutsattestanten själv har nyttjat tjänsten/varan. 

Numrering Transaktionen Årtal Bokfört Syftesbeskrivning? l(orrekt Vår 
stickprov avser belopp attestering? kommentar 
1 2016 Ja, utbildning och Ja 

MSB logi för 
Myndigheten 46. 28,52 räddningsledare 

2 2018 Nej, Finns inte i 
SAS Diners Club syftesbeskrivning attestantfört 
NordicAB 32. 918 saknas -eckningen 

3 2016 Nej, Ja 
syftesbeskrivning 

BRA Sverige AB 32. 035 saknas 

4 Visa v 206649 2016 Ja, studieresa till Ja 

Ryanair 30. 481,51 Toledo 

5 Huset vid 2016 Ja, Offical dinner Ja 
stranden AB 30. 027,2 Davis Cup 

6 2016 Nej, Nej Beslutsattesta 
SAS Diners Club syftesbeskrivning nten har själv 

Nordic AB 2.9722 saknas nyttjat varan 

7 PR Event i 2017 Ja, deltagande vid Ja Saknar 

Göteborg AB 20. 578,76 Swedlsh Open deltagarlista 

8 2017 Nej, Ja 
syftesbeskrivning 

Frid hemsplan 16. 232,14 saknas 
9 2017 Ja, DUA och Nej Beslutsattesta 

Finsamkonferens nten har själv 

Scandic Triangeln 14. 497,75 nyttjat varan 
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10 

Svenska kyrkan i 

Västra Bjäre 

11 
Orangeriet 

Restaurang 

12 

Jansson 

Datasystem AB 

13 
Jansson 
Datasystem AB 

14 

PR Event i 
Göteborg AB 

15 First Hotel Park 

Astoria 

16 

Pensionat Enehall 

17 
Combedouzou uti 

18 
Båstad Turism ek. 

för. 

19 Bergkvist 

Publishing AB 

20 
Taxi Helsingborg 

21 
TKV Shipping AB 

22 

TKV Shipping AB 

23 Varbergs 

Kurhotell Spa 

24 
Best Western 

Mornington 

25 
Gulbranna 

Gården 

26 Ystad Saltsjöbad 

AB 

27 
Region 

Kronoberg 

28 Dilomm AB på 

kanelen 

29 Cafeteria llNov 

ON 

30 

Fridhemsplan 

2017 

2017 

2016 

2016 

2017 

2016 

2016 

2016 

2018 

2016 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2016 

2016 

2017 

2016 

2017 

Ja, skolläger Ja 

11. 035,71 

Ja, Nej BeslutsaHesta 

avtackningsmiddag nten har själv 

10.671 nyttjat varan 

Ja, grupp~esa för Ja 

att ta del av 

10. 449,98 skolevenemang 

Ja, gruppresa för Ja 
att ta del av 

10. 224,99 skolevenemang 

Ja, seminarium, Ja 
funktionärslunch 

10. 113,2 och tennisgala 

Ja, konferens Ja 

10. 025,72 

Nej, Ja 
syftesbeskrivn ing 

8. 357,14 saknas 

Ja, studieresa Ja 
8. 082,97 

Ja, deltagande på Nej Beslutsattesta 

näringslivsevent nten har själv 

7.360 nyttjat varan 

Ja, inköp kokböcker Ja 

5.655 

Ja, sjukresor för Ja 
5.283 pedagog 

5.000 
Ja, klassresa Ja 

Ja, klassresa Finr,is inte i 

attestantfört 

4. 900 eckningen 

Ja, konferens Ja 
4. 695,01 

Nej, Finns inte i 

syftesbeskrivning attestantfört 

4. 526,79 saknas eckningen 

Ja, lägerresa Finns inte i 
attestantfört 

4. 473,21 eckningen 

Ja, Ja 

4. 276,04 rektorsutbildning 

Nej, Ja 
syftesbeskrivnlng 

4. 165,14 saknas 

Ja, 10-års jubileum Ja 

3. 368,21 på Ungdomens Hus 

Intern-

3.066 fakturering 

Nej, Ja 

syftesbeskrivnlng 

2. 991,07 saknas 
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Tabell 1. Sammanställning över stickprov 

Av stickprovet framgår att ett antal av de fakturor som konterats på hotell även innehöll 
kostnad för restaurangbesök på det hotellet samt hyra av konferenslokal. 

Av de 30 stickproven saknades en syftesbeskrivning för åtta fakturor (26 %). För flertal av de 
syftesbeskrivningar som kom oss till handa krävdes en hel del handpåläggning då 
ekonomiavdelningen i vissa fall fick höra av sig till respektive berörd verksamhet för att 
inhämta information om syftet. Vidare framgick att syftesbeskrivning inte behöver ingå vid 
registrering av transaktion i kommunens faktureringssystem. 

de 30 stickproven granskade vi även om beslutsattesteringen skett enligt 
attestantförteckning och antagen ekonomihandbok, samt så inte beslutsattestanten själv har 
nyttjat tjänsten/varan. Atta fakturor (26 %) var inte attesterande enligt attestantförteckningen. 
För stickprov 2 erhöll vi ingen attestantförteckning för verksamheten (4958). För stickprov 22, 
24 och 25 stämde inte beslutsattestantens namn för respektive verksamhet överens med 
den information vi har fått avseende vem som har beslutsattesterat den. För stickprov 6, 9, 
11 och 18 hade den som beslutsattesterat fakturan själv nyttjat tjänsten, vilket i detta fall 
avsåg flygresa, hotellövernattning, restaurangbesök samt deltagande vid event. 

2.2.1. Omfattning av resor och representation 

Statistiken baseras på dokumentation och siffror som erhållits av kommunledningens 
ekonomiavdelning. 

Båstad kommuns totala kostnader för resor och representation 
per verksamhet 

1000 000,00 

800 000,00 

600 000,00 

400 000,00 

200 000,00 

0,00 

201601-201606 201607-201612 

- Politisk verksamhet 
- Fritid & kultur 
- Vård & omsorg 

januari 2016 - juni 2018 
- - - --

201701-201706 201707-201712 201801-201806 

, Infrastruktur, skydd mm. 
Pedagogisk verksamhet 

- Särskilt riktade insatser 
- -

Diagram 1. Totala kostnader för resor och representation för respektive verksamhetsområde 

I diagrammet ovan visas kommunens verksamheters respektive totala kostnader för resor 
och representation under tidsperioden januari 2016 till juni 2018. Som diagrammet visar har 
den pedagogiska verksamheten betydligt högre utgifter än resterande verksamheter. En 
förklaring till att den pedagogiska verksamheten har högre kostnader kan bland annat 
hänföras till att de genomför studieresor med elever. Vid dessa tillfällen utkvitteras på 
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förhand en summa pengar som kan nyttjas, varpå man vid hemkomst ska uppvisa kvitton 
kopplat till de medel som nyttjats. Om detta inte kan göras får man stå för kostnaderna 
själva. 

I diagrammet nedan åskådliggörs kommunens sammanlagda kostnader för extern och intern 
representation, hotell i Sverige och utlandet samt kostnad för resor. Kostnaderna omfattar 
alla kommunens verksamheter och sträcker sig över tidsperioden januari 2016 till juni 2018. 
Som diagrammet visar lägger kommunen i stort betydligt mer pengar på resor än resterande 
aktiviteter. I kontot resor ingår fakturor för bland annat bussresor, flyg och taxiresor. 
Kostnaden för resor har gått upp betydligt under tidsperioden, med en ökning på drygt 64 % 
från första halvåret 2016 till första halvåret 2018. Kostnader för resterande verksamheter är 
relativt konstanta. Den enda utgiften som gått ned under tidsperioden är hotellövernattningar 
inom Sverige. 

700 000,00 

600 000,00 

500 000,00 

400 000,00 

300 000,00 

I 200 000,00 

100 000,00 

0,00 

Båstad kommuns totala kostnader per konto 
januari 2016 - juni 2018 

201601- 201606 201607 - 201612 201701- 201706 201707 - 201712 201801- 201806 
- Extern representation = Hotell Sverige - Hotell utland 

Resor - Intern representation 

Diagram 2. Kommunens totala kostnader per konto 

Nedan visas ett diagram över kommunens sammanlagda kostnader under tidsperioden 
januari 2016 till juni 2018 för resor, intern och extern representation samt 
hotellövernattningar. 

Båstad kommuns totala kostnader för alla verksamheter 

januari 2016 - juni 2018 
I 

I 3 ooo 000,00 

I 2 500 000,00 

2 000 000,00 

1500 000,00 

1000 000,00 

500 000,00 

0,00 

Resor 

I 
Intern Extern Hotell 

representation representation 
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Diagram 3. Kommunens totala kostnader för alla verksamheter 

Kontot resor innefattar biljetter både inom Sverige men också utomlands. I kontot ingår bland 
annat taxiresor och flygresor, men också ett antal hotellbesök, museibesök och operabesök. 
Vidare finns ett stort antal personliga utlägg under konteringen, som i efterhand har ersatts. 

I kontot intern representation, kallat personalrepresentation i det material vi har mottagit, 
ingår bland annat den interna cafeterian, andra typer av cafebesök, golfbesök, catering samt 
olika hotellövernattningar. Vidare finns där en hel del transaktioner som endast är benämnda 
"Intern representation" vilket gör transaktionen svårtolkad. Det förekommer även en stor 
andel transaktioner som endast benämns "Swedbank ... ", för vilka det därför inte framgår 
vad transaktionen har avsett. Dessa transaktioner rör sig om utlägg gjorda med något av 
kommunens kreditkort, vilka efter samtal med ekonomiavdelningen är ca sex till antalet och 
innehas av bland annat kommunalråd, kommunchef, resebeställare och för tennisutbildning. 
Redovisningen uppges regleras med en bokföringsorder i efterhand. 

För kontot hotell ingår både hotell inom Sverige och utomlands. Majoriteten av 
transaktionerna som konterats på kontona för hotell i Sverige och utlandet är diverse 
hotellövernattningar, men precis som i kontot intern representation finns olika 
banköverföringar. Det finns också många personliga utlägg, som ersatts i efterhand. 

För kontot extern representation är en stod del av transaktionerna kostnader för kaffe (fika). 
Det framgår vid samtal med ekonomiassistent på kommunledningskontoret att dessa 
transaktioner rör debitering av verksamheternas nedlagda kostnader för kaffe i cafeterian per 
månad avseende extern representation. Enligt informationen framgår att vissa chefer inom 
kommunledningen eller förvaltningarna har kort för att bjuda besökare på kaffe och fika i 
cafeterian. Se nedan transaktioner för samtliga verksamheter över tidsperioden januari 2016 
till juni 2018. 
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Diagram 4. Kostnader för fika vid extern representation för alla verksamheter 

Som den punktade trendlinjen i diagrammet ovan visar lägger kommunens chefer med 
utställt kort i cafeterian i snitt ca 40 000 kr i halvåret på kaffe och annan fika i den interna 
cafeterian. Vidare är trenden som visas i diagrammet uppåtgående, om än lite. Andra 
halvåret 2017 sticker ut betydligt, medan första delen av 2018 är avsevärt lägre. 
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2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att beslutsattesteringen har brister då attestering inte efterlever beslutad 
attestförteckning och ekonomihandbok. Vi baserar vår bedömning på att vi har observerat 
felaktigheter gällande attestering i åtta av 30 stickprov. Vi ser det som en brist att 
fakturahanteringssystemet inte är tydligt kopplat till de regler och krav för fakturahantering 
som beslutats. Det saknas automatiska kontroller i systemet vilket ökar behovet av manuella 
kontroller och uppföljningar. Detta gäller exempelvis syftesbeskrivningar, där vi kan 
konstatera att detta saknas för totalt åtta av 30 kontrollerade fakturor trots att krav ställs i 
kommunens ekonomihandbok. Totalt finns brister i hanteringen för tretton av 30 
kontrollerade fakturor. 

2.3. Intern kontroll och uppföljning 

2.3.1. Intern kontroll 

I kommunens reglemente för intern kontroll framgår att nämnder och styrelser har det 
yttersta ansvaret för att kommunövergripande reglementen, regler och policys följs inom 
respektive verksamhetsområde. Senast i februari varje år ska respektive nämnd och styrelse 
anta en plan för den interna kontrollen. 

Av tillämpningsanvisningarna framgår vidare att kommunstyrelsen senast i december 
beslutar om eventuella kommungemensamma kontrollområden, vilka ska gälla för hela 
kommunen det kommande året. Nämnder och styrelser utformar i sin tur ytterligare 
kontrollmoment som ska utföras, kopplat till prioriterade rutiner och system som identifierats i 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

Vi har kontrollerat vad som prioriterats inom ramen för kommunens interna kontrollarbete 
kopplat till resor och representation under 2017 och 2018. Detta inkluderar intern 
kontrollplaner för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och vård
och omsorgsnämnden. 

Kommunstyrelsen 
I kommunstyrelsens återrapportering av den interna kontrollen för 2017 återfinns ett 
kontrollmoment direkt kopplat till hanteringen av representation : 

Rutin/system Kontrollmoment Metod Resultat Kommentar vid 
genomförd uooföljning 

Kommunledning 
Tillämpning av Stickprov av poster l<ontrollen visar att det mesta 
regelverk för intern bokförda som görs rätt. Mer information och ett 
representation representation nytt konto är öppnat för att göra 

kontrolleras gentemot det ännu klarare för 
beslutat regelverk verksamheterna och tydligare för 

redovisningen. .. 
Tabell 2. Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontro/12017 

Under 2017 genomfördes ett stickprov av utvalda poster som bokförts som intern 
representation vilka ställdes gentemot beslutat regelverk. Efter genomförd kontroll gjordes 
bedömningen att inga avvikelser fanns (grön färg) även om den tillhörande kommentaren 
tydliggjorde att det mesta görs rätt (dvs. inte allt). Vidare angavs att ett nytt konto öppnats för 
att skapa ökad tydlighet i redovisningen. 
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Rutin/system 
Kommunledninq 
Tillämpning av 
regelverk för intern 
representation 

Kontrollmoment 

Kontroll av att 
genomförd intern 
representation 
överensstämmer med 
internt regelverk 

Metod 

10 stickprov av poster 
bokförda som 
representation 
kontrolleras gentemot 
beslutat internt 
reqelverk 2016-07-01 

Tabell 3. Kommunstyrelsens mternkontrollp/an 2018 

Resultat Kommentar 

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 framgår att kontrollmomentet från 2017 
kvarstår. Ytterligare kontroll av efterlevnad av framtaget regelverk för intern representation 
ska kontrolleras genom genomförande av tio stickprov under 2018. 

