
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: Torsdagen den 1 oktober 2020 

Plats och tid: Astrakanen, OBS! kl. 08:30  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson Johan Peterson KSau 

2.  Godkännande av dagordning Johan Peterson KSau 

3.  Informationsärenden 

A, Brottsstatistiken i Båstads kommun, Axel Johansson 

B, Heltidsresan, Philipp Seuffer, Katarina Sandén och Christin Johansson 

C, Projektmedel från länsstyrelsen till "Tetra" - samverkan 
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildning, Ewa Nilsson 

Johan Peterson KSau 

4.  Integrationspriset 2019 Nike Sandberg KS 

5.  Remiss - SOU 2020:41 - Kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken 

Ritva Veeborn KS 

6.  Överenskommelse om fastighetsreglering - Båstad 109:2 och Malen 1:254 Susanna Almqvist KS 

7.  Köpeavtal för Hemmeslöv 10:210 Susanna Almqvist KS 

8.  Remiss - SOU 2020:29 - En ny myndighet för att stärka det psykologiska 
försvaret 

Christofer Thorén KS 

9.  VA-taxa Båstads kommun 2021 Andreas Jansson KF 

10.  Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 Andreas Jansson KS 

11.  Svar på medborgarförslag - Förlängning av Malenbadets säsong Hans Paganus KS 

12.  Särskilt bidrag till Grevie Idrottscenter AB 2020 Hans Paganus KS 

13.  Planbesked för Böske 2:108 m.fl. Klara Harmark-Peters KS 

14.  Planbesked för Torekov 98:146, Boviera Klara Harmark-Peters KS 

15.  Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik Klara Harmark-Peters KF 

16.  Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns arkitekturpris Roger Larsson KF 

17.  Delårsrapport 2020-08-31 

Kompletteras senare 

Elisabet Edner KS 

18.  Rambudget 2021 och plan 2022-2023 

Kompletteras senare 

Elisabet Edner KF 

19.  Uppföljning av åtgärder på rödmarkerade kontrollmoment i intern 
kontrollrapporten 2019 för kommunstyrelsen 

Elisabet Edner KS 

[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Båstads kommun 
Datum 

2020-09-24 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

20.  Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Elisabet Edner KF 

21.  Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån Elisabet Edner KS 

22.  Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy Sari Bengtsson 

Erik Lidberg 

KF 

23.  Firmateckning - Post och värdehandlingar Petra Boakes KS 

24.  Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2021 

Johan Peterson KF 

25.  Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning Johan Peterson KS 

26.  Redovisning av partistöd för 2019 Johan Peterson KF 

 
 
Båstad den 24 september 2020 
 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: 2020-09-22 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000010/2020 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson (BP).  
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt (BP). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum den 5 oktober kl. 13:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

s 

1 (1) 

 
Datum: 2020-06-10 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000011/2020 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-08-17 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000009/2020 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
 
A. Systematiskt kvalitetsarbete på vuxenutbildningen, t.f. bildningschef Ewa Nilsson  
 
B, Båstads kommuns brottsstatistik, Kommunpolis Axel Johansson   
 
C, Heltidsresan, HR-chef Philipp Seuffer, projektledare Katarina Sandén och vård- och om-
sorgschef Christin Johansson.   
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Nulägesbedömning
av verksamheten

Plan för systematiskt 

kvalitetsarbete

Uppföljning betyg, NP, elevantal

Plan mot diskriminering

och kränkande behandling

Elevprognoser

Redovisning av elevenkäter

Likabehandling, trivsel

APR
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SEP
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NOV

DEC
JAN

FEB

MARUnderlag från 

rektor och förvaltning till 

huvudman.

Hanteras på 

kommunstyrelsens 

sammanträde 

.

Huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet

Skollagen kap 4
Uppdaterat 

2019-12-12
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Uppföljning av 
vuxenutbildningen

Nulägesrapport

2020

AKADE M I ■ 
BÅSTAD ■ 
VUXENUTBI LDNING • • 



Vuxenutbildning i Båstads egen regi       (per 200917)

Grundvux, Gyvux Sv Ma Eng Sh 134        (39 nyinskrivna 7/9)

Avbrott 62            

Särvux Ämnen efter elevernas behov 6

SFI 3 språkvägar, A, B, C, D nivå 98         (fulla klasser på Coronaavstånd)

Avbrott 14

Totalt: ca studerande 238

AKADE M I ■ 
BÅSTAD ■ 
VUXENUTBI LDNING • • 



Covid-19 Negativa effekter SFI/Komvux – distansundervisning

 Elever med svaga svenskkunskaper (Alfa/A/SvGruv)/låg motivation har haft stora 
svårigheter att klara sina studier på distans

 Elever som saknar/har begränsad digital kunskap har haft svårigheter att 
arbete/skicka in material på distans

 Hög andel studieavbrott under första halvåret. Flest elever inskrivna efter mars 
månad (totalt 62 elever på Komvux och 13 elever på SFI)

AKADE M I ■ 
BÅSTAD ■ 
VUXENUTBI LDNING • • 



Covid-19 positiva effekter SFI/Komvux – distansundervisning

 Kvalitetshöjning i den digitala kompetensen bland elever och lärare. 
Ökad användningen av lärplattformen Vklass bland eleverna.

 Hittat nya flexibla vägar för kontakt med elever t.ex. telefon, Google 
Meet, Zoom, Facetime, ”walk and talk”-undervisning (utomhus) mm

 En elevgrupp har visat på bättre resultat/måluppfyllelse via distans-
undervisning

AKADE M I ■ 
BÅSTAD ■ 
VUXENUTBI LDNING • • 



Utvecklingsområde 2020 för vuxenutbildningen

1. Rutiner för studieplaner (fortsatt arbete)

2. Insatser – hur hjälper vi våra elever att nå framgång i sina 
studier (kollegialt samarbete, fortbildning mm)

3. Agenda 2030 – Hälsa och välbefinnande/Hållbarhet

AKADEMI ■ 
!BÅSTAD ■ 
VUXENUTBILDNING • • 



Agenda 2030 Hälsa & välbefinnande/Hållbarhet

1. Teman/uppgifter som berör hälsa och hållbarhet ex. 
”Vattenbrist i Båstad”, ”Hälsa& Sjukvård” m.fl.

2. Vardagsgympa till musik, Hjärngympa-uppgifter på Ipad

3. Kulturupplevelser – studiebesök Hembygdsparken

AKADEMI ■ 
!BÅSTAD ■ 
VUXENUTBILDNING • • 



Nuläge SFI/Komvux

1. Alla elever tillbaka i skolan, närundervisning. 

2. Undervisning i mindre grupper för att minska smittorisken.

3. Många nyinskrivna elever i augusti och september.

4. Fortsatt flexiblare undervisningsformer/kontakt via länk, 
telefon o.dyl. med elever som inte kan närvara på lektion.

AKADEMI ■ 
!BÅSTAD ■ 
VUXENUTBILDNING • • 



”Coronasäkrad” skola

1. Elever/lärare torkar av bänkar och andra gemensamma 
ytor före och efter varje lektion.

2. Elever är indelade i mindre grupper, sitter långt ifrån 
varandra i klassrummet.

3. Avståndsmarkeringar i golvet, undvika trängsel i skolans 
lokaler.

AKADEMI ■ 
!BÅSTAD ■ 
VUXENUTBILDNING • • 
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Datum: 2020-09-17 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Nike Sandberg 

Dnr: KS 000947/2019 – 604 
 
 

Integrationspriset 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser [namn] till mottagare av 2019 års integrationspris, som 
offentliggörs på Näringlivsfesten den 15 oktober. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppgift att utse vinnare av Integrationspriset för 2019. 
 
Bakgrund 
Integrationspriset inrättades 2017 i syfte att uppmärksamma goda krafter som på olika sätt 
arbetar för att främja gemenskap och delaktighet i kommunen. Priset delas årligen ut till den 
privatperson, organisation, företag, förening eller nätverk som under det gångna året bedrivit 
en insats eller ett arbete i kommunen utefter prisets intentioner. Insatsen eller arbetet ska 
rikta sig till grupper som enligt forskning visar oftare befinner sig i utanförskap och har större 
svårigheter att inkluderas i ett samhälle på både kort och lång sikt. 
 

Aktuellt 
Information om Integrationspriset och nomineringsmöjligheter utannonserades på kommu-
nens webb och Facebooksida i november 2019. Nomineringsperioden sträckte sig till 2020-02-
29 under vilken tid fem nomineringar inkom.   
 
En arbetsgrupp inom i Arbetsmarknadsenheten har tagit fram de tre mest lämpade kandida-
terna i prioriteringsordning. 
 
 
 
Nike Sandberg, Integrationsstrateg 
Arbetsmarknadsenheten 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Nike Sandberg, Integrationsstrateg  
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för integrationspris i Båstads kommun 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	15	februari	2017,	§	24.	Dnr:	KS	000285/2015‐600	
	
Regler för integrationspris i Båstads kommun	
	
	
Instiftandet	av	ett	integrationspris	
”Integration”1	är	i	grunden	någonting	som	inte	enbart	berör	nyanlända,	utan	handlar	om	
vilket	samhälle	en	vill	ha.	”Integration”	kan	bytas	ut	mot	ordet	inkludering,	för	att	tydlig‐
göra	vad	det	handlar	om.	Det	finns	flera	grupper	som	av	olika	skäl	kan	behöva	olika	extra	
stöd	och	resurser	från	samhället	eller	kommunen	för	att	få	sina	behov	tillgodosedda,	vara	
aktiva,	jämlika	eller	känna	gemenskap	och	delaktighet	så	som	exempelvis	långtidsarbets‐
lösa,	funktionsnedsatta	eller	missbrukare.	Då	”integration”	eller	inkludering,	beaktas		
utifrån	ett	bredare	perspektiv	än	endast	som	en	fråga	som	rör	nyanlända	i	den	föreslagna	
integrationsplanen,	bör	integrationsbegreppet	beaktas	på	samma	sätt	i	fråga	till	detta	
pris.	
	

Inkludering	eller	integration	är	en	fråga	som	rör	hela	samhället	då	det	handlar	om	viktiga	
frågor,	som	rör	alla,	hur	varje	individ	får	möjlighet	att	utveckla	sin	egen	förmåga	och		
kapacitet,	hur	ett	helt	samhälle	håller	ihop	långsiktigt,	hur	resurser	används	på	bästa	sätt	
och	hur	delaktighet	och	gemenskap	skapas	för	alla	som	bor	och	verkar	på	en	plats.	Det	är	
dessa	ramar	som	utgör	essensen	för	prisets	andemening	och	vara.	
	