Den uppföljning och återrapportering som genomförts under 2017 och 2018 inom området 
för resor och representation har genomförts genom kommunstyrelsens återrapportering av 
efterlevnad av regelverket för intern representation. Detta inkluderar därmed inte områdena 
för extern representation, resor, övernattning och liknande. Vid revisionens förfrågan av 
styrande dokument för representation i Båstad kommun har inget regelverk för intern 
representation erhållits. 

Som framgår nedan har områdena för representation och resor inte prioriterats i de andra 
nämndernas interna kontroll. 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har för 2018 beslutat om sju kontrollmoment inom ramen för sitt interna 
kontrollarbete. Rutiner kopplat till området för resor och representation har inte prioriterats i 
2018 års plan. 

Myndighetsnämnden 
Myndighetsnämnden har för 2018 beslutat om elva kontrollmoment inom ramen för sitt 
interna kontrollarbete. Ett av kontrollmomenten avser kontering av inkommande och 
utgående fakturor inom området för bygglov. Kontrollmomentet är inte specifikt kopplat till 
området för resor och representation utan fokuserar på kontroll av att rätt avgifter tas ut och 
konteras på rätt kodsträng. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2018 innehåller sju kontrollmoment. Ett 
av kontrollmomenten avser granskning av leverantörsfakturor, där kontroll av tio 
leverantörsfakturor hos respektive beslutsattestant ska kontrolleras inom respektive 
verksamhetsområde. Kontrollmomentet är inte specifikt kopplat till området för resor och 
representation. 

2.3.2. Annan uppföljning 

Ytterligare uppföljning avseende efterlevnad avresepolicy ska genomföras årligen, i enlighet 
med för ändamålet beslutad mall (framtagen som del till resepolicyn). Uppföljningen 
fokuserar på tre delar med delat ansvar för insamling av uppgifter för olika verksamheter: 
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Tjänsteresor 
Totala kostnader för flyq 
Flyg och tågresor (SJ) 
- Ort? 
- antal resor? 
Antal resor med buss och tåq 
Egen bil i tjänsten 

Hyrbilar 
Antal taxiresor 
Tiänstecyklar 

Kommunens fordon 
Inköpt drivmedel 
Andel miljöfordon 
- gas? 
- el? 

Ovrigt 
Olyckor 
Kännedom om resepolicyn 

Uppi:1ifter från 

Ekonomisystem 
Kullaflyg (2 ggr/år) 
SAS 
Malmö Aviation / SJ 
Jojo-kort 
Utbetald reseersättning och 
antal mil 
Ekonomisystem 

Antal bokade cyklar 

Ekonomisystem 

Försäkrinqsbolaq 
Medarbetarenkät 

Tabell 4. Uppföljningsma/1 resepoltcy 

Ansvar 

Ekonomiavdelninqen 
Reception/kundtjänst 

Reception/kundtiänst 
HR-avd./lönespec. 

Ekonomiavdelninqen 
Reception/kundtjänst 
Reception/kundtjänst 

Kommunledninqskontoret 
Kommunledningskontoret 

Ekonomiavdelninqen 

Syftet med löpande uppföljning av resepolicyn anges vara att bidra till att Båstads kommun 
når sina miljömål. Av tidigare listade förhållningssätt i resepolicyn (1.1 .2) framgår dock av 
ovan uppföljningsmall att dessa delar inte inkluderas i mallen för uppföljning, dvs. avseende 
efterlevnad av om resor inom kommunen följer den prioritet som angivits, av om resor 
utanför kommunen primärt sker med kollektivtrafik eller med bil från kommunens bilpool osv. 

Någon samlad uppföljning av resepolicyn har inte genomförts sedan den antogs 2015. Vid 
förfrågan har framkommit att den funktion som tidigare ansvarat för framtagandet av policyn 
nu har slutat. En del av siffrorna uppges dock följas upp inom ramen för projektet 
fossilbränselfritt Skåne 2020, då delarna rörande inköpt drivmedel och andel miljöfordon. 

Någon ytterligare systematisk uppföljning av de krav som framställs i bland annat 
ekonomihandboken, däribland krav om att arbetsgivaren ej bekostar alkohol i samband med 
intern representation, eller att all representation ska ske med måtta, har vi ej fått del av. 

2.3.3. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende efterlevnad av 
krav på representation och resor behöver förbättras. Vi ser det dock som positivt att 
kommunstyrelsen inom kommunledningen prioriterar området för intern representation. 

Vi ser det som en brist att krav i beslutad resepolicy inte följs upp systematiskt i enlighet med 
beslutad mall. Vi konstaterar samtidigt att ett användande av mallen inte är tillräcklig för att 
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säkerställa efterlevnad av i dokumentet beslutade förhållningssätt. Vidare kan efterlevnad av 
ställda krav i ekonomihandboken inte säkerställas om området för representation och resor 
inte följs upp på ett systematiskt sätt. I vad mån fakturahanteringssystemet bör användas för 
att automatisera kontroller - exempelvis att syftesbeskrivningar ska anges kopplat till vissa 
typer av fakturor - bör utredas. Utan automatiska kontroller bedömer vi att behovet och 
kravet på manuella kontroller ökar, vilka bör göras årligen utifrån för ändamålet framarbetad 
plan. 
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att attesteringsförfarandet i de flesta fall följer beslutad 
attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. Vår bedömning 
bygger på att det för totalt tretton av 30 kontrollerade fakturor förekommer någon form av 
brist i hanteringen, eller att det saknas underlag så som syftesbeskrivning. 

Vi konstaterar att det i flera fall är samma person som beslutsattesterat men som också 
nyttjat varan (fyra av 30 fakturor). I kommunens ekonomihandbok står skrivet att varje faktura 
måste attesteras av två personer, varav attestmomentet inte får attesteras av den person 
som själv ska nyttja tjänsten eller varan. Vi konstaterar även att det i fyra fall saknas beslut 
om attesteringsbehörighet för de som beslutsattesterat fakturan samt att det saknas 
tydliggjorda syftesbeskrivningar kopplat till genomförd resa eller utbildning för totalt åtta av 
30 fakturor. 

Vi bedömer att den interna kontrollen inom området för resor och representation behöver 
förbättras. Områdena har inte prioriterats av nämnderna under de senaste två åren, även om 
vi ser det som positivt att kommunstyrelsen för del av sin verksamhet fokuserat på rutiner för 
intern representation. 

Tydliggjorda krav i framtagna styrdokument följs inte upp med systematik, exempelvis genom 
en för ändamålet framtagen årlig plan. Ett sådant arbete kan underlättas genom framtagande 
av ett tydligt kommunövergripande styrdokument som klart framlägger samtliga krav och 
riktlinjer som finns inom områdena för resor, representation, utbildning och liknande. Vi ser 
det som positivt att det finns en beslutad resepolicy som övergripande reglerar området, men 
vi kan samtidigt konstatera att denna inte följs upp trots framtagen mall. 

Det har framkommit att kommunens system för fakturahantering inte används för att 
automatisera kontroller av fakturor, exempelvis genom krav på att syftesbeskrivningar ska 
anges vid hantering av fakturor för övernattning eller liknande. Som följd ökar i stället 
behovet av manuell kontroll och uppföljning. 

Revisionsfrågor Svar 

Efterlevs kommunens Enligt vår bedömning kan det inte säkerställas att 
policydokument för resor, beslutade styrdokument efterlevs som följd av att 
representation och dylikt? det inte genomförs någon närmare uppföljning. Vi 

har ej fått del av något samlat styrdokument 
kopplat till representation (intern och extern) som 
på ett tydligt sätt reglerar hanteringen i 
kommunen. Vidare tydliggörs av genomfört 
stickprov att ekonomihandbok ej efterlevs i 
samtliga fall, inkluderat attesteringsförfarande 
och tydliggörande av syften. 

Har kostnaderna attesterats enligt Delvis. 
attestreglementet? Kostnaderna bedöms i 22 av 30 fall vara 

attesterade i enlighet med aktuell 
attestförteckning. I fyra fall har fakturan dock 
beslutsattesterats av samma person som 
genomfört inköpet, vilket vi ser som en klar brist. 
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I vilken omfattning bedöms det finnas 
en internkontroll på nämndsnivå? 

Vidare saknas i flera fall tydliggjord 
svftesbeskrivninq och/eller deltaqarlistor. 
Vi bedömer att den interna kontrollen på 
nämndsnivå bör förbättras. Området för resor och 
representation har inte prioriterats i nämndernas 
interna kontroll för 2016 eller 2017. Inom 
kommunledningen har dock området för intern 
representation fokuserats . 

Någon övergripande uppföljning av området 
genomförs ej, och beslutad resepolicy följs inte 
upp systematiskt. Som följd av att 
fakturahanteringssystemet ej används för att 
automatisera krav på underlag 
(syftesbeskrivningar), ökar istället behoven av att 
manuell kontroll genomförs av verksamheterna. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

.,.. Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpassat 
till dagens arbetssätt 

"" Tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav avseende resor och 
representation 

"" Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens fakturahanteringssystem 
kopplat till ställda krav i styrdokument 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

"" Tillse att ställda krav kopplat till resor och representation efterlevs, inkluderat 
fakturahantering och underlagsredovisning 

"" Säkerställa att framtagna attesteringsregler efterlevs, däribland att fakturor inte 
attesteras av samma person som nyttjat varan/tjänsten 

Båstad den 1 O december 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Julia Campbell 
EY 

Linus Andersson 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Dokument: 
i,,. Ekonomihandbok 2018 
1,, Attestering (rutiner) 
1>- Mall ansvarsförbindelse, beslutsattestant 
1>- Mall ansvarsförbindelse, granskningsattestant 
1> Reglemente för intern kontroll 
i,. Tillämpningsanvisningar, intern kontroll 
1> Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2017 
1> Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 
.,. Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 
"' Myndighetsnämndens internkontrollplan 2018 
,,. Vård- och omsorgsnäm.ndens internkontrollplan 2018 
i>- Resepolicy 
i,,. Attestförteckningar 2016-2018 
1>- Fakturaunderlag från ekonomiavdelningen avseende 2016 - juni 2018 
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2019-01-15 

Dnr REV 000005/2019 - 912 

Inkomna skrivelser 

Sida 

10 av 15 

Beskrivning av ärendet Beslut om budget för 2019 och plan för 2020-2021 har inkommit. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

Dnr REV 000011/2019 - 912 

Indelning i bevakningsområden 2019 

Beskrivning av ärendet Förslag om följande indelning i bevakningsområden för 2019: 

Sida 

11 av 15 

Kommunstyrelsen - Ingvar Andreasson, Sten Wahlgren och Håkan Philipsson 
Utbildningsnämnden - Christer Linden och Nils-Börje Nilsson 

Beslut 

Vård och omsorgsnämnden - Erik Lundvall och Ingemar Jönsson 
Myndighetsnämnden - Erik Lundvall och Håkan Philipsson 
Valnämnden - Ingemar Jönsson och Christer Linden 
Båstadhem - Ingvar Andreasson och Sten Wahlgren 

Kommunrevisionen beslutar: 

Att arbeta i bevakningsgrupper enligt ovan. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 10 

Ekonomi 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

Dnr REV 000006/2019 - 912 

Beskrivning av ärendet Ingvar Andreasson informerar om revisionens budget. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes si naturer 

Sida 

12 av 15 

Utdra sbes rkande 



IT-iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

Dnr REV 000013/2019 - 912 

Genomgång av lpad och Assistenten 

Beskrivning av ärendet Taina Virmalainen visar hur revisorerna kan komma åt handlingar som 
kallelser, dagordning och protokoll för nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i Assistenten på sina lpads. 

Sida 

13 av 15 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunrevisionen 2019-01-15 14 av 15 

REV§ 12 Dnr REV 000007 /2019 - 912 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet Val av revisor till AV Media Skåne. 

Beslut 

Det är Båstads tur att välja revisor till AV Media Skåne. Förslaget är att utse 
Christer Linden till revisor i AV Media Skåne och Erik Lundvall som ersättare 

Inga andra övriga frågor. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Att föreslå kommunfullmäktige att utse Christer Linden till revisor i AV Media 
Skåne för 2019-2022 och som ersättare Erik Lundvall. Beslutet ska expedieras 
till kommunfullmäktige. 

]usterandes signaturer Utdrae:sbestyrkande 



rITl BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2019-01-15 

REV§ 13 Dnr REV 000008/2019 - 912 

Nästa sammanträde 

Beskrivning av ärendet Nästa sammanträde är torsdagen den 7 februari kl 09:00. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att arbeta enligt plan. 

Justerandes si naturer 

Sida 

15 av 15 

Utdra sbes rkande 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-09 1 av 1 

 

 

KS § 8  Dnr KS 001104/2018 - 200 

Del av Hemmeslöv 5:9 - Etablering norr om cirkulationsplatsen 

 
Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit en förfrågan om marktilldelning för 

verksamhetslokaler från byggföretaget MIMS Invest AB. Företaget har 
specialiserat sig på att bygga och förvalta lokaler för kommersiella ändamål och 
har sitt största fastighetbestånd i Malmöregionen. För projektet i Båstads 
kommun har ett nytt bolag bildats, Köp redo AB. Köp redo AB vill uppföra en 
byggnad om ca 8 000 kvm, uppdelat på två plan, i samarbete med hyresgästen 
COOP. Den tomt som förestaget önskar förvärva är belägen mellan Inre 
kustvägen och järnvägen, strax nordöst om cirkulationsplatsen. Teknik och 
service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och företaget arbetat 
fram en lämplig disposition för tomten och ett förslag till optionsavtal har tagits 
fram. Syftet med optionsavtalet är att ge företaget tid att förprojektera och ta 
fram bygglovshandlingar med målsättning att företaget vid optionstidens slut 
ska förvärva optionsområdet. Optionsavtalet innehåller specifika villkor som 
överförs till följande överlåtelseavtal. Ett sådant villkor avser prissättning och 
ett annat kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet. För att företaget 
ska kunna förvärva optionsområdet krävs också att pågående detaljplan för 
området vinner laga kraft. Företaget kan dock på egen risk söka bygglov med 
stöd i befintlig detaljplan.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad  

2018-11-29, med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Upprättat optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 godkänns.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Upprättat optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 godkänns.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

181129\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: : 2018-11-29. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 001104/2018 – 200 
 
 

Etablering norr om cirkulationsplatsen, del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat optionsavtal för del av 
fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit en förfrågan om marktilldelning för verksamhetslokaler från byggfö-
retaget MIMS Invest AB. Företaget har specialiserat sig på att bygga och förvalta lokaler för 
kommersiella ändamål och har sitt största fastighetbestånd i Malmöregionen. För projektet i 
Båstads kommun har ett nytt bolag bildats, Köp redo AB. 
Köp redo AB vill uppföra en byggnad om ca 8 000 kvm, uppdelat på två plan, i samarbete med 
hyresgästen COOP. Den tomt som förestaget önskar förvärva är belägen mellan Inre kustvägen 
och järnvägen, strax nordöst om cirkulationsplatsen. 
Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och företaget arbetat fram 
en lämplig disposition för tomten och ett förslag till optionsavtal har tagits fram. Syftet med 
optionsavtalet är att ge företaget tid att förprojektera och ta fram bygglovshandlingar med 
målsättning att företaget vid optionstidens slut ska förvärva optionsområdet.  
 
Optionsavtalet innehåller specifika villkor som överförs till följande överlåtelseavtal. Ett sådant 
villkor avser prissättning och ett annat kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet. 
För att företaget ska kunna förvärva optionsområdet krävs också att pågående detaljplan för 
området vinner laga kraft. Företaget kan dock på egen risk söka bygglov med stöd i befintlig 
detaljplan.   
 
Bakgrund 

Företaget Köp redo AB tog tillsammans med COOP och OK/Q8 kontakt med kommunens re-
presentanter för att undersöka möjligheten till en etablering i kommunen. Då verksamheten 
anses kunna komplettera befintlig i området och överensstämmer med det ändamål som anges 
i detaljplanen, har frågan beretts mer ingående.  Företaget har presenterat sitt koncept, exte-
riört skissmaterial och en tidplan samt hur verksamheten kan samverka med kommande  
grannetablering. 
 
Aktuellt 
Aktuellt för området är en ny detaljplan som tillkomit främst för att hantera dagvattenfördröj-
ning och ledingsstråk över tomten i syfte att uppnå en goda etableringsförutsättningar. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 



 
 

 

2 (2) 

 

Förvaltningen anser etableringen vara just av den sort som är önskvärd i det specifika läget. 
Det är en väl tilltagen byggrätt som kommer till sin rätt i samarbete med en resursstark intres-
sent som liksom kommunen värnar en tilltalande exteriör och hållbara lösningar. Etableringen 
kommer att tillföra ett fyrtiotal nya arbetstillfällen till kommunen och konceptet förväntas 
komplettera befintlig dagligvaruhandel i Båstad.  
 

Ekonomi 
Det finns inga ekonomiska konsekvenser kända för teknik och service kopplat till ingående av 
optionsavtal.  
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

 Köp redo AB  
 Coop Butiker & Stormarknader AB 
 enheten för samhällsbyggnad 
 NSVA 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Orienteringsbild 
2. Förslag till optionsavtal 

 
Samråd har skett med: 
Enheten för samhällsbyggnad 
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Situationsplan 
HEMMESLÖV, BÅSTAD 2018-11-30 

k <; OOllO~/ 
'2.-0l ~ - ?_(X) 



Hemmeslöv 5:9 

Fasad Sandwichelement av plåt, fabriksmålad i svartbrun RAL 8022 

Sockel Betong, normalborstad gråbetong 

1(2) 
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851 81 Sundsv•II 
11771-670 6711 
'\'\\."l\'.bolags\·crkcr.sc 

REGISTRERINGS BEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisatlonsnummer 

559178-5828 

'(. S OO'l\ö~f ' 
l.Ol <;? - bOö 

Objektets reglstreringsdatum Nuvarande firmas reglstreringsdalum 

2018-11-06 2018-11-06 

Org.nummer: 

Firma: 

Adress: 

559178-5828 

Köpredo AB 

Vattenverksvägen 64 
212 4 3 MALMÖ 

Dokumentet skapat 

2018-ll-06 

Säte: Skåne län, Malmö kom.mun 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2018-09-25 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

Antal aktier: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

STYRELSELEDAMÖTER 

50.000 SEK 
50.000 SEK 

200.000 SEK 

500 
500 

2.000 

Sida 

10:19 2 

670325-4620 Mårtensson, Ingrid Camilla, Fridhernsvägen 15, 217 74 MALMÖ 

STYRELSE SUPPLEANT; VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
661214-3534 Mårtensson, Mårten Fredrik, Fridhemsvägen 15, 21 7 74 MALMÖ 

REVISOR (ER) 

570520-4351 Swenson , Thomas Carl Bror, c/o EY, Box 4279, 203 14 MALMÖ 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas va r för sig av 

ledamoten 
suppleanten 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter 
med lägst 1 och högst 5 suppleanter. 

VERKSAMHET 
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig 

(3) 
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'®' Bolagsverket 
851 81 Su,1d,,·all 
il77J-67o670 
www.bolags,·crkct.se 

verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 

0101 - 1231 

KALLELSE 

Kalllels skall ske genom e-post. 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559178-5828 
Objektets reglstreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2018-11-06 2018-11-06 
Dokumentet skapat Sida 

2018-11-06 10:19 3 (3) 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 



*®' Bo lagsverket 
B51 81 SundsmJ! 
0771-671J 6711 
W\\'\\·.bolags\·crkctsc 

Vi har registrerat följande ärende 

Organisationsnummer: 559178-5828 
Företagsnamn: Köpredo AB 

Ärendenummer 
551290/2018 

Registreringsdaturn 
201S-11-06 10:18 

AsA \v'ESTERBERG 
BYGGSYSTEM ÖRESUND AB 
VATTENVERKSV .ÄGEN 64 
212 43 Iv1ALMÖ 

Bolagsverket har registrerat detta ärende om 
- nyregistrering 

Företagets första räkenskapsår är 2018-11-06 - 2019-12-31. 

Det finns ändå möjlighet för er att skicka in en årsredovisning 

för 2018-11-06 - 2018-12-31. 

Om ni tänker skicka in en årsredovisning för det kortare 

räkenskapsåret behöver ni inte meddela det till Bolagsverket. 

Dags att anmäla verklig huvudman! 
Nyregistrerade företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket 
inom fyra veckor. Läs mer och anmäl på bolagsverket.se. Där hittar du infmmation och filmer 
om vad det här innebär, vad ditt företag eller din förening måste göra och hur anmälan går till. 
Kom ihåg att anmäla uppgifterna inom fyra veckor! 

I (3) 



Avtal om markoption, del av Båstad 

Hemmeslöv 5:9 

Parter 

Exploatör: 
Köp redo AB (559178-5828), Vattenverksgatan 64, 212 43 Malmö 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad. 

1 § Objekt 

K <; OOt \o'-{( 

2. (')\ ~ - 'lOO 

Markområdet som är föremål för denna option illustreras nedan. Området omfattar 
uppskattningsvis 8 500 m2 och slutlig byggrätt kommer att framgå av ny detaljplan för 
området. Arealen fastställs dock först när lantmäteriet styckar av området. 



2 § Bakgrund 

Kommunens representanter har tillsammans med exploatören fört diskussioner om att 
möjliggöra en etablering söder om Båstads nya station för ändamålet detalj- och 
partihandelsverksamhet kompletterat med andra verksamheter. 

Bolaget Köp redo AB bildades 2018 specifikt för ägande och förvaltning av byggnaden 
inom optionsområdet. Företaget ska enligt bolagsregistret äga och förvalta fastigheter 
och därmed förenlig verksamhet. 

Coop Butiker & Stormarknader AB bedriver detalj- och partihandelsverksamhet 
huvudsakligen i Sverige. Bolaget skall också bedriva för verksamheten ändamålsenlig 
fastighets- och industriverksamhet, samt annan med ovanstående förenlig verksamhet. 

Exploatören avser att bygga en lokal i två plan, för att etablera samarbetsparten/ 
hyresgästen COOP i bottenplan och hyra ut övriga lokaler till andra aktörer. Byggnaden 
kommer visuellt anpassas till COOPs koncept och byggnaden förväntas få en byggyta om 
ca 4 000 kvm. COOPs verksamhet förväntas sysselsätta ett fyrtiotal personer. 
Markdisponering och exteriör framgår av bilaga 1 och 2. 

3 § Syfte 

Optionsavtalet syftar till att ge exploatören möjlighet att med tillfällig ensamrätt till det 
aktuella området förprojektera det. 

4 § Åtaganden 

Kommunen åtar sig att under den tidsperiod optionen löper reservera området åt 
exploatören och att medverka till att överlåtelse av området möjliggörs. Kommunen ska 
förse exploatören med befintlig information om tomtens beskaffenhet och tillhandahålla 
digital primärkarta. 

Primärkarta är inte att likställa med nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta söks och 
bekostas av exploatören. 

Inom optionstiden ska exploatören genomföra de undersökningar som behövs för 
projektet, exempelvis för geoteknik och vibrationer. Exploatören ska också presentera 
kommunen material utvisande markdisposition, exteriör och volymer. 

Exploatören åtar sig att senast två månader innan optionstiden löper ut inlämna 
ansökan om bygglov. Lov för planerad byggnad kan sökas med stöd i gällande detaljplan 
i avvaktan på den nya. 

Om bolaget väljer att inte nyttja optionen, eller inte ansöker om bygglov inom utsatt tid, 
upphör optionen och bägge parter står sin del av de kostnader som uppkommit under 
optionstiden kopplat till detta avtal. 



5 § Detaljplan 

För området gäller detaljplan, lagakraftvunnen 2014-03-27. Ändring av detaljplan har 
påbörjats av kommunen i syfte att tillgängliggöra mer byggbar mark och reglera 
nödvändigt omhändertagande av dagvatten från exploateringen. Den nya detaljplanen 
förväntas vara ute på samråd under kvartal 4 2018. 

1mv8gon. 

~ka Vil! U tirlDill >glig för tekniska nn~[irli11u~1. 

Gällande detaljplan 

6 § Optionsperiod 

.'/I ";-,. ( '. ,\ ... 
, 1 ,, 

/ 

11 

Denna option gäller i 6 månader från det att avtalet godkänts av kommunfullmäktige. 

7 § Köpekontrakt, köpeskilling och kostnader 

Under förutsättning att exploatören sökt bygglov och den nya detaljplanen har antagits 
ska kommunen upprätta köpeavtal. 

I köpeavtalet kommer kommunen bland annat ställa krav på att exploatören under 
angiven tid bebygger fastigheten innan köpebrev upprättas och försäljningen slutförs. 
Kommunen kan också komma att använda olika alternativ för att säkerställa att 
exploatören genomför vad som avtalats genom exempelvis vitesklausuler. 

Prissättningen för marken uppgår till 350 kronor /m2
. Den slutliga arealen för området 

fastställs av lantmäteriet i samband med avstyckning. Priset är beräknat mot bakgrund 
av kostnadstäckning för exploatering av planområdet, för kostnader kopplade till 
utbyggnad av bland annat infrastruktur i anslutning till Båstads nya station och anpassat 
till efterfrågan på marknaden. 

Utöver köpeskillingen tillkommer bl.a. kostnad för fastighetsbildning, anslutningsavgift 
för VA, el, fiber m.m. samt avgift i samband med bygglovsprövning. 



8 § Arrendekontrakt 

I det fall exploatören sökt bygglov innan den nya detaljplanen har antagits ska 
exploatörens markåtkomst lösas genom upprättande av arrendekontrakt. Exploatören 
är medveten om att det alltid föreligger risker med att föregå en lagakraftvunnen 
detaljplan, då den kan överklagas. 

9 § lnformationsskyldighet 

Det åligger parterna att omgående och skriftligen informera varandra om eventuella 
förändringar som kan påverka projektets förutsättningar. 

9 § Överlåtelse 

Exploatören äger ej rätt att överlåta detta avtal till annan aktör. 

10 § Övrigt 

Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 
Eventuella ändringar i eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och 
undertecknas av båda parterna för att utgöra bindande avtalsinnehåll. 

I den södra delen av detaljplaneområdet planeras det för ytterligare en etablering. Båda 
etableringarna inom detaljplanerområdet ska dela in och utfart varför detta kommer att 
regleras i köpeavtal och fastighetsbildning. I det fall den södra delen av området 
exploateras i senare skede, står exploatören för att anlägga in och utfart till området. 

I det fall samarbetet mellan exploatören och COOP upphör har kommunen rätt att med 
omedelbar verkan återkalla optionen utan föregående beslut. I det fall optionen 
återkallas står var part sina nedlagda kostnader. 

11 § Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol. 

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

Båstad 2018-
För Köp redo AB 

Båstad 2018-
För Båstads kommun 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-05 1 av 2 

 

 

KS § 283  Dnr KS 000744/2018 - 905 

Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal 
och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat  

 
Beskrivning av ärendet Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 
att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.  
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.  

 

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

 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 
 1. Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 

1996 (”Borgensförbindelsen”), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Båstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.   

 

 2. Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.   