Sammanfattning	av	formerna	för	integrationspriset	
Ett	integrationspris	har	som	främsta	syfte	att;	a)	uppmärksamma	goda	krafter	som	på	
olika	sätt	arbetar	för	att	främja	gemenskap	och	delaktighet	för	olika	målgrupper	i	
kommunen	b)	att	visa	på	att	Båstads	kommun	uppskattar	positiva	insatser	som	syftar	
till	att	skapa	ett	varmt	och	välkomnande	Båstad	c)	utgöra	en	symbol	för	en	insats	som	
skapar	delaktighet	och	gemenskap	mellan	människor.		
	

Målgruppen	ska	vara	någon	grupp	som	forskning	och	rapporter	visar	oftare	befinner	sig	i	
ett	”utanförskap”	och	har	större	svårigheter	att	inkluderas	i	ett	samhälle	på	både	kort	och	
lång	sikt.	Det	innebär	att	målgrupperna	som	ligger	till	grund	för	engagemanget	kan	vara	
olika.	Det	kan	vara	asylsökande,	ensamkommande	eller	nyanlända.	Men	det	kan	också	
vara	exempelvis	funktionsnedsatta	eller	långtidsarbetslösa.	Det	är	i	första	hand	inte	
utföraren	som	är	intressant,	utan	utfallet	och	resultatet	av	insatsen,	aktiviteten	eller	
arbetet.	Det	innebär	att	”de	goda	krafterna”	kan	komma	från	olika	håll,	exempelvis	från	
förvaltning,	näringslivet,	föreningar,	organisationer,	nätverk	eller	privatpersoner.	
	

Priset	är	ett	vandringspris,	som	delas	ut	en	gång	per	år	till	den	kraft	som	för	året	gjort	
den	insats	som	juryn	beslutat	haft	störst	inverkan	i	arbetet	för	att	främja	integrationen	
i	kommunen.	
	

Allmänheten	eller	vem	som	helst	kan	nominera	sin	kandidat	till	priset	via	en	nomine‐
ringsblankett	som	finns	tillgänglig	på	kommunens	hemsida.	När	nomineringsperioden	är	
avslutad	så	fattar	juryn	beslut	om	pristagare.	Juryn	består	av	ledamöterna	i	kommun‐
styrelsens	arbetsutskott.	
	
	 	

                                                           
1 Integration	är	en	process	som	handlar	om	att	invånare	(i	en	kommun	exempelvis)	bl.a.	ska	känna	sig	
och/eller	vara	delaktig,	känna	tillit	till	sitt	samhälle	och	sträva	efter	jämlikhet	mellan	befolkningsgrupper		
som	identifieras	genom	klass,	etnicitet	eller	andra	faktorer	som	kan	ligga	till	grund	för	social	samhörighet	
(Scaramuzzino,	(2013)	I	statens	tjänst	‐	så	påverkas	invandrarorganisationer	av	politiska	krav	och	
förväntningar,	Sektor3). 
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Kriterier	kopplat	till	priset	
Integrationspriset	har	som	övergripande	syfte	att	uppmärksamma	goda	krafter	som		
arbetar	för	inkludering	i	Båstads	kommun.	För	att	vara	en	kandidat	till	integrationspriset	
ska	följande	kriterier	vara	uppfyllda:	a)	insatsen/aktiviteten/arbetet	ska	ha	genomförts	i	
Båstads	kommun	b)	insatsen/aktiviteten/arbetet	ska	ha	gjort	en	positiv	skillnad	i	
vardagen,	vid	ett	särskilt	tillfälle	eller	mer	långsiktigt	för	en	minoritetsmålgrupp	som	
bor	i	kommunen	c)	insatsen/aktiviteten/arbetet	ska	ha	bidragit	till	att	skapa	ett	mer	
inkluderande	Båstad.	
	
Innehållet	av	priset	
Priset	kan	till	sin	grund	bestå	av	några	delar,	så	som:	ett	diplom,	en	blomsterbukett	och	
ett	uppmärksammande	på	hemsida,	press	mm.	Utöver	detta	kan	priset	innehålla	
ytterligare	delar	som	kan	kombineras	ihop	eller	väljas	enskilt	efter	beslut:	
	

1) En	”vandringspokal/konstverk”	som	någon	lokal	konstnär	designat.	
	 a.	Verket	vandrar	sedan	mellan	pristagarna.	
	

2) En	middag	tillsammans	med	juryn	på	lokal	restaurang.	
	 a.	Ny	kunskap,	erfarenhet	och	perspektiv	frodas	ofta	över	en	bit	mat.	
	

3) Pristagaren	får	5	000	kr	att	donera	till	en	ideell	förening	i	kommunen.	
	 a.	Som	arbetar	med	att	skapa	delaktighet	och	gemenskap.	
	

4) Pristagaren,	alternativt	representant	från	pristagaren,	får	komma	med	input	
när	juryn	beslutar	om	kommande	års	pristagare.	
	 a.	För	att	öka	inflytandet,	perspektiven	och	delaktigheten	kring	priset.	
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Nominering lntegrationspriset 2019 

BÅSTA S KOMMUN 
KomlTlunstyrelsen 

2020 -01- 2 g 
Dnr ~~ .. Q~q_'j,J:/. . 
.... ,t9.~.~~--~Q."d .....• 

i;;;~:d:; ri,~~:;;;J;;;;l} A2ss c/<a,i 9 Jb 7 J / /~a~ 
Telefonnummer Epostadress 
cJYBI- 7HJfR IJ I) I ftt<i 61 '6/lolci 

1 (1) 

Motivera till varför kandidaten ska vinna Integrationspriset 2019 
ffeh7,,,'&? /7V7n-f cvwi .. V,l~J /utn ~h<-a#-a.tdtj'iAnetjii:; 
n,tll<i en n;u;cWrr1tJm bfa'Jt/,1 kkrd:er anVW')clf 7nr1-:, 
f, 'Uf.L Mtl'r 'rleL(r:r~ <'/'liv fir, t,fcp-,11 pia-lc:rM{ #U ~ 
tfJu~ a/t/Jrf~/Y!Pf , t/il// ~ ~ev- «P--//n- t~ 
~ )Hrh '7,~~ ~~'er-.L A,r/J /41-Q h/fo 

I Datumatot'/o!f- Nlqr2 jc1__ I Ort , ;g~M Iadl!t2 [D 

Insändes till: Båstads kommun, 26980 BÅSTAD eller nike.sandberg@bastad.se 

senast29februari2020 ~ ~--i/v,~ 
1-J(baALGDw"i 7;;~ tJ 

;y~ (j) / /7//., /;11,1~ J<icuk9, 
N o o V) y Cl ~t'-111~~ n:i/E:J 

/vmi)__<Jef.LJ u..s c11r2--o 
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Nominering lntegrationspriset 2019 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommurisiyre\,.en 

2020 -01- 2 3 
Dnr. K5 .. 9.Q. 0.. q Y. .T/. 
... .... . 10.1 _q .. ~ .. 6.0. ~ ..... 

1 (1) 

Namn på kandidat (privatperson, företag, förening) Adress ,,. 
SFI Atf:.ad<U-ri t' 3 a:,sravt' r1<Z.,rl rl t'sv~J <Zrl 33/ A-1]; l-l5 CL C 

:2-6 =; ;;z.,2 ö4S"?A o 
Telefonnummer Epostadress 

043! -??-7-16 ; ~rid. <zlcsl (7:t./)d ras ,vius S-<2r1 fP , 

Beskriv kandidatens insats för integration 
fl 0,-r (,A.,,Y, oL' (l_f Id lf a. I- v c':,qL--7 -I-/ t I a_ r he.. -IS I, v .1 <Z-no rv. a er __L., "),-~ 
b cii f:-ra_. .s p d le ~ ns-lc a. 13 <Ef n c... hos d <L- /-f'bu1 cu-//Ja . ~ I -
fia r b rcc. olc/ ev- t 0c- h .s-6 ar le, t Sa- //V1 o. r 6 e. Af -C /VI CL I/ a...Y? o C I ca_ 

a:.k-1-~r<Z.., 1~ Awf'Vl.V1/1CA.vi<:i:..r,. 

-/1-a-r rv> c, .. ,/1, 35 )o,t: (f, p <rJC:S-Orl CL/' /Vl a:d ~ ~Id rid k.- loa le(! 1~ c/4 
//V'I (['_o/ 6-~ , ;l:,.0n s l~p e.r / · .... s V<Zr7o /c._o.... a U- in 62.5 nz._ ~ S 

1· a,6<L-rs lrv öc.n u ~ /7c._( lcz.._ 

Nominering inlämnat av: 1~A 

fvr 11d Ek f-tancJJ ~ S/Y]dASSe.r1 

Insändes till: Båstads kommun, 26980 BÅSTAD eller nike.sandberg@bastad.se 

senast 29 februari 2020 
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Nominering till integrationspriset 2019 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -12- 2 3 
~SB.o.q/11+/ ... .. ?.l#. ...... b .Q";'l ........ / 

Jag vill nominera daglig verksamhet inom Båstads kommun till årets 
integrations/inkl uderingspris. 

Bakgrund 
Daglig verksamhet i Båstads kommun är en meningsfull sysselsättning för personer med olika 
typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna utgår ifrån den enskildes individuella 
förutsättningar. Daglig verksamhet drivs av kommunen och har sina lokaler på Bjäredalen i 
Förslöv tillsammans med andra verksamheter inom Vård och omsorg tex sjuksköterskor, 
hemvårdspersonal, biståndshandläggare mfl Inom daglig verksamhet utför man olika 
arbetsuppgifter och har flera olika verksamhetsimiktningar såsom cafä, tvätt-, service, 
trädgård mm. Under året har daglig verksamhets uppdrag utökats och numera tvättar de också 
samtliga arbetskläder för hela Vård och omsorg, vilket är drygt 400 personer. 