 

 3. Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari Båstads kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

 

 4. Utse från och med 2019-01-01 tillträdande kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein och ekonomichef Elisabet Edner att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.  

 
      Forts. på nästa sida. 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-05 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 
1996 (”Borgensförbindelsen”), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.   

2.  Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.   

3.  Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari Båstads kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

4.  Utse från och med 2019-01-01 tillträdande kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein och ekonomichef Elisabet Edner att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-11-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000744/2018-905 

 
 

Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om med-
lemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende de-
rivat 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 1996 (”Borgens-
förbindelsen”), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 
att Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åt-
gärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.   
 
2. Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 no-
vember 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av med-
lemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.   
 
3. Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 no-
vember 2011, vari Båstads kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avse-
ende derivat regleras, alltjämt gäller. 
 
4. Utse från och med 2019-01-01 tillträdande kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein och ekonomichef Elisabet Edner att för kommunens räkning underteckna alla hand-
lingar med anledning av detta beslut. 
 

Bakgrund 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotter-
bolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin 
upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar 
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbin-
delse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Båstads kommun utfärdade sin borgens-
förbindelse den 15 maj 1996 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäk-
tige den 28 oktober 2009.  
  
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests 
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den 
praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.   
  
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alter-
nativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige.  Gil-
tighetstiden för Båstads kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. 
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen 
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och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket 
stor vikt att Båstads kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar 
ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.  
  
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommu-
ninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av 
avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verk-
samhet. Båstads kommun undertecknade Regressavtalet den 14 november 2011 och Garanti-
avtalet den 14 november 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindel-
sen.   
  
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för 
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i sam-
band med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar 
såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).   
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar tecknar 
borgensförbindelse. Godkänns inte förlängningen av borgen minskar kommunens möjligheter 
att ta lån till bästa möjliga ränta. 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kom-
muninvests motpartsexponering avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgens-
förbindelse. 
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2018-08-09 

Båstads kommun 
Att: Elisabet Edner 
269 80 Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -08- 1 3 
Dnr .. J~! .. 9g([f:4.~./ .. . 
...... .... 2.QI .~ . .-~ .. 9.0.S: .... .. 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Båstads kommun som är medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Båstads kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 15 maj 1996 
och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 28 oktober 2009. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Båstads kommuns borgensåtagande kommer 
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Båstads kommun innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, 
på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpaiisexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvest i Sverige AB (publ}. Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 
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Kommuninvests verksamhet. Båstads kommun undertecknade Regressavtalet den 
14 november 2011 och Garantiavtalet den 14 november 2011. Även dessa avtal riskerar 
att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 
som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska 
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. 

Båstads kommun ska vidta följande åtgärder. 

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 
Kommunfullmäktige beslutar 

Att Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 
1996 ("Borgensförbindelsen"), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Båstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Att Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari Båstads kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpa1isexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut. 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att 
vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor 
från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som 
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tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. 
Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen 
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 
ni har några frågor med anledning av detta. 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 
Malmö. 

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 
undertecknas av de två företrädare för Båstads kommun som kommunfullmäktige 
bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och 
bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen 
bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid 
tiden för undertecknandet. 

5. Båstads kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

A) Lagakraftvunnet protokoll 
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis). 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 31 maj 2019. 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelsema och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 
Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 
ida.karlsson@lindahl.se. 

Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 

Med vänlig hälsning 

Fredrika Norman 
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse 

Härmed bekräftas 

att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 1996 ("Borgensförbindelsen"), vari 
Båstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt 
gäller; 

att Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 
borgenärer; 

att regressavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 november 2011, vari det 
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt 

att garantiavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 november 2011, vari 
Båstads kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat regleras, alltjämt gäller. 

I ----- -----
Ort Datum 

För Båstads kommun 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

Namnförtydligande 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

Namnförtydligande 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-09 1 av 1 

 

 

KS § 4  Dnr KS 001633/2014 - 901 

Ändring av reglementen avseende alkohol- och serveringstillstånd 

 
Beskrivning av ärendet Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom 

alkohollagstiftningen. Handläggningen av ärendena har under 2018 överförts 
från verksamhetsområdet bildning och arbete till verksamhetsområde 
samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör myndighetsutövning mot 
enskild och det finns synergieffekter i att samordna myndighetsutövningen 
inom alkohol-, tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för kommunens 
uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden. Vidare föreslås en uppdatering av 
hänvisning till inom vilket lagrum personuppgifter hanteras samt några 
förtydligande av ansvarsområden.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad  

2018-12-05, med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Revideringen av kommunstyrelsens reglemente fastställs. 

2. Revideringen av myndighetsnämndens reglemente fastställs. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Revideringen av kommunstyrelsens reglemente fastställs. 

2. Revideringen av myndighetsnämndens reglemente fastställs.  
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Datum 
2018-12-05 

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

 
 

 
 

 
 

              Diarienummer: KS 001633/2014 -901 
 

Till: Kommunfullmäktige 
 

 
 

Ändring av reglemente för kommunstyrelse och 
myndighetsnämnd gällande alkohol- och serveringstillstånd 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa revideringen av kommunstyrelsens reglemente. 

2. Fastställa revideringen av myndighetsnämndens reglemente.  

 

Sammanfattning 

Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen. 
Handläggningen av ärendena har under 2018 överförts från verksamhetsområdet bildning 
och arbete till verksamhetsområde samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör 
myndighetsutövning mot enskild och det finns synergieffekter i att samordna 
myndighetsutövningen inom alkohol-, tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för 
kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden. 

Vidare föreslås en uppdatering av hänvisning till inom vilket lagrum personuppgifter 
hanteras samt några förtydligande av ansvarsområden.  

 

Ärendet och dess förutsättningar 

Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen. Detta 
regleras i KS:s reglemente 5 § 3. Handläggningen av ärendena gällande alkoholtillsyn och 
serveringstillstånd har under 2018 överförts från verksamhetsområdet bildning och 
arbete till verksamhetsområde samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör 
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myndighetsutövning mot enskild och det finns synergieffekter i att samordna 
myndighetsutövningen inom alkohol- tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för 
kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden genom att 5 § 3. i KS:s reglemente stryks och 
motsvarande skrivning förs in i 1 § i MN:s reglemente. 

Vidare föreslås en uppdatering i KS:s reglemente 5 § 10. och MN:s reglemente 3 § genom att 
det lagrum som personuppgifter hanteras enligt är ändrat från den upphävda 
personuppgiftslagen, PUL, till EU:s dataskyddsförordning, GDPR. 

 

Det föreslås också förtydligas i KS:s reglemente 5 § 5. att det är som byggnadsnämnd 
kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom planväsendet och i 6 § 4. att det är 
som fastighetsägare kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och bygglovprövning.  

 

Motsvarande förtydliganden föreslås i 1 § i MN:s reglemente att det är som byggnadsnämnd 
myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och som 
miljönämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 
 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

 
Beslutet skall expedieras till: 
Kansliet, samhällsbyggnad, teknik och service 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Reviderat reglemente för myndighetsnämnden 
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Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 213. Dnr: KS 001632/2014‐901 
Reviderad av kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 74. Dnr: KS 001632/2014‐901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 

 

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, 
bygg, säkerhet) 

 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

1 § 
 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom 
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt 
plan‐ och bygglagstiftningen (PBL), i alla de avseenden som avser myndighetsutövning. 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom byggnadsväsendet, i samtliga fall avseende 
myndighetsutövning. 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende den kommunala räddningstjänsten, i 
samtliga fall avseende myndighetsutövning, enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt 
lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter som miljönämnd inom miljö‐ och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom miljö‐ och hälsoskyddsområdet, i samtliga fall avseende 
myndighetsutövning. Nämnden har vidare i uppdrag att fullgöra kommunens 
myndighetsutövning enligt livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, 
strålskyddslagen samt karantänslagen. 

 
Nämnden beslutar om kontroll‐ och tillsynsplaner avseende kommunens egna 
verksamheter. 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 
 
Nämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens ansvar enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

 
Nämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt lag om 
lägenhetsregister. 

 
Nämnden har i uppdrag att besluta i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 

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

 
2 § 

 
Vid utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter som följer av 1 § i 
detta reglemente, ankommer det på nämnden särskilt att: 

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

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

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

Personuppgiftsansvar 

3 § 
 

Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen EU:s 
dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), för de register och 
andra behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Arkivansvar 

4 § 
 

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

 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

5 § 
 

Myndighetsnämnden ska inom sina verksamhetsområden se till att verksamheterna bed‐ 
rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning, samt bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheterna utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Processbehörighet 

6 § 
 

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

 

Myndighetsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

7 § 
 

Myndighetsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, vilka väljs av fullmäktige 
för fyra år från 1 januari 2015. 

 
Fullmäktige väljer, bland nämndens ledamöter, en ordförande och en vice ordförande 
för fyra år från 1 januari 2015. 

 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden. 
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Ordföranden 

8 § 
 

Det åligger nämndens ordförande att: 
 

1. Planera nämndens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. 
I detta ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt 
dröjsmål. Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

2. Planera och förbereda nämndens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med 
förvaltningen. 

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

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

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

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

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

 
Ersättare för ordföranden 

9 § 
 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Inkallande av ersättare 

10 § 
 

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

 

Ersättarnas tjänstgöring 

11 § 
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning‐ 
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

12 § 
 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrke‐ 
balansen mellan partierna. 

 

Sammanträdena 

13 § 
 

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

 

Kallelse 

14 § 
 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar 
före sammanträdesdagen. 

 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 
Undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

Reservation 

15 § 
 

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

 

Justering av protokoll 

16 § 
 

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

 
Delgivning 

16 § 
 

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

 

Undertecknande av handlingar 

17 § 
 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 

 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Antagen av kommunfullmäktige 2014‐12‐17, § 210, reviderad 2015‐12‐16, § 264. 
Dnr: KS 1633/14‐901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 

 
 

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Kommunstyrelens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktionen 
 

1 § 
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har 
ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. 

 

Styrfunktionen 
 

2 § 
 

I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår att: 
 

1. Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för 
kommunens framtid. 

2. Leda arbetet med och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av den kommunala verksamheten. 

3. Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnder. 

4. Ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och 
ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekono‐ 
miskt. 

5. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller del‐ 
vis äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är 
medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin 
som fastställts av fullmäktige, men också i 
övrigt beträffande förhållanden som är av intresse för kommunen. 

6. Tillvarata kommunens intressen vid bolags‐ och föreningsstämmor och andra likar‐ 
tade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i. 

7. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 
17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen 
innehar aktier i. 
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8. Årligen, i nära anslutning till att bolagens bolagsstämma beslutat anta bolagets 
årsredovisning och denna delgivits kommunen, i beslut pröva om den verksamhet 
som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i, enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

 
Ekonomisk förvaltning 

 
3 § 

 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 

 
1. Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 

2. Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

3. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som 
hänför sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde. 

4. Handha donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 

 

Personalförvaltning 
 

4 § 
 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

 
1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11 ‐ 14 och 38 §§ Lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

3. Besluta om stridsåtgärd 

4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

5. Lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47. 

6. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för både anställda och förtroendevalda. 
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Övrig förvaltning 
 

5 § 
 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för försörjningsstöd till vuxna. 

2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen. 

3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna 
skol‐ väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 
invandrare. Styrelsen ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt 
uppdragsutbildningar. 

5. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom enligt 
planväsendet. 

6. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd. 

7. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. 

8. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende 
myndighets‐ utövning. 

9. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 

10. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 
EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), 
för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom 
styrelsens verksamhetsområde. 
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Övrig verksamhet 

 
6 § 

 
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för: 

 
1. Den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk 

planering och sektorplanering. 

2. Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och 
enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på kommunens vägnar ansöka om 
sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den behörighet 
som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken. 

3. Kommunens fastigheter. 

4. Bevaka kommunens intressen som fastighetsägare vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och bygglovprövning byggnadsväsende. 

5. Utse ombud som vid fastighets‐ och tomtindelning företräder kommunen såsom 
markägare. 

6. VA‐ och renhållningsverksamhet. 

7. Gatu‐, park‐ och väghållning inkl. skogs‐ och naturmark. 

8. Kollektivtrafik och infrastruktur. 

9. Hamnverksamhet. 

10. Måltidsverksamhet. 

11. Arbetsmarknads‐ och näringslivsfrågor. 

12. Kultur och bibliotek. 

13. Fritid, fritidsgårdar och fritidsanläggningar. 

14. Lokalvård. 

15. Integration vuxna. 

16. Konsument‐ och energirådgivning. 

17. Folkhälsofrågor. 

18. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller 
inom styrelsens verksamhetsområden. 

19. De förvaltnings‐ och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 
annan nämnd. 

 

Beslutanderätt - delegerad från kommunfullmäktige 

 
7 § 

 
Kommunstyrelsen har rätt att besluta i följande grupper av ärenden: 

 
1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit. 

2. Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen 
sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats. 
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3. På kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast 
egendom för samma ändamål. 

4. När kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarata kommunens intressen vid 
offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har 
intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars 
infriande kommunen åtagit sig ansvar varvid styrelsen snarast ska anmäla sådant 
förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till 
slutlig täckning av förskotterade kostnader för förvärvet. 

5. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan‐ och bygglagen, fastighets‐ 
bildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt 
till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt. 

6. Till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande 
av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan 
jord. 

7. Avge yttrande enligt Lagen om TV‐övervakning. 

8. Kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner efter 
förslag från förvaltningen. 

9. Hyra lokaler för kommunens verksamhet. 

10. Ansökan om dispens enligt 6 § sista stycket bostadsfinansieringsförordningen. 

11. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 

12. Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 

13. På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer. 

14. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet eller del av fastighet som tillhör 
kommunen. 

15. Arrendera, hyra samt i övrigt ingå avtal om nyttjanderätt i fast egendom. 

16. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan‐ och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt. 

17. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

18. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommu‐ 
nens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

19. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av princi‐ 
piell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta 
i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas   
på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

20. Kommunstyrelsen får anta detaljplaner som överensstämmer med översiktsplanen 
och som inte är av principiell vikt eller större betydelse. 