Motivering 
Inkludering och delaktighet är centrala frågor inom funktionshinderomsorgen i Båstads 
kommun vilket bla handlar om allas lika värde oavsett funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
ålder, kön mm. Daglig verksamhet bygger på "vinna-vinna-koncept", deltagarna på daglig 
verksamhet erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter och anställda i kommunen servas med olika 
tjänster tex cafä och tvätt av arbetskläder. Daglig verksamhet gör ett föredömligt arbete i en 
tid där inkludering och delaktighet är så oerhört viktigt för den fmisatta utvecklingen. 
Verksamheten bidrar till att skapa en inkluderande kommun, vilket ligger i linje med FN's 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten är ett gott 
exempel på hur man konkret kan arbeta i syfte att förverkliga den svenska 
funktionshinderpolitiken. 
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Datum: 2020-09-17 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ritva Veeborn 

Dnr: KS 000500/2020 – 900 
 
 

Remissvar över utredningen Kommunerna som utförare av tjänster åt Ar-
betsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna 

 

Förslag till beslut 
 
1. Båstads kommun ställer sig positiv till de slutsatser utredningen redovisar när det gäller att 
kommunerna har kompetens och befogenheter att utföra uppgifter inom arbetsmarknadspoli-
tiken. 
 
2. Båstads kommun vill med detta remissvar betona vikten av att kommunerna får de ekono-
miska resurser som krävs för att utföra dessa nya uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. 
 

3. Denna tjänsteskrivelse expedieras till Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 13 no-
vember, som kommunstyrelsens remissvar.  

 
Bakgrund 

Regeringen har tillsatt en utredning vars direktiv det är att analysera kommunernas roll i den 
statliga arbetsmarknadspolitiken vid reformeringen av Arbetsförmedlingen.  
 
En utgångspunkt är att det ska finnas likvärdiga tjänster hos fristående aktörer i hela landet. 
Utredningen ska analysera och bedöma rättsläget för kommunerna att tillhandahålla arbets-
marknadstjänster på uppdrag och med ersättning från arbetsförmedlingen och besvara frågan; 
är det tillåtet för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser inom nuvarande 
regelverk? 
 
Utredningen ska analysera och redogöra för förutsättningarna, samhällsekonomiska konse-
kvenser, marknadsförutsättningarna och konkurrensneutraliteten.  Statens ansvar för arbets-
marknadspolitiken ska behållas men fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande 
för de lediga jobben. Utredningen ska lämna förslag som för-bättrar möjligheterna för kommu-
nernas medverkan som utförare. 
 

Grund för kommunens ställningstagande 
Det kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan Arbetsförmedlingens och kommunernas ar-
betsmarknadsverksamhet. Några syften är, som exempel 
 
• Effektivt sammanföra de som söker arbete med dem som söker arbetskraft (AF) 
• Prioritera de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (AF) 
• Främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av den 
• Främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning (kommun) 
• Främja näringslivet i kommunen (kommun) 
 
En genomgripande reformering pågår samtidigt som Arbetsförmedlingen ska bygga upp en ny 
myndighet till 2022. Jämsides med detta ska man hantera grunduppdraget med kraftigt ned-
dragna resurser.  En konsekvens är att Arbetsförmedlingens resurser inte räcker för att ta be-
slut gällande insatser och lönestöd, man drar sig tillbaka från fungerande samverkan, från sina 
lokalkontor och man har svårt att hålla ingångna överenskommelser.  
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Reformeringen av Arbetsförmedlingen och förändringar av roller och ansvar riskerar att vä-
sentligt försämra möjligheterna framförallt för de som står långt från arbetsmarknaden, de vi 
möter i kommunen.  Att utredningen nu slår fast att en kommunal arbetsmarknadsenhet har 
en legal position vad gäller kompetens och befogenhet som möjliggör utförarrollen gentemot 
Arbetsförmedlingen är positivt. Den tydliga farhåga som Båstads kommun delar med andra 
kommuner är att Arbetsförmedlingen överger: 
 
• de personer som behöver Arbetsförmedlingen mest 
• de som inte är digitala och som inte är rustade för arbetsmarknaden 
• de som inte är matchningsbara och eller som saknar utbildning  
• de utan tillräckliga språkkunskaper  
• de med funktionshinder, de äldre och alla andra grupper som hamnar utanför den direkta 
anställningsbarheten 
 
En konsekvens kan vara att detta kommer att leda till en större belastning på kommunerna och 
ökande försörjningsstöd som resultat. Detta menar vi är ett ytterligare skäl för varför det är 
viktigt att kommunerna ges möjlighet att vara utförare och då få ett samordningsansvar och 
det formella mandatet för att planera individens väg mot ökad grad av självförsörjning. 
 
Kommunen känner till de lokala förutsättningarna och behoven. Här finns en kontakt- 
yta gentemot det lokala näringslivet och verktyg som kan komplettera arbetsmarknadsinsat-
serna, såsom yrkeshögskola och vuxenutbildning. Precis som Arbetsförmedlingen redan i dag, 
och i ännu större utsträckning framöver, ska anlita fristående aktörer så måste det bli möjligt 
att detta begrepp omfattar kommuner och därigenom låta arbetsmarknadspolitiken också få 
vara lokal. Genom en kommunal arbetsmarknadsenhet i rollen som utförare, skapas också för-
utsättningar för med breda, sammansatta lösningar för de individer som har en mer komplice-
rad livssituation.  
 
Det vore fördelaktigt att kommunen får utföra arbetsmarknadsinsatser och ha en samord-
nande och rustande roll för de som står längst ifrån arbetsmarknaden på uppdrag av och med 
ersättning från staten. Precis som Arbetsförmedlingen redan i dag, och i ännu större utsträck-
ning framöver, ska anlita fristående aktörer så borde det bli möjligt att anlita kommuner och få 
ersättning för det arbete som läggs ner.  
 
Utredningen lyfter fram att myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken fortfarande lig-
ger hos Arbetsförmedlingen. Detta innefattar beslut kring vilken typ av aktivitet som individen 
ska omfattas av. För en kommunal arbetsmarknadsenhet blir det viktigt att frågor som mandat, 
ersättningsnivåer och långsiktighet tydliggörs. Ett framgångsrikt utförande bygger på långsik-
tighet och att kommunen ges planeringsförutsättningar. Utöver en grundläggande organisation 
kring arbetsmarknadsinsatser samt ekonomiska och personella förutsättningar behövs en poli-
tisk vilja och prioritering att utföra uppgifter på uppdrag av Arbetsförmedlingen då medverkan 
till att vara utförare ska bygga på frivillighet. 
 
En långsiktig och strukturerad samverkan med andra kommuner inom Familjen Helsingborg är 
av stor vikt för att säkerställa rätt kompetens för att kunna utföra tjänster åt Arbetsför-
medlingen. I slutändan är det skattemedel som till stor del finansierar arbetsmarknadspoliti-
ken på såväl statlig som kommunal nivå och ska dessa användas på ett resurseffektivt sätt, 
förutsätter det att kommuner får reella förutsättningar att axla rollen som utförare av tjänster 
åt Arbetsförmedlingen. 
 
 
Arbetsmarknadsenheten 
Ritva Veeborn, Avdelningschef 
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Arbetsmarknadsdepartementet 

Remiss av Kommuners medverkan i den statliga 
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Remissinstanser 

1. Academedia AB 
2. Akademikerförbundet SSR 
3. Akavia 
4. Alea Kompetenshöjning AB 
5. Allgencia AB 
6. Almega 
7. Almega, kompetensföretagen 
8. Almega, utbildningsföretagen 
9. Arbetsförmedlingen 
10. Arbetsgivarföreningen KFO 
11. Arbetsgivarverket 
12. Arboga kommun 
13. Arcus Utbildning & J obbförmedling AB 
14. Botkyrka kommun 
15. Båstad kommun 
16. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) 
17. Domstolsverket 
18. Ekonomistyrningsverket 
19. Eskilstuna kommun 
20. Fagersta kommun 
21. Falu kommun 
22. Filipstads kommun 
23. Flens kommun 
24. · Folkbildningsrådet 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax; 08-411 3616 
Webb: www.regeringen .se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
6esöksadress; Fredsgatan 8 
E-post: a. reg istrator@regeringskansliet.se 



25. Forum- Idebuma organisationer med social inriktning 
26. Funktionsrätt Sverige 
27. Före tagarna 
28. Försäkringskassan 
29. Förvaltningsrätten i Stockholm 
30. Förvaltningsrätten i Umeå 
31. Förvaltningsrätten i Växjö 
32. Grönlunds Yrkesutbildningar AB 
33. Göteborgs kommun 
34. Haparanda kommun 
35. Hultsfreds kommun 
36. Hylte kommun 
3 7. Härnösands kommun 
38. Högsby kommun 
39. Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 
40. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU) 
41. Irisgruppen, Iris Sverige AB 
42. Jokkmokks kommun 
43. J ämställdhetsmyndigheten 
44. Kammarkollegiet 
45. Kammarrätten i Stockholm 
46. Kammarrätten i Sundsvall 
47. Karlskrona kommun 
48. Kommunal 
49. Konkurrensverket 
50. Landskrona stad 
51. Landsorganisationen i Sverige (LO) 
52. Lernia AB 
53. Lessebo kommun 
54. Lidköpings kommun 
55. Livek, ekonomisk förening 
56. Lunds universitet 
57. Länsstyrelsen i Kalmar län 
58. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
59. Länsstyrelsen i Skåne län 
60. Länsstyrelsen i Stockholms län 
61. Länsstyrelsen i Värmlands län 
62. Malmö kommun 
63. Manpower Matchning 
64. MisaAB 
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65. Montico kompetensutveckling AB 
66. Motala kommun 
67. Myndigheten för delaktighet 
68. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
69. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
70. Myndigheten för yrkeshögskolan 
71. Mölndals kommun 
72. Oskarshamns kommun 
73. Pajala kommun 
7 4. Palm & Partners Bemanning AB 
75. Propus AB 
76. Randstad RiseSmart 
77. Region Gävleborg 
78. Region Norrbotten 
79. Region Skåne 
80. Region Värmland 
81. Region Västernorrland 
82. Riksdagens ombudsmän 0 0) 
83. Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) 
84. Riksorganisationen för ideburen välfärd (Famna) 
85. Riksrevisionen 
86. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
87. Sandvikens kommun 
88. Samhall 
89. Skoopi- arbetsintegrerade företagens organisation 
90. Småföretagarnas riksförbund 
91. ST 
92. Statens servicecenter 
93. Statens skolinspektion 
94. Statens skolverk 
95. Statistiska centralbyrån 
96. Statskontoret 
97. Stockholms kommun 
98. Stockholms universitet 
99. Storumans kommun 
100. Strömstads kommun 
101. Strömsunds kommun 
102. Studieförbunden 
103. Studieförbundet Folkuniversitetet 
104. Svenskt Näringsliv 
105. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 
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106. Sveriges a-kassor 
107. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
108. Tillväxtverket 
109. Tjänstemännens centralorganisation (fCO) 
110. Trelleborgs kommun 
111. Trollhättans kommun 
112. Umeå kommun 
113. Upphandlingsmyndigheten 
114. Uppsala universitet 
115. Vindelns kommun 
116. Västerås kommun 
117. Västra Götalandsregionen 
118. Yrkesakademin AB 
119. Åmåls kommun 
120. Are kommun 
121. Östersunds kommun 
122. Östra Göinge kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast 
den 13 november 2020. Svar lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. 
Wordformat) per e-post till a.remissvar@regeringskansliet.se. Ange 
diarienummer A2020 / 01492/ A och remissinstansens namn i ämnesraden på 
e-postmeddelandet. 
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 
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Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regermgen.se. 