21. I anslutning till planärenden, enligt punkten ovan, sluta plan‐ och 
exploateringsavtal. 

22. Avgöra om ett planärende kan innebära betydande miljöpåverkan eller ej. 

23. I gällande detaljplane‐ och exploateringsärenden där kommunen är markägare, 
sluta avtal om markförsäljning upp till ett värde av 10 mkr. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8 § 
 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

 
Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer 
 

Sammansättning 
 

9 § 
 

Styrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare, vilka väljs av kommun‐ 
fullmäktige. 

 
Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande som väljs av kommunfullmäktige. 

 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid styrelsens sammanträde och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden. 

 
Ordföranden 

 
10 § 

 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

 
1. Planera styrelsens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta 

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

2. Planera och förbereda styrelsens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med 
förvaltningen. 

3. Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnd‐ 
förvaltning. 

4. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono‐ 
miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

5. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom styrelsens ansvarsområden 
samt att ta initiativ i dessa frågor. 

6. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 

7. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

8. Kalla till extra sammanträde om ordförande anser att det behövs. 

9. I övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs. 
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Ersättare för ordföranden 
 

11 § 
 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Inkallande av ersättare 

 
12 § 

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

 

Ersättarnas tjänstgöring 
 

13 § 
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning‐ 
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner  
i ordningen. 

 
14 § 

 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrke‐ 
balansen mellan partierna. 
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Sammanträdena 

 

 

15 § 
 

Kommunstyrelsens sammanträden kan vara offentliga om styrelsen så beslutar. KL 6:19 a. 
Sammanträdet får ej vara offentligt i ärenden avseende myndighetsutövning eller som är 
belagda med sekretess. 

 
16 § 

 
Sammanträden med styrelsen hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde 
kan hållas om ordföranden eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. 

 

Kallelse 
 

17 § 
 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 
I undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

Kommunalråd och närvarorätt 
 

18 § 
 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 
Kommunalrådet ska ägna hela sin fastställda arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

 
Arbetstidens omfattning som kommunalråd och oppositionsråd fastställs innan val 
förrättas av kommunstyrelsens presidium. 

 
Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa arbetsordning för kommunalrådet, 
oppositionsråd, övriga i kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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Närvarorätt i kommunens nämnder 
 

19 § 

 
Kommunalrådet, oppositionsrådet samt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbets‐ 
utskott får närvara och delta i överläggningarna (yttranderätt) vid sammanträden i 
samtliga kommunala nämnder som väljs av kommunfullmäktige. 

 
Den generella närvarorätten gäller inte i nämndernas presidiemöten. Närvarorätten gäller 
inte heller i ärenden som rör myndighetsutövning. 

 
De som enligt ovan erhållit närvarorätt i nämnderna ska av respektive nämnd erhålla 
föredragningslistor till nämndernas sammanträden. 

 

Reservation 
 

20 § 
 

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

 

Justering av protokoll 
 

21 § 
 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 

 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 

Delgivning 

22 § 
 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

23 § 
 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska under‐ 
tecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras 
av anställd som styrelsen bestämmer. 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
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Kommunstyrelsens utskott och budgetberedning 

Arbetsutskott 

24 § 
 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs av styrelsen. 
 

Arbetsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av styrelsen för 
den tid som styrelsen bestämmer. 

 
25 § 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
26 § 

 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 

 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

 
Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. Utskottet kan dock vid varje enskilt sammanträde 
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara. 

27 § 

Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

 
Sammanträdena ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

28 § 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller de anställda som har ansvar för kommunstyrelsens ärende‐ 
beredning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Förhandlingsutskott 

29 § 

 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

 
Budgetberedning 

 
30 § 

 
Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

 
Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande 
organ till kommunstyrelsen. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-09 1 av 2 

 

 

KS § 5  Dnr KS 001024/2017 - 200 

Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar  

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Liberalerna som tar upp förändringar i  

VA-kostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. 
Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa 
branchorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås dels få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet och dels undersöka om snålspolande munstycken kan 
ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och uppvärmningskostnaderna 
för varmvatten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad 

2018-12-11, med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 – Anläggningsstöd. 

Anläggningsstödet täcker hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för 
vatten enligt gällande VA-taxa, motsvarande 20 mm ledning. Bidraget söks i 
samband med driftsbidraget och skickas in senast den 15 februari varje år. 
2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för Stöd till 
föreningar.  
3. Föreningarna uppmanas att söka investeringsbidrag till energi- och 
vattenbesparande åtgärder. 
4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen 
anläggning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt 
bidrag. 

 
Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Birgitte Dahlin (L) med bifall från Bo Wendt (BP), Gösta Gebauer (C), 

Kerstin Gustafsson (M), Ulf Jiewertz (M), Gösta Sandgren (M), Ingela  
Stefansson (S), Thomas Nerd (S) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall med 
följande tillägg: Innan ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige genomför 
handläggaren dialog med föreningarna och kompletterar ärendet med dessa.  

      
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit detta tilläggsyrkande.      
 
       
 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-09 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
Innan ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige genomför handläggaren dialog 
med föreningarna och kompletterar ärendet med dessa. 
 

Härutöver föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta: 

1.  Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 – Anläggningsstöd. 
Anläggningsstödet täcker hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för 
vatten enligt gällande VA-taxa, motsvarande 20 mm ledning. Bidraget söks i 
samband med driftsbidraget och skickas in senast den 15 februari varje år.  

2.  30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för Stöd till 
föreningar.  

3.  Föreningarna uppmanas att söka investeringsbidrag till energi- och 
vattenbesparande åtgärder. 

4.  Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen 
anläggning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt 
bidrag.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-12-11 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Hans Paganus  

Dnr: KS 001024/2017-200 

 
 
Motion – Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningen med egna 
lokaler och arenor 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 

 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 – Anläggningsstöd. Anläggningsstödet täcker 
hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för vatten enligt gällande VA-taxa, mot-
svarande 20 mm ledning. Bidraget söks i samband med driftsbidraget och skickas in 
senast den 15 februari varje år.  

2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för Stöd till föreningar.  
3. Föreningarna uppmanas att söka investeringsbidrag till energi- och vattenbesparande 

åtgärder. 
4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen anlägg-

ning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt bidrag.  
 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Liberalerna som tar upp förändringar i VA-kostnader för före-
ningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. Förändringarna beror på att VA-taxans 
struktur har ändrats för att följa branchorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer. 
Förvaltningen föreslås dels få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
och dels undersöka om snålspolande munstycken kan ingå i stödet för att få ned vattenför-
brukningen och uppvärmningskostnaderna för varmvatten.  
 

Aktuellt 
Förändringen av VA-taxan till Svenskt Vattens rekommenderade struktur i Båstads kommun 
(från 2016-01-01, samma struktur som i övriga NSVA-kommuner) och införande av vattenmä-
tare har påverkat föreningarna genom höjda kostnader.  
 
Nästan alla föreningar har fått installerat vattenmätare som släpper igenom 2,5 kubikmeter 
vatten/timme (20 mm ledning), men två av föreningarna har fått vattenmätare som är för 
stora för verksamheten och som således ökar kostnaderna rejält. Detta är påtalat till förening-
arna. Grundavgiften för 20 mm ledning är 2213 kr/år (2018). 
 
Den rörliga förbrukningsavgiften varierar kraftigt mellan föreningarna, dels beroende på hur 
mycket verksamhet de har, dels på att även andra icke bidragsberättigade verksamheter är 
inkopplade på vattenmätarna och dels på att enstaka föreningar inte har fått vattenmätare 
installerad utan bara betalar en grund- och nyttoavgift.  
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Konsekvenser av beslut 
 
 

Ekonomi 
Finansiering av Anläggningssstöd sker genom omfördelning av medel inom ansvar 4001, konto 
3002 Stöd till föreningar. 
 
Om föreningarna ska ersättas fullt ut för förbrukningsavgiften krävs att Teknik och service får 
en utökad budget med 300 tkr. Detta alternativ förordas inte, föreningarna uppmanas istället 
att söka ytterligare stöd i samband med energi- och vattenbesparande åtgärder. 
 
 
Teknik och service 
 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
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Namn, verksamhetsområde 
 
 
Titel 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
      
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
      
Samråd har skett med: 
      
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅSTADS KO MMUN 
Kornmuns t>'rP.1sen 

2019 -01- 2 1 
Dnr .. k.$. .... QP. ~-Q. S ~.1 
/2..0 . . 37 .. ... :: .. ~,Q.~ ... ., .. 

Minnesanteckningar från möte angående motion för VA-taxa för föreningar 
2019-01-17 

Närvarande: Inga Olsson, Förslövs IF 
Daniel Haryig, Förslövs IF 
Greger Jinnemo, Grevie GIK 
Bengt Nilsson, Västra Karups IF 
Richard Löf, Båstad Ridklubb 
Anette Eriksson, Båstads GIF 
John Giers, Båstad Tennissällskap 
Hans Paganus, Teknik och service 
Mia Lundström, Teknik och service 

1 (1) 

1. Hans informerade föreningarna om att politikerna önskade att Teknik och service träffade 
representanter från berörda föreningar innan beslut tas i kommunfullmäktige gällande in
förande av nytt bidrag som en delkompensation för att föreningarna debiteras vattenavgift. 

Följande förslag till beslut föreligger: 
- Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 -Anläggningsstöd. Anläggningsstödet täcker 

hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för vatten gällande VA-taxa, motsvarande 
20 mm ledning. Bidraget söks i samband med driftsbidraget och skickas in senast den 15 
februari varje år. 

- Föreningarna uppmanas att söka investerings bidrag till energi- och vattenbesparande 
åtgärder. 

- Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen anläggning/
arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt bidrag. 

2. Alla föreningar godkänner förslag till beslut gällande Anläggningsstöd till den fasta vatten
avgiften. 

3. Västra Karups IF kommer under 2019 att bli testanläggning för snålspolande kranar och 
duschar. Båstads kommun står för kostnaden. Faller detta test väl ut, kan även övriga före
ningar utrustas med snålspolande kranar och duschar bekostade av kommunen. 

4. NSVA har installerat för stora vattenmätare hos Förslövs IF och Båstad Ridklubb (antaglig
en för att ingående rör har stor dimension) och Hans får i uppdrag att kontakta NSVA för 
att undersöka om föreningarna kan få tillbaka för mycket inbetalda vattenavgifter retroak
tivt (kan regleras på kommande fakturor). Dessutom ska Hans undersöka om ideella före
ningar kan få en lägre vattentaxa. 

5. Föreningarna skickar in senaste VA-räkningen från NSVA till mia.lundstrom@bastad.se. 
Detta för att undersöka om föreningarna har samma taxa gällande förbrukningsavgiften. 

6. Mia gör om blanketten Ansökan om driftsbidrag att även gälla Anläggningsstöd för vatten
avgift. Blanketten skickas omgående ut till alla berörda föreningar vid beslut om nytt bi
drag i kommunfullmäktige. 

Vid protokollet 
Mia Lundström 
Teknik & service 
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Motion 2017 -09= 2 ~ 
, lm.KS.@.\9iY/ .. . 
.. . Ao.tJ:.:JJk.· ...... .. . 

Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor 

Ny konstruktion av VA-taxan infördes i Båstads kommun från 2015-07-01. En stor förändring 

var att vattenmätare infördes för lokaler som drevs av företag och föreningar. 

Liberalerna väckte ett ärende i maj 2015 där förvaltningen fick i uppdrag att belysa 

konsekvenserna för kommunens föreningsliv och ta fram förslag på ev. åtgärder, eftersom 

det var uppenbart att den nya taxan skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för 

föreningslivet. 

Nu har två år gått med den nya VA-taxekonstruktionen och de föreningar som äger sina egna 

lokaler och anläggningar har nu sett konsekvenserna av den nya VA-taxan. Tyvärr visar det 

sig att VA-taxan blir mångdubbelt högre för många föreningar vilket är mycket olyckligt. 

Liberalerna vill med denna motion att: 

Dels en redovisning tas fram som visar på vad kostnaden för Vatten och Avlopp, för 

föreningar som äger sina egna anläggningar, var före och efter införandet av ny VA

taxekonstruktion. 

Dels ett förslag till hur kommunen kan justera stödet till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av VA

taxan. 

Båstad den 29 september 2017 

LIBERAL~RNA 
0

STAD 
~ · 

.~~ 
Thomas ndersson Sven-Olof Bengtsson Mats Lundberg 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-09 1 av 1 

 

 

KS § 6  Dnr KS 001081/2018 - 380 

Uppdatering av regler för stöd till föreningar  

 
Beskrivning av ärendet En uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 

gällande investeringsbidrag krävs. Bestämmelserna behöver bli mer konkreta 
och reglerade för att underlätta fördelning av bidraget. Även förståelsen av hur 
man ska söka behöver bli bättre bland sökande föreningar. Båstads kommun 
stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs 
av kommunfullmäktige 2016-04-13 § 81.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad  

2018-12-12, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Bilagt förslag till uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och 

ungdomsföreningar antas och börjar gälla från den 1 januari 2019.  
 
Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Bilagt förslag till uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och 

ungdomsföreningar antas och börjar gälla från den 1 januari 2019.  
 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-12-12 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Hans Paganus  

Dnr: KS001081/2018-380 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 

 
 
Uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Bilagt förslag till uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar     
     antas och börjar gälla från den 1 januari 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar gällande investe-
ringsbidrag krävs. Bestämmelserna behöver bli mer konkreta och reglerade för att underlätta 
fördelning av bidraget. Även förståelsen av hur man ska söka behöver bli bättre bland sökande 
föreningar. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun-
fullmäktige 2016-04-13 § 81.  