Remissinstanserna kan beställa ytterligare exemplar av betänkandet. 
Exemplaren beställs hos Norstedts Jutidik, kundservice, 106 47 Stockholm. 
Telefon 08-598 191 90, e-post kundsei-vice@nj.se. Ange vid beställning att 
exemplaren är avsedda för remissändamål. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.rege11ngen.se. 

()l~{~ S~L----
susanne Södersten 
Expeditionschef 

Kopia till 

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm 
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Datum: 2020-09-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000211/2020 – 200 
 
 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Båstad 109:2 och Malen 1:254 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastighet-
erna Båstad 109:2 och Malen 1:254. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bjäre kraft ekonomisk förening äger fastigheten Malen 2:154. Fastigheten är belägen inom den 
yta som kallas ”Lyckantorget” och omfattas av detaljplanebestämmelsen ”TORG”.  

 
Båstads kommun har med anledning av synpunkter kring trygghetsaspekter som ansluter till 
gång och cykelpassagen under Köpmansgatan arbetat fram ett utvecklingsprogram för speci-
fika delar av Lyckantorget.  
 
För att Båstads kommun ska kunna investera i de åtgärder som omfattas av utvecklingspro-
grammet är åtkomst till fastigheten Malen 1:254 nödvändig. Bjäre kraft ekonomisk förening 
har inte längre någon faktisk nytta av sin fastighet då den anläggning som tidigare var belägen 
där har flyttats och den aktuella detaljplanen inte medger något annat nyttjande än allmänhet-
ens.  
 
Parterna är således överens om att fastigheten ska överföras till kommunens fastighet Båstad 
109:2 genom fastighetsreglering. Inom förrättningen tas även två rättigheter bort då de blir 
överflödiga när fastigheten övergår till kommunen.  
 
Teknik och service har tagit fram ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering som 
godkänts av företrädare för Bjäre kraft ekonomisk förening.  
 
 
 
 

Aktuellt 
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Ett paket med trygghetshöjande åtgärder har tagits fram av teknik och service i samarbete med 
berörda fastighetsägare och åtgärder ska vidtas med start 2021. Medel för åtgärderna har av-
satts i budget 2021. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut är av betydelse för Båstads samhälle såtillvida att överföringen 
av mark tryggar kommunen åtkomst till mark som berörs av planerade åtgärder.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut ger teknik och service möjlighet att genomföra planerade 
åtgärder.  
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför en kostnad för kommunen, kopplad till nödvändig  
lantmäteriförrättning. Kostaderna uppskattas till 30 tkr. Ingen ersättning utgår för marken. 
 
 
 
Teknik och service 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre kraft ekonomisk förening, Alexander Jansson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Fredrik Jönsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
 
Samråd har skett med: 
Bjäre kraft ekonomisk förening 
Lantmäterimyndigheten  
Teknik och service, avdelningen för gata/park 
 
 



 
ÖVERENSKOMMELSE/ANSÖKAN OM 

FASTIGHETSREGLERING 
 

 
Parter 
Bjäre Kraft Ekonomisk Förening (739400-0132), lagfaren ägare av fastigheten Båstad Malen 

1:254, BOX 1054, 26921 Båstad, i följande text kallad fastighetsägaren. 
 
Båstads kommun (212000-0944), lagfaren ägare av fastigheten Båstad Båstad 109:2, 269 80 
Båstad, i följande text kallad kommunen. 
 
 
Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas mellan ovanstående parter.  
 

1. Nedan markerat markområde (utgörande fastigheten Båstad Malen 1:254) ska 
genom fastighetsreglering föras till fastigheten Båstad Båstad 109:2.  

 
 

 
 

2. Fastighetsregleringen görs i syfte att ge kommunen, i egenskap av huvudman till 
allmän plats, rådighet över ytor som i detaljplan 1545 har givits planbestämmelsen 
TORG.  

Båstad Båstad 109:2 
/ L...--1 --~ 
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3. De rättigheter för gång och cykelväg samt vatten och avloppsledningar (1168-
885.1-3) som belastar Malen 1:254 ska i samband med fastighetsregleringen 
upplösas då kommunen innehar rättigheterna och de förlorar sitt syfte när 
kommunen övertar marken.   
 

4. Tillträde till markområdet sker då båda parter undertecknat denna 
överenskommelse/ansökan om fastighetsregelring.  

 
5. Ingen ersättning utgår för den överlåtna marken.   

 
6. Kommunen ansöker om och bekostar förrättning hos lantmäterimyndigheten 

och fastighetsägaren biträder härigenom ansökan. 
 

7. Detta avtal är bindande under förutsättning att det godkänns av kommun-
styrelsen. 

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

 
9. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit var 

sitt. 
 
 
 
 
 
Båstad 2020-    Båstad 2020- 
För Bjäre Kraft Ekonomisk Förening  För Båstads kommun  

 
 
 
.......................................................  ………………………………………………….. 

Johan Swanstein, kommunstyrelsens 
ordförande  

 
 
 
……………………………………………………  …………………………………………………… 
     Jan Bernhardsson, teknik och servicechef 
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Nedsänkt och avskilt
Slitna material
Spretig miljö
Centrumnära
Mörkt och otryggt
Ensartad vegetationPlatsen idag uppfattas som en 

spretig och otrygg miljö. 

GC-tunnlarna består av två planskildheter där den ena tunneldelen passerar under 
Köpmansgatan. Den andra utgör en överbyggd platsbildning mot en kommersiell 
fastighet, där den övre delen leder till Systembolaget, Apoteket och en butik medan den 
undre platsen bildar uteserveringen och entré till en idag undanskymd restaurang som 
ligger direkt mot GC-stråket. 

Idag uppfattas platsen kring tunnlarna som brokig, mörk och otrygg. Många barn 
upplever det som extra obehagligt att passera genom tunnlarna, vilket framkommer i 
flera trafikprojekt kopplade till Köpmansgatan och skolorna i Båstad, samt i de enkäter 
som genomförts i arbetet med Båstads cykelplan. Även sett till befintligt material och 
utrustning upplevs platsen som spretig och ovårdad. Ett flertal olika räckestyper och 
armaturer samsas med varandra. Befintlig armatur är trasig eller saknas helt. Tunneln 
under Köpmansgatan upplevs som trång och sluten med dåliga siktförhållanden, 
medan den andra delen, i jämförelse, öppnar upp sig vid restaurangens uteservering. 
Restaurangdelen under den ena terrassen/bron är dock inhägnad vilket åter stänger 
det fysiska utrymmet och det syns tydliga spår av flaskor glas och fimpar kring den 
här tunnelsektionen. De båda tunnelsektionerna knyts samman av främst grässlänter, 
murar och av ensartad vegetation i form av mindre buskage. Det finns idag tre trappor 
ned till passagen, en på norra sidan Köpmansgatan, en direkt söder om som leder ned 
till restaurangen samt en trappa ytterliggare en bit söderut. Vägbanan är dock relativt 
nyasfalterad.

I nuläget upplevs tunnelpassagerna av flera anledningar som otrygga och därmed inte 
jämställda. För att skapa en jämställd offentlig miljö krävs en tryggare miljö där också 
kvinnor och barn vågar ta plats. En tryggare miljö uppnås bland annat med god överblick 
över den miljö man befinner sig i och med ökad orienterbarhet genom bra ljusättning 
och tydlig utformning. Att samla rörelsestråk och se till att det finns sociala “ögon”, 
exempelvis genom att fönster och entréer vänds mot en attraktivt utformad och väl 
omhändertagen plats är en viktig aspekt. Platsen kring GC-tunnlarna utgör på många 
sätt en gränsöverskridande mötesplats med mycket stor framtida potential till positiva 
möten i det offentliga rummet tack vare sitt centrala läge och stora genomströmning av 
en mångfald av invånare - flickor och pojkar på väg till och från skola och aktiviteter, 
kvinnor och män på väg till och från sina arbetsplatser eller till busstorget, lunchgäster 
och kvällsgäster till restaurangen samt besökare till torghandeln ovanför.

En trygg plats är en jämställd plats
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Organiska former
Perforerade ytor
Natursten
Trä
Betong
Enhetliga räcken
Robust vegetation

Robusta perennplanteringar 
föreslås i dagens grässlänter.

Trädäck i svepande former utmed gång- 
och cykelstråket bildar en konceptuell 
koppling till bryggor och vatten.

Formerna återkommer i slingrande betongmurar 
alternativt L-stöd satta i radie.
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Fastighetens fasad mot tunnelpassagen kan med 
fördel kläs in med grönskande vegetation.

De båda tunneltaken kläs med 
perforerad plåt med cirkulära urtag i 
varierande dimensioner.

Förslaget behandlar på många sätt mer platsen kring tunnlarna än själva tunnlarna 
i sig. Det starka formspråket utnyttjar istället marken och de båda tunneltaken som 
sammanbindande element för hela passagen och planskildheten. 

För den smala tunneln under Köpmansgatan föreslås de råa betongväggarna finnas kvar 
men repareras tillsammans med kantbalkar och innertak och eventuellt ges ett nytt 
ytskikt med förslagsvis en ljusare ton. Eventuella ytbehandlingar såsom impregnering 
och klotterskydd utförs därefter.

För terrassen föreslås dagsljus-urtag. .
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Överblickbara ytor
Slimmad bro/terrass
Genomsiktliga broräcken
Uteservering i sol
Ljud i trappor

Nuläge

I förslaget tas en helt ny och bredare trappning upp mot torget ovan som helt ersätter befintlig 
trappa vid Brännborns fastighet. Det innebär en genare väg för fotgängare och skapar samtidigt 
en social mötesplats, en torgsänka. Trappan föreslås utföras i rillat trä för att minimera halkrisk, 
trappstegen varvas med sittplatser/gradänger. Möjlighet finns att använda interaktivt ljud i 
stegen för att konkurrera med trafikljudet på Köpmansgatan, exempelvis kan man spela upp en 
egen playlist via en musiktjänst. Befintliga slänter under överbyggnaden/tunneln dras tillbaka 
så att utrymmet breddas. De nedersta trapp-platserna fortsätter in under tunneltaket och sveper 
vidare bort mot torget och Båstad Akademi, när vädret tillåter finns det gott om plats för att slå 
sig ned och äta medhavd lunch.

Takeaway-trappor

Gång- och cykelbana följer en svepande enhetlig form, 
markspotar utmed stråket förstärker utformningen

Vistelsezoner i kontrasterande ljus smågatsten 
skapas på båda sidor gc-bana

Lyssna på din 
egen playlist
 i trapporna

Perforerad broplatta 
släpper genom dagsljus 

Ny vägg, eventuellt 
belysning bakom

Slimmat  och genomsiktligt 
broräcke ger ökad trygghet

Ny uteservering 
vid restaurang
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Social mötesplats
Utökade vistelseytor
Nya markmaterial
Inbjudande fasad

Nuläge
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restaurant
&bar

Förslaget möjliggör en ny platsbildning i anslutning till tunnelöppningen och till befintlig 
restaurangverksamhet i Brännborns fastighet, den nya trappan leder rakt ned till en potentiell 
utökad uteservering. Genom att arbeta med ljussättning dels i terrassen/broplattan men också 
vid fasader och ny trappa kan en spännande utemiljö skapas. Restaurangens husfasad upplevs i 
nuläget som en stor vägg, ett första steg för att skapa ett mer estetiskt tilltalande och välkomnande 
stadsrum kan vara att låta vegetation klä in delar av den. Möjligheten att eventuellt öppna 
upp fasaden för större glaspartier skulle kunna utredas vidare och ge ett fantastiskt tillskott till 
restaurangverksamheten och platsen. Från instängt och mörkt till öppet, inbjudande och ljust. 
Välkommen ner!

Från läskigt till läskande

Möjlighet att klä fasad 
med vegetation

Perforerad broplatta - med 
ljussättning kvällstid uppåt och 
nedåt!

Slimmat  och genomsiktligt 
broräcke ger ökad trygghet

Nya räcken tas fram i samar-
bete med Trafikverket

Nyskapat utrymme för 
uteservering

Befintlig trappa tas bort

Utöka glaspartier i 
fasad?
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Visuell breddning med stödmur
Ny vistelseyta skapas
Belyst vegetation
Kompletterande plantering
Ljussatta tunneltak
Historisk stenfodring bevaras

Historisk stenfodring 
bevaras

Slänter dras tillbaka 
med hjälp av nya 
stödmurar

Liten vistelseyta med 
bänk och plantering

Gång- och cykelbana följer en svepande enhetlig 
form, ljussättning förstärker utformningen

Befintlig vegetation 
bevaras och belyses 
underifrån

Tunneltaket kläs med laserskuren 
plåt som ger en visuell perforering 
med dagsljus-känsla

Nya räcken tas fram i samar-
bete med Trafikverket

Passagen under Köpmansgatan upplevs idag, med sin tunnelbredd på tre meter, som smal 
och trång. Slänterna går dikt an mot gc-banan innan tunnelöppningen, vilket förstärket det 
trånga intrycket. Förslaget utnyttjar stödmurar i samma svepande gestaltning som söder om 
Köpmansgatan för att bredda upp ytan innan tunneln visuellt. Trafikverket är väghållare för 
tunneln och planerar en upprustning av befintliga betongväggar, som föreslås behålla sin ljusgråa 
betongkänsla. För att knyta ihop de båda passagerna i en enhetlig utformning föreslås perforerad 
plåt i taken med bakomliggande belysning - i den södra tunneln finns möjlighet att släppa 
igenom riktigt dagsljus, under Köpmansgatan kan artificiellt dagsljus skapas genom att välja en 
kallvit nyans på ljuset.

Nya planteringsytor skapas i 
svepande sjok närmast gc-banan.

Vistelsezoner i kontrasterande ljus granit skapas i 
svepande former på båda sidor gc-bana.

En bredare upplevelse
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Beställning och idéarbete
Arbetet med detta gestaltningsförslag har skett i samarbete mellan landskapsarkitekterna Emma Ekdahl och Stina Höglund 
på Reinertsen, trafikingenjör Andreas Jansson samt parkingenjör Jenny Hertsgård på Båstads kommun och ljuskonsult Niklas 
Ekström på Accendo under vår och sommar 2015. Förslagshandling levererad 2015-09-09.

Ansökan Boverket - stöd till utvecklingsprojekt av jämställda offentliga miljöer
Båstads kommun har för avsikt att ansöka om ekonomiskt stöd för detta projekt. Ansökan senast 2015-10-01. Beslut fattas 2016-
01-12. “Stödet hanteras av Boverket och får gå till den som avser att genomföra ett utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i 
städer och tätorter som innebär fysiska åtgärder, eller strategiska eller metodutvecklande åtgärder. Stöd kan lämnas för åtgärder i form av 
integrering av ett tydligt jämställdhetsperspektiv i exempelvis gestaltning av mötesplatser och stråk såväl inom- som utomhus.”

Kommuner, företag och bostadsföretag är berättigade att söka stödet som kan beviljas med max 75 % av den beräknade kostnaden 
för åtgärden. För fysiska åtgärder är stödet maximerat till 1 500 000 kr per stödmottagare. För strategiska eller metodutvecklande 
åtgärder är maxbeloppet 750 000 kr per stödmottagare. Båda åtgärdstyper går att söka samtidigt, men det maximala beloppet 
är sammanlagt 1 500 000 kr per stödmottagare. Maxbeloppet gäller per stödmottagare, och Boverket ställer sig positiv till 
gemensamma ansökningar från flera aktörer.

Dialog och utveckling av förslaget med berörda aktörer
Ett fortsatt fokus på jämställdhetsperspektivet kan ske i en vidare dialog och utveckling av förslaget genom arbetsgrupper och 
workshops, exempelvis mellan nedan berörda;
-Båstads kommun
-Trafikverket
-Brännborns fastigheter
-Bjäre Kraft
-Barn och ungdomsgrupper
-Målgrupper kvinnor och flickor
-Representanter från handel och näringsliv

Förprojektering och kostnadsbedömning

Förfrågningsunderlag

Upphandling

Genomförande

Invigning!

Fortsatt arbetsprocess
-en kort sammanfattning

Hit har vi 

kommit!
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Datum: 2020-09-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000652/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:210 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar fastigheten  
Hemmeslöv 10:210 av Båstads kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro-
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp III. För delområde 2, numera 
fastigheterna Hemmeslöv 10:210 och 10:214, har kommunen ingått markanvisningsavtal med 
Knärbo AB. Genom markanvisningsavtalet har både Knärbo AB och Båstads kommun åtagit sig 
vissa förpliktelser.  
 
Knärbo AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för att Båstads 
kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeavtalet innehål-
ler de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas.  
 
Knärbo AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av bostadsrätter 
inom fastigheten Hemmeslöv 10:210 för att marken ska övergå i bolagets ägo. Byggnation ska 
ha påbörjats 20 månader efter att bygglov erhållits. Att tiden för byggstart kan uppfattas som 
lång har med en mer försiktig bostadsmarknad än vanligt att göra. Teknik och service ser inga 
skäl att forcera byggnation om rådande marknadsförutsättningarna sätter byggherrens projekt 
i risk.  
 

Bakgrund 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 2. Markanvisningsavtalet ingicks med Knärbo AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He-
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters-
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom-
föra vad som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Knärbo AB ska uppföra de bo-
stadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten Hem-
meslöv 10:210. 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 4 2020, om 4 325 000 kronor.  
 
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
1. Knärbo AB, Emil Hribsek 
2. NSVA, Fredrik Jönsson 
3. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
4. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden,etapp III, delområde 2 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:210 
 
 
 



Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Knärbo AB (559175-6241), Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad, 
nedan kallad köparen. 
 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:210, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-15.  

Fastigheten utvisas i nedan infogad karta.  

 

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om 4 325 000 kronor, vilket motsvarar 2 500 
kronor/nyttjad BTA inom fastigheten. Nyttjad BTA motsvarar de antal BTA som återfinns i beviljat 
bygglov för fastigheten. 

 

 

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Båstad Hemmeslöv 10:210 Status: Levande 

Distrik-t: Östra Karup Ajourdatum IM: 2020-02-05 

Riksnyckel: 121105588 Internnyckel: 121105588 Ajourdatum FR: 2020-02-04 
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Överenskommen köpeskilling erläggs senast den 1 november 2020. Betalning sker mot faktura 
utställd av säljaren. Säljaren ska till köparen kvittera att köpeskilling kommit denne tillhanda så att 
köparen kan söka lagfart. 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 

 

§ 5  Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när byggnadsskyldigheten i § 10 har 
uppfyllts. 

 

§ 6  Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick.  

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation.  

 

§ 7  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 
efter tillträdesdag. 

 

§ 8 Förorening  

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

 

§ 9 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte har påbörjat byggnation inom fastigheten senast 20 
månader efter att bygglov erhållits faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska 
köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten för minst 50 % av planerad 
byggnation.  

 

§ 11  Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa.  

 

 

§ 12   Övriga villkor 



1. I Hemmeslöv är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten är ansluten till 
gemensamhetsanläggningen Hemmeslöv ga:20 med andelstalet 0,1, genom 
lantmäteriförrättning M19221.  Andelstalet ska justeras genom ny lantmäteriförrättning eller 
genom särskild överenskommelse med Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening när 
byggnation färdigställts. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

3. I det fall detta avtal faller, faller även köparens option på fastigheten som följer av ingånget 
”Markanvisningsavtal- Heden etapp III, område 2”. 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 13  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 14  Överlåtelse av avtal 

Köparen medges utan speciellt medgivande från säljaren att transportera detta köp till av köparen 
helägt bolag som bildats för bostadsprojektet. Säljaren ska delges innehållet i transportköpet innan 
det genomförs. 

 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

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

Båstad 2020-    Båstad 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

…………………………………………………………                              ………………………………………………………… 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande  

 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………..                           
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     

 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….... 



Markanvisningsavtal - Heden, etapp 111, 
delområde 2 

Parter 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad 
, i följande text omnämnd kommunen 

Exploatör: 
Knärbo AB (under namnändring till Josefines trädgård AB) 
Ängelsholmsvägen 263, 269 42 Båstad 
, i följande text omnämnd exploatören 

1. Bakgrund 

212000-0944 

559175-6241 

BÅSTADS KOMM UN 
Kommunst11relsen 

2019 -04- 1 ·2 
Dnr.k .9.Q.~Q,3/ 
...... 2.0 q_ ::-; .. :i.o.o. .. .. ... 