 
Aktuellt 
Alla bidrag – startbidrag, verksamhetsbidrag, driftsbidrag, lokalbidrag och ledarutbildningsbi-
drag – är idag reglerade och är därmed okomplicerade att administrera. Investeringsbidraget 
är inte så reglerat utan lämnar en del att önska.  
Följande reglering föreslås: 
-För ansökningar upp till och med 50 000 kr får föreningen max 75 % av sökt bidrag 
-För ansökningar upp till och med 100 000 kr får föreningen max 50 % av sökt bidrag* 
-För ansökningar överstigande 100 000 kr får föreningen max en tredjedel av sökt bidrag* 
* Föreningen ska även söka bidrag hos extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken bi-
dragsgivare och hur mycket man söker. 
Beskrivning om varför föreningen söker bidrag och hur sökt investeringsbidrag gynnar barn- 
och ungdomsverksamheten ska bifogas ansökan. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle  
Inga 
 

Verksamhet 
Enklare och lättare att fördela sökta investeringsbidrag. 
 

Ekonomi 
Enklare att hålla sig inom kommunens budget för investeringsbidrag. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen 
 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen 
 
 
Teknik och service 
 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 
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Datum  
2018-11-15  
Handläggare  

Hans Paganus  
Vårt dnr  
KS001081/2018-380 

 
 
 
 

Uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 
 
Idag står följande i bidragsbestämmelserna: 
 
”Ansökan ska innehålla utförlig kostnadskalkyl, offerter och ev. ritningar. 
 
…och förening/organisation kan få högst 75 % av sökt/faktisk kostnad. 
 
Om sökt investeringsbidrag är större än 50 000 kr, ska föreningen även söka bidrag hos 
extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken bidragsgivare och hur mycket man söker. 
Om bidrag beviljas av annan extern bidragsgivare, får föreningen högst 75 % av mellan-
skillnaden.” 
 
Ovanstående föreslås strykas och följande skrivning antas: 
 
-För ansökningar upp till och med 50 000 kr får föreningen max 75 % av sökt bidrag. 
-För ansökningar upp till och med 100 000 kr får föreningen max 50 % av sökt bidrag* 
-För ansökningar överstigande 100 000 kr får föreningen max en tredjedel av sökt bidrag* 
 
* Föreningen ska även söka bidrag hos extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken 
bidragsgivare och hur mycket man söker. 
 
Ansökan ska innehålla utförlig kostnadskalkyl, offerter, ev. ritningar samt en beskrivning 
om varför föreningen söker bidrag och hur sökt investeringsbidrag gynnar barn- och ung-
domsverksamheten. 
 
 
 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 
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KS § 7  Dnr KS 001073/2018 - 200 

Uppdatering av regler för tomtförsäljning 

 
Beskrivning av ärendet För tillfället säljs det många villatomter på Heden-området i Båstad. I samband 

med försäljningarna har det framkommit behov av att förtydliga reglerna för 
försäljning av kommunala villatomter. Förtydligandet avser regler kring 
reservationen av villatomten och hur reservationen kan förlängas och 
begränsning med en ansökan per familj. I samband med villatomtförsäljningar 
har förslag till revidering av regler för tomtförsäljning tagits fram.  

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

2018-11-13, med tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Regler för tomtförsäljning revideras med följande tillägg: 

- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan 
förlängas maximalt två månader under förutsättning att särskilda skäl 
föreligger. 
- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar  
och sam-/särboende.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Regler för tomtförsäljning revideras med följande tillägg: 

-  Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan 
förlängas maximalt två månader under förutsättning att särskilda skäl 
föreligger. 

-  Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar 
och sam-/särboende.  
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Datum: 2018-11-13 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS001073/2018-200 

 
 
Revidering av Regler för tomtförsäljning. 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidering av ”Regler för tomtförsälj-
ning” med följande tillägg: 
- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas maxi- 
  malt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 
- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-/särboende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med villatomtförsäljningar har förslag till revidering av regler för tomtförsäljning 
tagits fram. 
Revidering av regler för tomtförsäljning föreslås enligt följande tillägg: 

- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas 
maximalt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 

- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-eller särboende. 
 
 

Bakgrund 
Kommunala villatomter säljs och fördelas via kommunens tomtkö. Regler för tomtförsäljning-
en är beslutade av kommunfullmäktige. Reglerna har behov av revidering för att förtydliga 
kommunens villkor för försäljning av kommunala villatomter. 

 
Aktuellt 
För tillfället säljs det många villatomter på Heden-området i Båstad. I samband med försälj-
ningarna har det framkommit behov av att förtydliga reglerna för försäljning av kommunala 
villatomter. 
Förtydligandet avser regler kring reservationen av villatomten och hur reservationen kan för-
längas och begränsning med en ansökan per familj. 
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Konsekvenser av beslut 
 
 

Verksamhet 
Revideringen innebär att reglerna för tomtförsäljning får tydligare villkor som underlättar 
handläggningen. 
 

Ekonomi 
Inga. 
 

Teknik och service 
 
Jan Bernhardsson 
Teknisk chef 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag till reviderade Regler för tomtförsäljning 
 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Antagen av kommunfullmäktige den 28 februari 2001, § 22 Dnr: 1225/00 -230 
Reviderad av kommunfullmäktige den 25 januari 2006, § 5 Dnr: 73/06 -210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, § 130 Dnr: 869/09 -210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 74 Dnr: 324/11-210 
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FÖRSÄLJNING AV KOMMUNALA VILLATOMTER I BÅSTADS KOMMUN 

Regler för villatomtkö 

1. Teknik och service upprättar kölista för sökande av villatomt där sökande placeras i den ord
ning ansökan inkommer till kommunen. 

2. Ansökan görs på blankett som tillhandahålls av Teknik & service. Sökande ska lämna per
sonuppgifter samt uppgift om i vilket område villatomt önskas. Sökande till villatomt ska vara 
fysisk person som inte företräder byggintressent. Byggnadsföretag och liknande ska registreras 
i särskild förteckning som behandlas i den ordning kommunstyrelsens arbetsutskott anvisar. 

3. Endast en ansökan ner familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam/särboende 

4. Sökande ska betala en villatomtköavgift om 250 kr per kalenderår. Summan sätts in på bank
giro 650-8337 med text "Tomtköavgift". Inbetald avgift återbetalas inte. 

5. Kommunal villatomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas maxi
malt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 

6. Sökande som erbjudits villatomt i olika lägen tre gånger men inte accepterat någon tomt, stryks 
från kölistan. Sökande som antagit anvisad villatomt stryks från kölistan. 

7. Sökande som köpt villatomt av kommunen har inte rätt att på nytt registrera sig förrän efter 
fem år från tidpunkten för tecknat köpeavtal. Detta gäller även för sökande som köpt villatomt 
från byggnadsföretag eller dylikt som i sin tur erhållit villatomtmark från kommunen. 

8. Sökande av villatomt, som två gånger tidigare köpt villatomt, kommer alltid i kö efter dem som 
inte tidigare fått tilldelning eller fått tilldelning en gång. 

9. Teknik & service skickar en gång årligen ut en förnyelseblankett. Avgiften ska inbetalas och 
blanketten återsändas inom 30 dagar. Sökande som inte inom föreskriven tid betalat avgiften 
och återsänt förnyelseblanketten stryks från kölistan. 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Villkor för förvärv av villatomt 

10. Köparen av kommunal villatomt ska vara en fysisk person (inget företag och ingen företrädare 
för en byggintressent). 

11. Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs för att bebygga fas
tigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grundförhållanden. 

12. Tillträde sker omgående när köpeskillingen har betalts kontant och kvitteras därmed såsom till 
fullo betald (vid köpekontraktets undertecknande). 

13. Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, uppför ett för permanent 
bruk avsett bostadshus inom tre år från tillträdesdagen och att köparen folkbokför sig på fas
tigheten. Med permanent bruk menas att bostadshuset ska uppfylla de tekniska egenskaps
kraven i Boverkets byggregler för en bostadshus (inte fritidshus). 

14. Det åligger köparen att fullfölja byggnadsskyldigheten. Utan säljarens skriftliga medgivande får 
köparen inte överlåta fastigheten inom fem år från tillträdesdagen. 

15. Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och med den dag då bygg
nadsskyldigheten är uppfylld till och med fem år efter tillträdesdagen. För det fall köparen inte 
iakttar kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsvarande fastighetens 
köpeskilling. 

16. Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten eller om köparen överlåter fastigheten 
utan säljarens skriftliga godkännande utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite mot
svarande köpeskillingens storlek 

17. Köparen är skyldig att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande taxa. 
Köparen ska i god tid kontakta NSVA innan anslutning. 

18. Det åligger köparen att betala den årliga avgiften till gemensamhetsanläggning för området. 

Övrigt 

19. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan medge avsteg från angivna regler i den mån särskilda 
omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta. 

20. Om säljaren köper tillbaka fastigheten av köparen, oavsett anledning härtill, ska ett åter
köpskontrakt upprättas mellan köparen och säljaren där avdrag görs för lagfartskostnader och 
säljarens administrativa kostnader (10 000 kr). Säljarens lagfarts- och administrativa kostnad
er i ärendet ska avräknas köpeskillingen. 
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KS § 11  Dnr KS 000567/2018 - 500 

Borgen - Sydvatten AB  

 
Beskrivning av ärendet I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars 

uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsörjningsanläggningar. För att Sydvatten i sin upplåning ska 
få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i konsortialavtalet §7 
att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har 
beslutat att begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att 
ställa borgen som en del i avtalet. Undertecknad ser inte att tilläggsavtalet 
skulle ändra på vår skyldighet att ingå borgen. I § 7 står även att ”Beslut om att 
begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med 
minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder 
sig att bifalla en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga 
åtgärder omgående vidtas. För att undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott 
mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om 
utökad borgensram.”  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-12-14, med 

tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte därpå löpande ränta 

och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser.  
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte därpå löpande ränta 

och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser.  
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Datum: 2018-12-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000567/2018-500 

 
 
 

Borgensförbindelse Sydvatten 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

 
Bakgrund 
 
I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars uppgift är att uppföra, 
äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägar-
kommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar.  
 
För att Sydvatten i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns 
i konsortialavtalet §7 att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att 
begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att ställa borgen som en del i 
avtalet. Undertecknad ser inte att tilläggsavtalet skulle ändra på vår skyldighet att ingå borgen. 
 
I §7 står även att ”Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fatt-
tas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med minst två 
tredjedelar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan be-
gäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För att und-
vika tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolags-
stämman om begäran om utökad borgensram.” 
 

Ekonomi 
Kommunens finanspolicy säger ” Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommun-
koncernen. Kommunen har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 
ändamål.” Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar 
sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte i 
utsatt tid kan reglera sin skuld.  
 
Sydvatten kommer för denna risk för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägar-
kommunerna i förhållande till borgensåtagandet. 
 
Alla beslut om ny borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Sydvatten AB 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

Delägarnas borgensåtagande 2018 
Tilläggsavtal Båstad 2018 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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fil SYDVATTEN 

Delägarnas Borgensåtaganden 2018 

Borgensätagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarande: 

Delägare Ägarandel Län SHB Lån NlB Län SHB Län SHB Län NIB Län Nordea • Län SHB Län SEB Län Nordea Län Nordea Län Nordea Summa Borgensram 
efter 100 Mkr 67Mkr JOOMkr 200Mkr 205 Mkr 345 Mkr 121 Mkr 250Mkr IOOMkr 150Mkr 250 Mkr borgens-

nyemission 2013-06-10 2013-12-11 2015-06-15 2015-06-15 2016-12-12 201 6-08-08 2017-04-13 2017-06-15 2018-05-30 2018-05-30 2018-05-30 ätagande 
2018-06-01 2019-06-10 2023-12-11 2019-06-15 2020-06-15 2031-01-15 2019-06-11 2021-03-30 2022-06-15 2019-06-11 2023-06-11 2024-06-11 

Bjuv 1,76% 1 760 000 1 179 200 1 760 000 3 520 000 3 608 000 6 072 000 2 129 600 4 400 000 1 760 000 2 640 000 4 400 000 33 228 800 44 000 000 

Burlöv 1,91% I 940 000 I 299 800 I 940 000 3 880 000 3 977 000 6 693 000 2 347 400 4 850 000 I 940 000 2 910 000 4 850 000 36 627 200 48 000 000 

Båstad 1.54% 0 38 000 000 

Eslöv 3,69% 3 750 000 2 512 500 3 750 000 7 500 000 7 687 500 12 937 500 4 537 500 9 375 000 3 750 000 5 625 000 9 375 000 70 800 000 94 000 000 

Helsingborg 15,08% 15 320 000 10 264 400 15320000 30 640 000 31406000 52 854 000 18 537 200 38 300 000 15 320 000 22 980 000 38 300 000 289 241 600 383 000 000 

Höganäs 2,89% 2 930 000 1963100 2 930 000 5 860 000 6 006 500 JO 108 500 3 545 300 7 325 000 2 930 000 4 395 000 7 325 000 55 318 400 73 000 000 

Kävlinge 3,21% 3 260 000 2 184 200 3 260 000 6 520 000 6 683 000 11 247 000 3 944 600 8150000 3 260 000 4 890 000 8 150 000 61 548 800 81 000 000 

Landskrona 4,85% 4 930 000 3 303 100 4 930 000 9 860 000 JO 106 500 17 008 500 5 965 300 12 325 000 4 930 000 7 395 000 12 325 000 93 078 400 123 000 000 

Lomma 2,30% 2 330 000 1 561 100 2 330 000 4 660 000 4 776 500 8 038 500 2 819 300 5 825 000 2 330 000 3 495 000 5 825 000 43 990 400 58 000 000 

Lund 12,67% 12 870 000 8 622 900 12 870 000 25 740 000 26 383 500 44 401 500 15 572 700 32 175 000 12 870 000 19305000 32 175 000 242 985 600 322 000 000 

Malmö 33,53% 34 050 000 22 813 500 34 050 000 68 100 000 69 802 500 117 472 500 41 200 500 85 125 000 34 050 000 51 075 000 85 125 000 642 864 000 851 000 000 

Skurup 1,73% I 740 000 1 165 800 I 740 000 3 480 000 3 567 000 6 003 000 2 105 400 4 350 000 1 740 000 2 610 000 4 350 000 32 851 200 43 000 000 

Staffanstorp 2,51% 2 580 000 1 728 600 2 580 000 5160000 5 289 000 8 901 000 3 121 800 6 450 000 2 580 000 3 870 000 6 450 000 48 710 400 64 000 000 

Svalöv 1,61% I 640 000 I 098 800 I 640 000 3 280 000 3 362 000 5 658 000 I 984 400 4100000 I 640 000 2 460 000 4 100 000 30 963 200 41000000 

Svedala 2,31% 2 360 000 I 581 200 2 360 000 4 720 000 4 838 000 8142000 2 855 600 5 900 000 2 360 000 3 540 000 5 900 000 44 556 800 59 000 000 

Vellinge 3,93% 3 990 000 2 673 300 3 990 000 7 980 000 8 179 500 13 765 500 4 827 900 9 975 000 3 990 000 5 985 000 9 975 000 75 331 200 100 000 000 

Ängelholm 4,48% 4 550 000 3 048 500 4 550 000 9 100 000 9 327 500 15 697 500 5 505 500 11 375 000 4 550 000 6 825 000 11 375 000 85 904 000 114 000 000 

Summa 100,00% 100 000 000 67 000 000 100 000 000 200 000 000 205 000 000 345 000 000 121000000 250 000 000 100 000 000 150 000 000 250 000 000 I 888 000 000 2 536 000 000 

* Län om 345 mnkr avser utbetalningen till Statkraft. Ytterligare län om I 00 mnkr finns utan borgen 



\~S Ooosr;~( 
'2,_Dt~ -500 

KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL 

VATIENFÖRSÖRJNING GENOM 

SYDVATTEN AB 



§ 1 

Avtalsslutande kommuner 
Delägarkommunerna är Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, 
Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skump, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, 
Vellinge och Ängelholm. 