Markanvisningsområdet är beläget inom den kommunalt ägda fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10. 
Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2019-01-04 och den 
upprättades för att tillskapa nödvändig struktur för tillfart och annan infrastruktur till de anvisade 
tomterna. Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt. 
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. 
För delområde 2 lämnades det vinnande bidraget in av Karin Petterssons Arkitektbyrå AB & Victurum 
AB. Beslut om option att teckna markanvisningsavtal togs av kommunstyrelsen den 9 januari 2019. 

2. Markanvisningsavtalet 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens ensamrätt att förvärva delområde 2 och bär de villkor 
som kommunen ställer för överlåtelsen. Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom 
hela processen tills exploateringsprojektet levererat vad exploatören utfäst i sitt tävlingsbidrag. 
Markanvisningsavtalet innehåller även sanktioner kopplade till åtagandet att genomföra . 
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3. Marköverlåtelse 

3.1 Överlåtelse och fastighetsbildning 
Fastighetsbildning pågår för att avstycka delområde 2 till en ny fastighet. Fastighetsbildningen 
bekostas av Båstads kommun. 
Den nybildade fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta 
markanvisningsavtal. I följande text omnämns delområde 2, fastigheten. 

3.2 Köpeavtal 
För överlåtelse av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande och 2 500 kronor/ redovisad BTA1

. 

Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när exploatören erhållit bygglov. Exploatören ska ha 
ansökt om bygglov senast 12 månader efter att detta avtal godkänts av kommunstyrelsen för att få 
behålla sin option att förvärva fastigheten. 

4. Markanvisningsvillkor 

4.1 Villkor enligt inbjudan och bedömt tävlingsbidrag 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i" Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp fil"; 

• Exploatören ska inom fastigheten uppföra minst 36 lägenheter med tillhörande 
gemensamhetsytor, parkering för bil och cykel. 

• Exploatören ska leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar, i det fall fördelningen 
awiker från tävlingsbidraget ska kommunen godkänna awikelsen. 

4.2 Övriga villkor 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering 
påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

när markanvisningsavtal tecknats. 

4.2.2 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten. I det fall föroreningar 
skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna 
uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

4.2.3 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna och 
lägenhetsfördelning. Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för 
att bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

4.2.4 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäderna senast 6 månader efter bygglov 
beviljats. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits. 

1 Beräknas med grnnd i det antal BTA som redovisas i givet bygglov. 
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4.2.5 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger inte rätt att utan kommunens godkännande överlåta rättigheter eller åtaganden i 
detta avtal till annan part. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att det anvisade området ansluts till el, fiber, vatten och 
avloppstjänster. 
NSVA anvisar förbindelsepunkter för ren-, spill - och dagvatten. 
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheten, fram till anvisade 
anslutningspunkter. 

6. Sanktioner 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen att gälla och 
kommunen är fri att teckna avtal med annan intressent. 

6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom överlåten fastighet inte påbörjats i enlighet med p 4.2.4 utgår vite 

med 25 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 

• I det fall byggnation inom överlåten fastighet inte färdigställts senast 10 månader efter att 
startbesked givits utgår vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 
erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 2 000 000 kronor. 

Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller 
förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 

7. Återköpsrätt 
I det fall exploatörens bolag försätts i konkurs har kommunen med företräde rätt att återköpa den 
fastighet som omfattas av detta avtal till samma värde som vid överlåtelsetillfället. 

8. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har 
godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft. 

9. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

10. Bilagor 
• Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp 111. 
• Tävlingsbidrag, Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB. 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Båstad 2019- 04-o{ 

Knärbo ~~ .. L ............ . 
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Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse 

HEDEN 
i Båstads kommun 

IÄil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
.Samhällsbyggnad 



Båstads kommuns vision 2030 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 
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Inbjudan 
Är du intresserad av att bygga ett unikt 
bostadsområde i Båstads kommun? Då 
önskar kommunen att bjuda in dig att 
tävla om byggrätterna i projektet kallat 
Heden. 

Heden ligger i norra delen av Båstads 
kommun - 800 meter från havet i väst, 
1500 meter ifrån järnvägsstationen 
i söder och i direkt anslutning till 
Skummeslövs naturreservat i norr. 
Platsen kännetecknas just av sin närhet 
till tallskogens dofter och slingrande. 
stigar, vyerna mot åsen och havets 
lugnande brus. 

Markanvisningen kommer att innehålla 
runt 150 bostäder i olika upplåtelse- och 
boendeformer med fokus på social och 
ekologisk hållbarhet. 

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad! 



Båstad och omvärlden 
Hoppa på hojen och stick till jobbet 
i Båstad eller cykla 5 minuter till 
stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 
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Om rådesbeskrivning 
I norra Hemmeslöv breder milslång sandstrand ut sig längs Laholmsbukten, i norr 
gränsar tävlingsområdet till Skummeslövs naturreservat, ett tallbeväxt dynlandskap. 
I öst avgr1nsas Hemmeslöv av Västkustbanan och en mosaik av åkrar, söderut reser 
sig Hallandsåsen upp ur ett i övrigt flackt landskap. 

Marken kring Heden har tidigare varit betesmark och odlad jord, idag har bostads
bebyggelse i form av villabebyggelse nått fram till planområdet. Kringytor består av 
öppna fördröjningsmagasin, utegym, fotbollsplan och lekplats. 

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 1500 m söder om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Norra vägen i nära anslutning till Heden. Busslinjen går mellan Båstads centrum, 
järnvägsstationen och Östra Karup. 

Tåvlingsområdet 
Heden etapp III (Hemmeslöv 10:10) ligger i nordöstra delen av Hemmeslöv, dikt an 
gränsen mellan Båstads- och Laholms kommun. Tävlingsområdet är cirka 45 000 m2 

och utgör den sista av tre utbyggnadsetapper. 



Tävlingsuppgiften 
Markanvisningsområdet är uppdelat 
i fyra delar, varav område 1 & 3 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse
form hyresrätt och område 2 & 4 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse
form bostadsrätt. Som tävlingsdeltagare 
kan man lämna förslag på en eller flera 
delområden. 

Båstads kommun har höga ambitioner 
för området och förutsätter att du delar 
kommunens vision om att bygga ett 
vackert, tryggt och hållbart område. 
Kommunens viljeinriktning är att 
boende i tävlingsområdet ska vara 
åretruntboende 

Varierande lägenhetsstorlekar och låg 
boendekostnad är en kommunal mål
sättning, liksom välplanerade utomhus
miljöer som inspirerar till möten och 
samvaro. 

Det är också viktigt att föreslagen 
byggnation fungerar med omgivande 
områden och förhåller sig i skala 
till bebyggelsen söder om mark
anvisningsområdet. 

Båstads kommun ser gärna att du som 
tävlingsdeltagare utnyttjar möjligheten 
att erhålla statligt investeringsstöd för de 
hyresrätter som tävlingen omfattar. 

Tänk på att tydligt redovisa det unika i 
just ditt tävlings bidrag i både text och 
bild. 
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Grundläggande förutsättningar 
• Samtliga handlingar som berör mark

anvisningstävlingen finns tillgängliga 
på kommunens hemsida: 
www.bastad.se/markanvisningheden 

• Tävlingsområde: Del av fastigheten 
Hemmeslöv 10:10. 

• Infart till området sker från 
Vildapelvägen. Från Korpvägen får 
ingen tillfart anordnas. 

• Markanvisningsområdet omfattas av 
detaljplan del av Hemmeslöv 10:10, 
etapp 3 som är under ändring. Plan
ändringen omfattar tillskapande av 
lokalgata och planen förväntas ha 
vunnit laga kraft före 2019-01-01. 

• Lokalgata, VA och belysning byggs 
ut av Båstads kommun. Lokalgatan 
överlåts sedan till Hemmeslöv ga:20 
som är huvudman för allmän plats i 
området. 

• Fastigheten berörs inte av några 
kända föroreningar. En översiktlig 
geoteknisk undersökning och 
en hydrogeologisk utredning 
har genomförts på kommunens 
bekostnad. 

• Fastigheten berörs inte av några 
kända fornlämningar. Skulle 
utredningar visa att det ändå finns 
fornlämningar tar Båstads kommun 
merkostnaderna för denna åtgärd 
( dock ej stilleståndskostnader). 

• Markanvisningsavtalfköpeavtal med 
sedvanliga villkor ska träffas mellan 
vinnande exploatörer och Båstads 
kommun. 

• Priset för byggrätt i område 1 & 3 
är 1 000 kr /kvm BTA och 2 500 kr/ 
kvm BTA för byggrätt i område 2 & 4. 

• Den högsta ingångshyran kommunen 
accepterar är 1 600 kr /kvm BOA 
(vilket ska inkludera kostnad för 
uppvärmning och VA). 

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings
avtal för område 1 & 3 att erbjuda 
kommunen 1 lägenhet i vardera 
område. 

• Tävlings deltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings
avtal för område 2 & 4 att skriva 
in i stadgarna för bostadsrätts
föreningen att bostadsrättsköpare 
ska folkbokföra sig på adressen. 



Markanvisningsprocess 
Markanvisningsprocessen inleds med att inbjudan till markanvisningstävling 
godkänns politiskt och tillgängliggörs för intressenter som ges möjlighet att utforma 
och lämna in sitt bidrag till kommunen. 

När tävlingstiden löpt ut följer en urvalsprocess där en grupp tjänstemän inom 
samhällsbyggnadssektorn väljer ut ett eller flera förslag som föreslås erhålla option 
inom markanvisningsområdet genom beslut i kommunstyrelsen. 

Markanvisningsavtal tecknas sedan me<J de byggherrar som erhållit option. 
Markanvisningsavtalet innehåller de villkor kommunen ställer för att överlåtelse av 
markområdet ska ske. 

De I taga rrätt 
Tävlingen är öppen för alla fastighetsägare, byggherrar och aktörer som kan verifiera 
och säkerställa sin roll som aktör inom bygg- och fastighets branschen. 

Kommunen förbehåller sig rätten, att vid behov, själv. inhämta uppgift om motpartens 
solvens. 