§2 

Samarbetsform 
Samarbetet ska ske genom Sydvatten AB, nedan Sydvatten eller bolaget, som bildats 
år 1966. 

För bolaget gäller bifogade bolagsordning med de tillägg eller ändringar som 
beslutas av bolagsstämma. 

§3 

Bolagets ändamål 
Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och d1iva vattenförsö1jningsanläggningar for 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsörjningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var och en för 
den lokala distributionen. Anläggningarna består dels av produktionsanläggningar 
och dels av erforderliga tunnelsystem och ledningar för rå- och d1icksvatten fram till 
förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun. 

Sydvatten ska även kunna sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommu
nalt fi>retag som inte är delägare. En sådan fi>rsäljning får endast ske under förutsätt
ning att delägarkommunernas löpande behov av vatten är tryggat och att delägar
kommunemas intressen i övrigt inte skadas. Styrelsen beslutar i vaije enskilt fall om 
genomforande av en sådan affiir. 

Sydvatten ska även kunna förvärva och driva delägarkommunernas vattentjänst
anläggningar. Varje sådan affär ska regleras i ett särskilt avtal som bygger på att 
aktuell delägarkommun svarar för samtliga kostnader som avser dessa anläggningar. 
Styrelsen beslutar i varje enskilt fäll härom. 

Sydvatten ska däijämte verka för solidarisk samverkan mellan delägarkommunema i 
syfte att uppnå en rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vatten
resurser, vilket bör beaktas av delägarkommunerna vid investeringar i deras egna 
anläggningar. 

Sydvattens verksamhet ska präglas av långsiktighet, hög säkerhet och kvalitet samt 
affärsmässighet, för maximal samhällsnytta. 



§4 

Sydvattens delägare 
Sydvatten har bildats for att uppfylla delägarkommunernas skyldighet att ordna 
vattenförsörjning. Delägarkommunerna är därfor överens om att endast kommuner 
till vilka Sydvatten ska leverera vatten kan vara delägare i Sydvatten. 

§5 

Aktiekapitalet och dess fördelning 
Sydvattens aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Andelarna i aktiekapitalet 
fördelas mellan delägarkommunerna efter folkmängd. Vid undertecknandet av detta 
avtal är andelarna i aktiekapitalet fördelade i enlighet med följande: 

Bjuv 1,76 % Lund 12,87 % 
Burlöv 1,94% Malmö 34,05 % 
Eslöv 3,75% Skurup 1,74% 
Helsingborg 15,32 % Staffanstorp 2,58% 
Höganäs 2,93 % Svalöv 1,64% 
Kävlinge 3,26% Svedala 2,36 % 
Landskrona 4,93 % Vellinge 3,99 % 
Lomma 2,33 % Ängelholm 4,55 % 

100% 

Fördelningen är baserad på delägarkommunernas respektive folkmängd den 31 
december 2011, enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Delägarkommunernas 
andelar i aktiekapitalet ska omfördelas vart tionde år. 

Delägarkommunerna är skyldiga medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet 
som följer vid tillämpning av bestämmelserna i § 9 om nytillträde av kommun. 

Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (aktiens andel i 
aktiekapitalet). 

Vid ökning av aktiekapitalet ska delägarkommunerna deltaga i proportion till sina 
andelar i aktiekapitalet. 

§6 

Förbud mot överlåtelse och pantsättning av aktie 
Aktie iar inte, utöver vad som uttryckligen följer av detta avtal, överlåtas. 
Pantsättning av aktie f'ar inte ske. 



§7 

Finansiering 
Delägarkommunerna åtar sig att lämna sin medverkan till bolagets finansiering 
enligt vad som anges i denna paragraf. 

Sydvattens investeringar ska finansieras i första hand genom upptagande av lån på 
kreditmarknaden. Sydvatten får också uppta lån av en eller flera delägarkommuner 
under förutsättning att så sker till marknadsmässiga villkor. 

Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen for Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära 
i enlighet med denna punkt. Borgensramens storlek vid undertecknandet av detta 
konsortialavtal framgår av bilaga 1. 

Varje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet. 

Sydvatten ska för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägarkommunema 
i förhållande till borgensåtagandet. 

Borgensavgiften ska betalas årsvis i efterskott. 

Borgensavgiftens storlek ska bestämmas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är 
giltigt om det har biträtts av delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. 

Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

Sydvatten ska ge delägarkommunerna erforderliga underlag för budgetarbete och 
ekonomisk långtidsplanering. 

§8 

Fördelning av kostnader 
Delägarkommunernas procentuella andelstal i anläggningarnas kapacitet ska 
bestämmas i förhållande till delägarkommunernas folkmängd vid ingången av före
gående kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Styrelsen kan medge 
viss jämkning av dessa andelstal med hänsyn till bl.a. att antalet anslutna vatten
förbrukare i delägarkommunen är särskilt lågt i förhållande till folkmängden eller att 
industriförbrukningen är särskilt hög. Andelstalen kan omprövas när särskilda 
omständigheter föreligger. 



Sydvattens fasta kostnader ska fördelas mellan delägarkomrnunema efter deras 
relativa andelstal enligt ovan med två decimaler. 

Rörliga kostnader, d.v.s. kostnader som varierar med vattenproduktionen på 
marginalen, ska fördelas efter levererad vattenmängd. 

Den ersättning Sydvatten erhåller av delägarkommunema för del i anläggningarnas 
kapacitet och för vattenleverans ska motsvara bolagets självkostnader på så sätt att 
intäkter och kostnader i princip balanserar varandra. 

§9 

Villkor för nytillträdande kommuner 
Bolagsstämman beslutar om upptagande av ny delägarkommun. 

Kommun som inträder i bolaget efter den [ange nytt relevant datum] ska 

1. biträda mellan delägarkommunerna gällande konsortialavtal, och 

2. vid nyemission teckna aktier enligt fördelningsprincipen i § 5 till en 
teckningskurs motsvarande aktiernas andel i bolagets nettotillgångar, 
baserade på bokförda värden enligt fastställd balansräkning för närmast 
föregående år. 

Ny delägarkommun ska svara för kostnader för anslutningen enligt styrelsens beslut 
i vaije enskilt fall. 

§ 10 

Vissa bestämmelser om vattenleverans 
Sydvattens vattenleveranser till delägarkommunerna ska ske på platser som är 
lämpliga i förhållande till Sydvattens ledningsnät och det lokala nätets utformning, 
varvid en totalekonomisk lösning ska eftersträvas. 

Tekniska krav i övrigt och andra föreskrifter för Sydvattens leveranser fastställs av 
styrelsen. 

Delägarkommunerna är skyldiga att godtaga vattenleverans oavsett i vilken av de 
regionala anläggningarna vattnet produceras. 

Delägarkommun får inte utan Sydvattens godkännande distribuera vatten från 
Sydvatten till mottagare utanför kommungränsen. 



§ 11 

Styrelse 
Sydvattens styrelse ska bestå av 13 ledamöter med 14 suppleanter. 

Styrelsen utses av delägarkommunerna på följande sätt: 

Eslöv 
Helsingborg 
Landskrona 
Lund 
Malmö 

Ledamöter 
1 
2 
1 
2 
4 

Suppleanter 
1 
1 
1 
1 
2 

Övriga delägarkommuner ska gemensamt utse 3 ledamöter och 8 suppleanter. För 
dessa övriga delägarkommuner ska det finnas en valberedning med särskild arbets
ordning om vilken dessa delägarkommuner ska träffa överenskommelse. Kommun 
som senare inträder i bolaget ska hänföras till denna grupp av öv1iga delägarkom
muner och biträda överenskommelsen om valberedning, varvid antalet suppleanter 
ökas med en per ny delägarkommun. 

Samtliga delägarkommuner garanteras representation genom minst en suppleant. 

Ordning för inträde som ledamot regleras i styrelsens arbetsordning. 

Styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då 
ordinarie val av konununfullmäktige har förrättats i hela landet (d.v.s. årsstämmorna 
år 2015, år 2019 o.s.v.). 

§ 12 

Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad 
revisor och en suppleant. De två största delägarkommunema utser vardera en 
lekmannarevisor och en suppleant. 

Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs (jämlikt 9 kap. 
21 § aktiebolagslagen). Lekmannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid 
den ål'sstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av kommunfullmäktige 
har förrättats i hela landet,( d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.). 



§ 13 

Bolagets redovisningshandlingar 
Från bolaget ska vaije delägarkommun i samband med kallelse till årsstämma 
erhålla avskrifter av de av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på 
årsstämma. 

Delägarkommunernas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i bolagets 
räkenskapshand l i ngar. 

§14 

Löpande samråd och information 
För löpande samråd och information ska finnas: 

1 Ett tekniskt samrådsorgan med en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant 
från samtliga delägarkommuner. Ordinarie ledamot och suppleant ska vara 
antingen i delägarkommun anställd tjänsteman med ansvar för vattenförsöij
ningsfrågor, eller, i förekommande fall, i extern, helägd eller tillsammans med 
andra kommuner delägd, driftsorganisation anställd tjänsteman med motsva
rande ansvar. 

Detta organ ska behandla tekniska och driftsmässiga frågor utifrån en helhetssyn 
på försö1jningskedjan. 

2 Ett ekonomiskt samrådsorgan med sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) 
suppleanter. Delägarkommunerna Malmö, Helsingborg, Landskrona, Eslöv och 
Lund utser vardera en ordinarie ledamot och en suppleant. Övriga delägarkom
muner utser genom den i§ 11 nämnda valberedningen tillsammans en ordinarie 
ledamot och en suppleant. 

Detta organ ska behandla ekonomiska och finansiella frågor av ägarkaraktär, 
vilket bland annat innefattar framtagandet av styrdokument. 

Det tekniska och ekonomiska samrådsorganet ska sammanträda minst fyra gånger 
vaije år. Tjänsteman från Sydvatten kallar till och ska vara ordförande vid samman
träde. 

Vid samrådsorganens sammanträden och övriga arbete ska deltaga de tjänstemän 
inom Sydvatten som har ansvaret för Sydvattens verksamhet inom respektive 
fackområden. 

§15 

Utövande av rösträtt m.m. 
Delägarkommunerna förbinder sig att vid utövande av sin rösträtt på bolagsstämma 
och genom sina representanter i styrelsen ävensom eljest tillse att bestämmelserna i L/L,.( 
detta avtal uppfylls. Q,iJ k ~ j 
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§ 16 

Avtals brott 
Delägarkommun som gör sig skyldig till väsentligt brott mot detta avtal, samt inte 
efter skriftlig erinran därom vidtar rättelse inom sextio (60) dagar efter mottagandet 
av sådan erinran, är skyldig att på begäran av annan delägarkommun omgående 
begära utträde ur detta avtal i enlighet § 17 nedan. 

§ 17 

Utträde 
Delägarkommun har rätt att begära utträde ur detta avtal. Utträde ska ske vid den 
tidpunkt som övriga delägarkommuner bestämmer, dock senast tolv (12) månader 
efter det att begäran om utträde framställdes. 

Övriga delägarkommuner ska inlösa den utträdande delägarkommunens aktier senast 
på dagen för utträdet. Inlösen ska ske i förhållande till delägarkommunernas andelar 
i aktiekapitalet vid tidpunk.ten för framställan om begäran om utträde. Mot bakgrnnd 
av skälen till Sydvattens bildande, ändamålet med Sydvattens verksamhet och upp
rättandet av detta aktieägaravtal är delägarkommunerna överens om att lösenbelop
pet per aktie vid inlösen enligt denna punkt ska motsvara aktiens kvotvärde, oavsett 
dess verkliga värde. 

Delägarkommun som träder ur detta avtal ska dessutom ersätta Sydvatten för den 
kostnad, skada och förlust som Sydvatten eller delägarkommunema åsamkas på 
grund av att delägarkommunen träder ur avtalet. Om en delägarkom.mun träder ur 
detta avtal som en följd av ett väsentligt avtalsbrott ska den utträdande delägarkom
munen dessutom ersätta Sydvatten för den kostnad, skada och förlust som Sydvatten 
eller delägarkommunerna åsamkas på grnnd av delägarkommunens avtals brott. 

Om delägarkommunema inte inom fyra (4) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes kan komma överens om den ersättning som den utträdande delägar
kommunen ska betala till Sydvatten enligt denna punkt ska utlåtande om ersätt
ningen inhämtas från en oberoende värderingsman utsedd av delägarkommunerna. 
Om delägarkommunerna inte inom sex (6) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska värderings
mannen på delägarkommuns begäran utses av Stockholms Handelskammare. 

Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt, 
beräknat per tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 

Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till 
hälften betalas av den utträdande delägarkommunen och till återstående del av 
övriga delägarkommuner i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktie
kapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 



Utträde ur detta avtal påverkar inte giltigheten av eventuella avtal mellan den utträ
dande delägarkommunen och Sydvatten. Utträde ur detta avtal påverkar inte heller 
giltigheten av åtaganden som den utträdande delägarkommunen må ha gentemot 
Sydvatten eller annan delägarkommun på grund av detta avtal och som uppkommit 
före tidpunkten för utträdet. 

Vid utträde ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om övriga villkor för 
den utträdande delägarkommunens utträde ur detta avtal. 

§ 18 

Avtalets giltighet 
Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga parter och gäller till och 
med den 31 december 2044. Om inte någon av delägark01mnunerna skriftligen till 
övriga delägarkommuner säger upp avtalet senast fem (5) år före utgången av 
avtalstiden, förlängs avtalet automatiskt med femton (15) år i taget med fem (5) års 
uppsägningstid. 

Om uppsägning som nu sagts sker, upphör avtalet att gälla mellan samtliga parter, 
såvida inte annat överenskoms. 

Delägarkommunerna är överens om att genomföra en gemensam översyn av avtalet 
vid utgången av den initiala avtalsperioden samt därefter, om tillämpligt, vid 
utgången av de förlängda avtalsperioderna om femton ( 15) år. 

Om detta avtal sägs upp ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om villko
ren för delägarkommunernas fmtsatta samarbete i bolaget och bolagets bestånd. 

§ 19 

Tidigare avtals upphörande m.m. 
När detta avtal godkänts och undertecknats av delägarkommunerna upphör det 
tidigare konso1iialavtalet att gälla. 

Val enligt § 11 fönättas vid första årsstämma och val enligt § 12 fönättas vid första 
tillämpliga årsstämma efter avtalets godkännande och unde1tecknande. 

Av detta avtal har delägarkommunerna tagit var sitt exemplar. 
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Bilaga 1 

2014-01-02 

El SYDVATTEN 

Delägarnas Borgensåtaganden 

Borgensåtagandet filrdelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel 

Delägare Ägarandel Lån EIB Lån Nordea Lån SHB LånSHB Lån SHB Lån SHB Län SHB LånNIB Summa Borgensrarn 
efter 135:Mkr 220:Mkr 149 Mkr 152 Mkr 121 Mkr 150 Mkr IOOMkr 67Mkr borgens-

nyemission 2002-04--15 2006-05-31 2010-06-16 201l-04-14 2012-10-0I 2013-06-10 2013-06-10 2013-12-1 l åtagande 
2012-06-01 2017-04--13 2016-05-30 2015-06-15 2014-03-01 2014-06-15 2018-06-10 2019-06-10 2023-12-11 

Bjuv 1,76% 2 801 200 2 796 800 2 129 600 2640 000 1760000 l 179 200 13 306 800 24930 200 

Burlöv 1,94% 3 105 000 4 730 000 3 099 200 3 100 800 2347 400 2 910 000 1 940 000 1299 800 22532200 27 490 000 

Eslöv 3,75% 5 805 000 9 130 000 5 960 000 5 973 600 4 537 500 5 625 000 3 750 000 2 512 500 43 293 600 53 137 500 

Helsingborg 15,32% 24 030 000 37 268 000 24 346 600 24 396 000 18 537 200 22980 000 15 320 000 10 264 400 177 142 200 220 000 000 

Höganäs 2,93% 4590 000 7 150 000 4 663 700 4 666 400 3 545 300 4 395 000 2 930 000 1 963 100 33 903 500 41518 100 

Kävlinge 3,26% 4 995 000 7 920 000 5 170 300 5 183 200 3 944600 4 890 000 3 260 000 2 184 200 37 547 300 46 195 000 

Landskrona 4,93% 7 695 000 11990000 7 837 400 7 843 200 5 965 300 7 395 000 4930 000 3 303 100 56 959 000 69 858 000 

Lomma 2,33% 3 645 000 5 676 000 3 710 100 3 724 000 2 819 300 3 495 000 2 330 000 1 561 100 26 960 500 33 100 000 

Lund 12,87% 20 250 000 31328 000 20472 600 20504 800 15 572 700 19305 000 12 870 000 8 622900 148 926 000 182 367 900 

Malmö 34,05% 52 920 000 82 852 000 54 146 600 54 233 600 41 200 500 51 075 000 34 050 000 22 813 500 393 291 200 500 000 000 

Skurup 1,74% 2 766 400 2 105 400 2 610 000 I 740 000 l 165 800 10 387 600 25 000 000 

Staffanstorp 2,58% 4 050 000 6 270 000 4 097 500 4 104 000 3 121 800 3 870 000 2 580 000 1728600 29 821 900 33 000 000 

Svalöv 1,64% 2 565 000 3 982 000 2 607 500 2 599 200 1984400 2460 000 I 640 000 1098800 18 936 900 23 500 000 

Svedala 2,36% l 350 000 2 002 000 3 739 900 3 754400 2 855 600 3 540 000 2360 000 I 581 200 21 183 100 33 441 200 

Vellinge 3,99% 9 702 000 6347 400 6 353 600 4 827 900 5 985 000 3 990 000 2 673 300 39 879 200 60 000 000 

Ängelholm 4,55% 5 505 500 6 825 000 4 550 000 3 048500 19 929 000 46 000 000 

Summor 100,00% 135 000 000 220 000 000 149 000 000 152 000 000 121 000 000 ]50 000 000 ]00 000 000 67 000 000 1094000 000 l 419 537 900 

M:\Lån\Borgensåtaganden\Borgerisåtagande och borgerisavgil! 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun {nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner {inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom {i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och {ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Awikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Awikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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l<ommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

lflU.ÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen . 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta t illäggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, l omma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

t ill gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Titläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2.018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad} enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i} samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Awikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. 1illäggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats rett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. -
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSA VTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad} enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i} samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta ti lläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 

Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, lomma, lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii} Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och beta fas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TI LLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortia favtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilfäggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapita let 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
Justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
eRer tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, ti ll träder Båstad konsortialavta let. 

§ 4. Awikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtafet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilfäggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats I ett original for varje deläga rkommun och förvaras hos 

Sydvatten AB. ~nn/1 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Velllnge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad} enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Awlkelse frän konsortialavtalet 
. Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 

med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tllläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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ANDERS MÅNSSON 
Kommunstyrelsens nrdforandt 

DJUVS KOMMUN 

Namnförtydligande 



Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AS 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads deljigarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner {inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3, Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges I det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrlgt skall konsortlalavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun {nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads de/ägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare I Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (Inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad koncortialavta/et. 

§ 4. Awlkelse från konsortlalavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde I Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringslednlngen tilt Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. TI/läggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

M (I / WI ~ den / 8 D ~) l LI 
Ort Datum 

/(o-trt ~L 2J f iert/\ {c:lclt J{H1,,11\/e l \ 
Namnförtydligande J 



Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganä s, Kävl inge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm ha r träffa t följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavta l för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvara nde delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapita let 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett dire kt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
j usteras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sa mmanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betaln ing av enligt§ 2 nyemitterade aktier, t illträder Båstad konsortia lavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtl iga deläga res samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträd e m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är fä rd igställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun . Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemittera de aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta ti lläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

Mikael Persson 

Namnförtydligande 

Mats Svedberg 



Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TI LLÄGGSA VTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som de lägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ z. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtHga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ s. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavta let gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sln giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och beta las av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellrnge och Ängelholm har träffat följande 

TJLLÄGGSAVfAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1, Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige I samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta TiUäggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapltalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Awikelse från konsortlalavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, I enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överförlngsledningen till Båstad är färdigställd och driftt agen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. GIitighet 
Detta tllläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats I ett or[gfnal för varje delägarkommun och förva ras hos 
Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortlalavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. GIitighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm. har träffat följande 

TllLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads komm un (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads a ndel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtafet. 

§ 4. Awikefse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om deläga rinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdfgställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämma ns 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tifläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 

Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gä llande konsortia lavtal för regiona l vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samt liga 
delägarkommuner (inklusive Båstad} enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanst ällning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i} samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med sa mt liga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarint räde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, lnte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
l övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Gilt ighet 
Detta ti lläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtafet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunrevisionen 2019-01-15 14 av 15 

REV§ 12 Dnr REV 000007 /2019 - 912 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet Val av revisor till AV Media Skåne. 

Beslut 

Det är Båstads tur att välja revisor till AV Media Skåne. Förslaget är att utse 
Christer Linden till revisor i AV Media Skåne och Erik Lundvall som ersättare 

Inga andra övriga frågor. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Att föreslå kommunfullmäktige att utse Christer Linden till revisor i AV Media 
Skåne för 2019-2022 och som ersättare Erik Lundvall. Beslutet ska expedieras 
till kommunfullmäktige. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Datum: 2019-01-23. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000063/2019 – 903 
 
 

Avsägelse av samtliga uppdrag - Suzanne Kroksdotter (SD) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Suzanne Kroksdotter (SD) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig samtliga politiska 
uppdrag i Båstads kommun.   
 
Fyllnadsval ska förrättas efter avgående Suzanne Kroksdotter (SD). 
 
 
 
Kommunkansliet 
Philip Norrman , Nämndsekreterare  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Suzanne Kroksdotter (SD) och kommunkansliet. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse.  
 
 
 



Avsägelse av uppdrag 

Jag avsäger mig härmed mina politiska uppdrag i Båstads kommun för 

sverigedemokraterna: 

- Ersättare i kommunfullmäktige 

- Ersättare i valberedningen 

- Ersättare i kommunstyrelsen 

- Ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

Båstad 2019-01-19 
-.. 

<trG\<2 ) .~ 
' ' ~-

Suzanne Kroksdotter 

1 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

L 2019 -01- 21 ·sv 
oi.<..J..<?..P.9..9..€ ... 
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Datum: : 2019-01-23. Till: kommunfullmäktige  

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000009/2019 – 900 
 
 

Väckt medborgarförslag - Båstads kommun ska driva en kommunal åter-
bruksverksamhet 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget, inkommen 2019-01-03, ska godkännas och skicks för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen.  
 
 
 
Kommunkansliet 
Philip Norrman , Nämndsekreterare  
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium  
 
 



Båstads Kommun - Medborgarförslag 

Från: 
Till: 
Datum: 

Hans Johansson <hans.joh@hotmail.com> 
"bastads.kommun@bastad.se" <bastads.kommun@bastad.se> 
2019-01-03 10:44 

Ärende: Medborgarförslag 

Medborgarförslag från RSMH Nv. Skåne 

Medborgarförslag från RSMH Nv. Skåne 

Sida 1 av 2 

BÅSTADS KOMMUN 
KomfT!u.,styrelsen 

......................... =oron 

Vi föreslår att Båstads kommun skall driva en kommunal återbruksverksamhet. 

Syftet med verksamheten är: 
1) Att minska resursslöseri. 
2) Att ge marginaliserade människor meningsfull sysselsättning. 
3) Att ge mindre bemedlade personer en möjlighet att gratis införliva möbler, husgeråd, 
fritidsartiklar m.m. 
4) Att minska sopberget. 
5) Att materialet inte skall transporteras onödigt långa sträckor. 

Verksamheten kommer således att motverka fattigdom samtidigt 
som den bidrar till en bättre miljö. 

Metod: 
Vi tänker oss en lagerlokal som initialt drivs av tre personer. Allmänheten lämnar in det som 
de inte längre behöver. Personalen märker upp materialet med dagens datum sedan kan de 
som 
behöver något av det som finns komma dit och hämta. Om något ligger kvar tre månader 
efter 
inlämning så förpassas det vidare till NSRs återvinningscentral. 

På sikt kan verksamheten utvecklas med fler deltagare som reparerar materialet eller 
utvecklar verksamheten på andra sätt: Miljöinformation till skolklasser, träffpunkt m.m. 

Utifrån debatten om resursslöseri, miljöförstöring, fattigdom och klimatförändringar så ser vi 
det 
som ytterst angeläget att kommunen aktivt tar sitt ansvar genom att bidra till att uppfylla de 

mål 
om hållbar konsumtion och fattigdomsbekämpning som beskrivs i agenda 2030. 

Under drygt två år drev vår förening en loppmarknad utifrån att vi hade en återbrukscontainer 

som 
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var placerad på återvinningscentralen i Svenstad så vi vet att kommuninnevånarna gärna 
bidrar både 
som givare och som konsumenter. 

Men verksamheten bör utvecklas och vi anser att det en lokal kommunal angelägenhet som 

primärt skall vila på omtanke om miljö och människor, inte en kommersiell rovdrift vilket 
dessvärre är en uppenbar fara om inte kommunen tar sitt ansvar i ärendet. 

Det är en allmän men obekväm sanning att vi människor håller på att förint a oss själva genom 

överkonsumtion och att det dessvärre inte finns någon enkel enskild lösning på detta 
komplicerade 
syndrom. Lösning består i miljontals dellösningar och detta förslag är en liten men 
betydelsefull 

dellösning i ambitionen att vi skall överleva och ge barn och barnbarn en framtid. 

Under vårt eget mångåriga miljöarbete så har vi skaffat oss empirisk kunskap och vi bidrar 
gärna till 

att bygga upp verksamheten genom att aktivt bidra, svara på frågor, tipsa om praktiska 
lösningar m.m. 

M.a.o. så är vi är beredda att ta vårt ansvar frågan är nu om de folkvalda ledamöterna i 
Båstad kommun är berett att ta sitt? 

MVH 
Hans Johansson 
RSMH Nv. Skåne 

hans.joh@hotmail.com 
Tfn 0729 39 96 39 
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