Tidplan 

• Markanvisningstävlingen publiceras 
andra kvartalet år 2018 

• Tävlingstiden löper till den 30:e 
september 2018 

• Urvalsprocess pågår oktober
november 2018 

• Vinnare annonseras efter beslut 
i kommunstyrelsen, preliminärt 
december 2018 

• Markanvisningsavtal tecknas första 
kvartalet 2019 

I• 



Tåvlingsbidrag och inlämningskrav 

1. Förteckning över inlämnade 
handlingar (A4, PDF) 

2. Formella handlingar (A4, PDF) 

• Uppgifter om-, och kontaktuppgifter 
till exploatören. 

• Uppgifter om-, och kontaktuppgifter 
till förvaltare av hyresrätter i del
område 1 och 3. 

• Registrerings bevis, högst tre 
månader gammalt. 

3. PM Projektförslag (A3, PDF, skp~fil) 

• Beskrivning av förslaget i text: 
koncept, gestaltning, hur området 
ska upplevas tryggt, tillgängligt, hur 
gårdsmiljöer/allmänna ytor ska 
användas, energiförsörjning, och hur 
området svarar för de boendes olika 
livsskeden. 

• En uppskattning av antal m2 BTA i 
tävlingsbidraget och antal lägenheter. 

• Situationsplan som redovisar 
förslaget och hur det förhåller sig till 
kringliggande befintliga områden. 

• Minst en sektion som visar relationen 
mellan föreslagen bebyggelse och 
lokalgata. 

• Representativa fasader och sektioner 
av byggnader. 

• Parkeringslösningar för bil och cykel. 

• SketchUp-modell över aktuellt 
område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer. 

4.Anbud (A4, PDF) 

• Val av delområde med prioritering 
om flera områden väljs. 

• Preliminär tidsplan för byggnation av 
föreslagen bebyggelse. 

• Byggherrens referensprojekt, minst 
två stycken. 

Allt material lämnas in såväl i fysiskt 
format som i digitalt utskrivbart format 
på USB-minne. PM Projektförslag lämnas 
in i tre exemplar. Tävlingsförslag ska 
lämnas på svenska. 



Utvärdering 
De tävlande bidragen måste uppfylla 

· följande krav för att utvärderas: 

• Område 1 och 3 ska enbart innehålla 
hyresrätter 

• Samtliga handlingar listade 
under rubrik Tävlingsbidrag och 
inlämningskrav är redovisade. 

Vid utvärdering bedöms tävlings
bidragen utifrån nedan innehåll där varje 
aspekt poängsätts på en skala om 1-5 
poäng. Det förslag som får flest poäng i 
respektive område 1-4 presenteras som 

. vinnare för kommunstyrelsen. 

Ekonomiska aspekter 

• Uppskattad hyresnivå i kr/kvm/år 

• Energiförsörjning 

Sociala aspekter 

• Lägenhetsfördelning 

• Arkitektur 

• Trygghet 

• Gemensamhetsytor 

• Kreativitet, lekfullhet och konst 

- , Ekologiska aspekter 

• Ekosystemtjänster 

• Byggteknik ur ett hållbarhets- och 
livscykelperspektiv 

Övergripande aspekter 

• Helhetslösning 

• Hur förslaget möter framtiden 

Båstads kommun förbehåller sig: 

• Fri prövningsrätt av lämnade 
tävlingsbidrag. Tävlingsbidrag som inte 
följer givna förutsättningar kommer inte 
att beaktas. 

• Rätten att göra en bedömning av 
tävlingsbidragslämnarens ekonomiska 
förutsättningar att genomföra projektet. 

• Rätten att ta referenser avseende 
tävlingsbidragslämnarens tidigare 
genomförda projekt. 

• Rätten att helt eller delvis bryta 
tävlingen om Båstads kommun bedömer 
att inlämnade tä lingsbidrag inte upp
fyller ställda krav eller förväntningar 
utan ersättning~skyldighet. 

• 
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Inlämning 
Tävlings bidraget ska vara Båstads 
kommun tillhanda senast 2018-09-30. 

Tävlings bidraget lämnas i slutet neutralt 
kuvert och märkes: 

Heden - markanvisningstävling, 
Tävlings bidrag. 

Tävlings bidrag ska sändas till 

Båstads kommun 

att. Olof Sellden 

Samhälls byggnad 

Box41 

269 80 Båstad 

(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad) 

Frågor 
Vid eventuella frågor kontakta 

Susanna Almqvist, exploaterings
ingenjör, Olof Sellden, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt. 

Kontaktuppgifter: 
Susanna 
E-post: susanna.almqvist@bastad.se 
Telefonnummer: 0431 - 770 63 

Olof 
E-post: olof.sellden@bastad.se 
Telefonnummer: 0431- 777 31 

Camilla 
E-post: camilla.nermark@båstad.se 
Telefonnummer: 0431- 770 72 

Information och uppdateringar om 
markanvisningstävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningheden. 



Victurum 
Karin Pet t ersso ns 
ARKITEKTBYRÅ AB 

MARKANVISNINGSTÄVLING 
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Hedens ekoby 
Med Hedens ekoby vill vi vara med att skapa framtidens hållbara boende. 
Ett område där det ska vara enkelt att leva ett liv med låg klimatpåverkan 

_ och där man vet att husen har uppförts efter samma filosofi. 
Man har gjort skillnad från första dagen! 

Området innehåller totalt 36 lägenheter varav 12 st L'igenheter uppförs 
som parhus och 24 st uppförs i mindre enheter om 3 lgh/hus. Genom 
att hålla enheterna små får man en närmare relation till grannarna vilket 
bidrar till ett ttyggare boende. Sammansättningen leder också till en 
varierad ålder och livssituation hos de boende. 

De gemensamma ytorna är centralt placerade och väl synliga från 
lägenheternas uteplatser. Det finns platser för gemensam grillning, odling 
i odlingsbäddar och på friland. Det finns även gemensan1111a förråd där 

man kan låna verktyg och redskap (istället för att alla äger sitt egna) och 
plats för reparation av tex cyklar. Grönytorna utformas med variationer 
från gräsmattor för lek och rekreation till ängsområden där blommor och 
gräs får växa högt för att bidra till den biologiska mångfalden och skapa 
goda förutsättningar för egen odling. 

De vackra husen byggs i sunda och förnyelsebara material där trä är 

utgångspunkten både interiört och exteriört. Isoleringen utgörs av 
cellulosa i väggar och tak och husen är utvecklade för att mininrera 
behovet av klimatbelastande cement. 

Husens kompakta volymer leder tillsammans med väl genomtänkta 
system för uppvärmning och ventilation till låg energiförbrukning. 
Tillsammans med solcellerna på taken är målet en bostadsrättsförening 
med nära noll i energibehov; på årsbasis. 

Parkeringar för de boende ordnas inom området. Cykel prioriteras med 
parkeringsmöjlighet i nära anslutning till lägenheternas entreer. Och 
dedikerad cykelverkstad på området 
Bilparkeringarna samlas i grupperingar utspridda i området, aldrig för 
långt bort men inte med fokus på närhet till enskilda entreer. 1 plats/ 
lägenhet och möjlighet till laddning av elbil kommer det att förberedas 
för. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
• FAKTA 
• • • • • • • • • 

Antal lägenheter: 12st 4RoK 
16 st 2 RoK 
8 st 1 RoK 

• • • • • • • • • • 
BTA: totalt: ca 3200 m2 

• • 
•••••••••••••e••••••••••••••••••••••• 
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GATUSEKTION 

GATU FASAD/TRÄDGÅRDS FASAD 

EN TRE FASAD 
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ENTREFASAD 
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FLERFAMILJSHUS - FASADER MOT GEMENSAM TRÄDGÅRD 
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MATERIAL 

Solceller på tak. 
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Tjärvitriol, röd och 
gröntjära . 

Panel med olika bredd 
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Victurum Filter AB, org. nr. 559172-7895, nedan kallad Säljaren, önskar försälja 250 
aktier för en köpeskilling om totalt 25 000 kronor i Knärbo AB, org. nr. 55917 5-6241. 

Envibo Pure AB, org. nr. 559192-3502, här nedan kallad Köparen, önskar förvärva 
samtliga aktier. 

I anledning härav har mellan Säljaren och Köparna denna dag träffats följande: 

.. 0 

AVTAL OM OVERLA TELSE AV AKTIER 

§ 1 Överlåtelse 
Sälja.ren överlåter och försäljer hätigenom denna dag till Köparna och på de villkor som 
framgår av detta avtal 250 aktier i bolaget vilket motsvarar 50 % av Bolagets aktier. 

§ 2 Tillträdesdag 
Aktierna skall tillträdas den 25 februari 2019 ("Tillträdesdagen"). 

§ 3 Köpeskilling 
Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna utgör tjugofemtusen kronor 
(25 000) . 

§ 4 Köpeskillingens erläggande 
Köpeskillingen skall erläggas genom kontant betalt på Tillträdesdagen med 25 000 la- av 
Köparen. 

§ 5 Bolagets aktier; garanti 

Säljaren garanterar att de innehar sina aktier med full äganderätt och att dessa ej 
graveras av panträtt, optionsrätt, hembud eller andra belastningar. 

§ 6 Brist i garanti 
Köparen ät· väl insatt i bolagets verksamhet varmed inte några garantier lämnas förutom 
beskriven garanti som framgår av § 5. Brister som totalt understiger 25,000 kr skall inte 
beaktas vid beräkning av b1ist i garanti. 



( 

( 
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* 7 Styrelse mm 
På A vtalsdagcn eller annan dag som partenrn gemensamt bestämmer skal I håll as cxtrn 
bolagss tämma i Bolaget för utseende av ny styrelse . 

Köparen förbind er sig all på nästkommande ordinarie bolagsstiimma rösta för att 
sittande styrcl seleclamol under perioden fram till tillrräclesclagen beviljas an svarsrrihct 
för sin förvaltning av Bolagets angelägenheter under förutsiittning att Bolagets rev isor 
till styrker sådan ans va rsfrihet. 

§ 8 Tvister 
Tvi st i anledning av detta avtal skall avgöras av nllmtin domstol . 

§ 9 A vtalsutväxling 
Detta avtal har uppriiltats och mellan Köparna och Stiljnren och väx lat s i två likal ydamlc 
exemplar. 

Helsingborg den '.25 febrn ari 20 19 

Siiljare 

t:n~YL~ 
Envibo Pure AB g)P6111 Karin 
Pettersson 
Köpare 
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Knärbo AB 

559175-6241 

registrerat 

2018-10-17 
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AKTIEBOKSPOST NR 1 

Aktienummer Införd aktieägare 

1 lnförandedatum Namn och person-/org.nr 

t.o.m. 2018-10-17 
Victurum Filter AB, 559172-
7895 

250 

Antal aktier 

250 

Aktieslag 

Förbehåll 

Hembud 

Anteckningar Aktiebrev ej utfärdat. 

AKTIEBOKSPOST NR 2 

Aktienummer 

251 

t.o.m. 

500 

Antal aktier 

250 

Aktieslag 

Förbehåll 

Hembud 

Anteckningar 

Copyright DokuMera 
DM 1212 V 1.34 

Införd aktieägare 

lnförandedatum Namn och person-/org.nr 

2018-10-17 
Victurum Filter AB, 559172-
7895 

2019-02-25 
Envibo Pure AB, 559192-
3502 

Aktiebrev ej utfärdat. 

Knärbo AB 

Postadress 

Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad 

~ 

1~ -

~ -X 
"-....... '- "-....... 

') 

Knärbo AB 

Postadress 

Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad 

Västra Kyrkogatan 4, 262 32 Ängelholm 
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Datum: 2020-09-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Christofer Thorén 

Dnr: KS 000493/2020 – 100 
 
 

Yttrande över En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret 
(Remiss SOU 2020:29) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns remissvar och att detta expe-
dieras till Regeringskansliet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har mottagit en remittering av slutbetänkande: En ny myndighet för att 
stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29). Utredningens uppdrag är att analysera och 
lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och 
samordna det psykologiska försvaret. Den nya myndigheten ska verka inom totalförsvaret och 
vara en förvaltningsmyndighet under regeringen. Remisstiden löper till och med 30 oktober 
2020. 
 
I remissvaret välkomnar Båstads kommun förslaget att inrätta en ny myndighet för psykolo-
giskt försvar utifrån rådande säkerhetspolitiska läge och befintliga uppdrag i att stärka total-
försvarets förmåga. 
 
Bakgrund 
Båstads kommun har mottagit en remittering av slutbetänkande En ny myndighet för att 
stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29). Utredningens uppdrag är att analysera och 
lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och 
samordna det psykologiska försvaret. Den nya myndigheten ska verka inom totalförsvaret och 
vara en förvaltningsmyndighet under regeringen. 
 
 
Aktuellt 
Nedan följer Båstads kommuns yttrande. 
  
Båstads kommun välkomnar förslaget att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. En 
sådan myndighet är en väldigt viktig del i uppbyggnaden av ett redundant totalförsvar och 
flera säkerhetspolitiska utredningar visar på det ökade behovet av att Sverige behöver kunna 
identifiera och bemöta hybridhot, påverkanskampanjer och påverkansoperationer på ett effek-
tivt och samordnat sätt. 
 
Båstads kommun anser att utredningen har besvarat frågorna i uppdraget med de angivna 
avgränsningarna och att utredningen är en väldigt bra summering av det psykologiska försva-
rets bakgrund och nuvarande behov utifrån aktuell hotbild. 
 
Avslutningsvis vill Båstads kommun understryka vikten av att stöd, samordning och samver-
kan också riktas till kommunerna som oftast inte har tillgång samma resurser och expertkom-
petens inom dessa områden som statliga expertmyndigheter har. 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Med inrättandet av en ny myndighet får Båstads kommun möjlighet att få stöd i att bättre 
kunna identifiera och bemöta eventuella hybridhot, påverkanskampanjer och 
påverkansoperationer. 
 
Verksamhet 
Remissyttrandet har inga konsekvenser för verksamheten. 
 
Ekonomi 
Remissyttrandet har inga konsekvenser för ekonomin. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts.  
 
 
Teknik och Service 
Christofer Thorén, Säkerhetschef och Säkerhetsskyddschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
ju.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till ju.ssk@regeringskansliet.se 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret 
 
 
 
 

mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:ju.ssk@regeringskansliet.se
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Datum: 2020-09-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000644/2020 – 500 
 
 

VA-taxa för Båstads kommun 2021 
 
 

Förslag till beslut 
 
Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2021-01-01 enligt bilagt förslag från NSVA. 

 
Sammanfattning av ärendet 
VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justering av VA-
taxan, från och med 2021-01-01. Anläggningsavgifterna föreslås följa Entreprenadindex, vilket 
innebär en höjning med 0,4 % jämfört med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås 
höjas med i snitt 8 % för ett typhus A (villa) och 6,5 % för ett typhus B (flerfamiljshus), jämfört 
med dagens gällande taxa. 
 

Aktuellt 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2021-01-01: 
 
• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i 
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa § 10. Juste-
ringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört med 2020. 
 
• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +1,5 %, 
spillvatten med +10,8% och dagvatten med 16,65% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan 
med 6,8 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 8 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 6,5 %. 
 
• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justerades 2020 och förändras 
inte till 2021. 
 
Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA-
anläggningen. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2020-09-01 
Bilaga 2, Förslag på Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, fr.o.m. 
2021-01-01  
Bilaga 3, Förslag på VA-taxa Taxebilaga 1, fr.o.m. 2021-01-01 
Bilaga 4, Förslag på VA-taxa Taxebilaga 2, fr.o.m. 2021-01-01 
Bilaga 5, Förslag på VA-taxa, Taxebilaga 3, fr.o.m. 2021-01-01     

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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    Andreas Jansson 
    Jenny Hägglöv 
    Elisabet Edner 
    Båstads kommun  
     
Datum 

2020-09-01 
Handläggare 

Lina Larsson 
E-post 

lina.larsson@nsva.se 
 

Justeringar i Båstads kommuns VA-taxa fr o m 2021-01-01 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2021-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i 
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa §10. Ju-
steringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört med 2020. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +1,5%, 
spillvatten med +10,8% och dagvatten med 16,65% vilket innebär en snitthöjning av VA-
taxan med 6,8%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 8% och för Typhus B (flerfamiljs-
hus) 6,5%. 

 VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och förändras inte till 2021. 

 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA-anlägg-
ningen. 

 

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och B. 
 
xxx föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 
från och med 2021-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 
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Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och typhus B 
 
Brukningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 39 kr/månad 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 293 kr/månad 
 
 

 
 
Anläggningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för typhus A (villa) med 700 kr 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 2 450 kr. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Typhus A 

• Friliggande enbostadshus ansluten till V, S och D 

och en vattenförbrukning på 150 m3/år 
Alla priser är inkl.moms 

Båstads kommun 

Brukningsavgift 2021 

Grundavgift 1 054 
Dagvattenavgift 1 379 

Nyttoavgift 3 904 

Totalt 6 337 

Per månad 528 

Typhus A 

Friliggande enbostadshus med tomtyta på, 
på 800 m2, ansluten till V, S och D. 
Alla priser är inkl.moms 

Båstads kommun 
Anläggningsavgift 2021 
Servisavgift 48 625 
Förbindelsepunktsavgi 34 000 
Tomtyteavgift 43 400 
Boendeenhetsavgift 39 750 
Totalt 165 775 

2020 2019 

989 953 
1 183 1 095 

3 694 3 579 

5 866 5627 

489 469 

2020 2019 
48 375 47 000 
33 875 32 875 
43 200 41 904 
39 625 38 500 

165 075 160 279 

Typhus B 

Flerbostadshus med 15 st lägenheter ansluten till 

V, S och D och en vattenförbrukning på 2000 m3/år. 
Alla priser är inkl.moms 

Båstads kommun 

Brukningsavgift 2021 2020 

Grundavgift 1 054 989 
Dagvattenavgift 5 160 4 425 

2019 

953 
4 095 

NY!!oavgift 51 225 48 510 47 025 

Totalt 57 439 53 924 52 073 

Per månad 4 787 4 494 4 339 

Typhus B 

Flerbostadshus med 15 st lägenheter och 
tomtyta på 800 m2, ansluten till V, S och D. 
Alla priser är inkl.moms 

Båstads kommun 
Anläggningsavgift 2021 2020 2019 
Servisavgift 48 625 48 375 47 000 
Förbindelsepunktsavgi 34 000 33 875 32 875 
Tomtyteavgift 43 400 43 200 41 904 
Boendeenhetsavgift 596 250 594 375 577 500 
Totalt 722 275 719 825 699 279 
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Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, § 184  att gälla fr o m 2021-01-01. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Båstads kommun. 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Båstads kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verk-
samhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare.  

Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att all-
män platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  
 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
 I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. 

Beträffande anläggningsavgifter jämställs även fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt, med bostadsfastig-
het 

 Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Lager 

Industri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Boendeenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbör-
jat 150-tal kvadratmeter (m2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som 
en Boendeenhet. 

, BÅSTADS 
KOMMUN 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovi-
sas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings-
avgift 

Bruknings-
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren om för-
bindelsepunktens läge. 

 Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighets-
ägaren informerats om detta. 

 Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vatten-
tjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän plats- 
mark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyl-
dighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Anläggningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 1. 

§ 5  

5.1  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift 
per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c)  en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d)  en avgift per boendeenhet. 

e) en grundavgift för bortledande av Df om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkter för Df upprättas*) 

*) Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Boendeenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. I det fall kolonistugor en-
ligt avtal inte får användas som åretruntboende utgår en reduktion med 50% av avgiften 
5.1 d). 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande boendeenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse- 
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c) en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkt för Df upprättats*) 

*) Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnytt-
jas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastig-
hetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och res-
terande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 
§ räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift per fastighet enligt 
följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Boendeenhetssavgift 5.1 d) 0% - - 

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats  

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindel-
sepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra 
stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Boendeenhetsavgift  5.1 d) 100% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas redu-
cerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 Avgifter i övrigt 

Bostadsfastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Boendeenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Annan fastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), 
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servis-
ledningar för fastigheten debiteras avgift enligt huvudmannens självkostnad. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. Avgiften regleras i särskilt avtal. 

§ 10 

Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2018 (115,3) i Entrepre-
nadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller beträffande tomtbeloppen närm-
ast tiotal ören. 
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§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsom-
rådet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall erläggas dröjsmåls- 
ränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är be-
tungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.  

 Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betal-
ning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat för-
hållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats.  

 Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmåls-
ränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 
och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen led-
ningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen be-
dömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvud-
mannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befint-
lig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig 
att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet 
av den tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Brukningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 2 och 3. 

§ 14 

14.1  För bebyggd bostadsfastighet (småhus och flerfamiljshus) samt kolonistugor skall 
erläggas brukningsavgift bestående av: 

a) fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare. Debiteras enbart en av vattentjänsterna utgår ett särskilt 
tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för Df/Dg (olika belopp för småhus 
respektive flerfamiljshus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift 
per småhus för Df. 

c) en fast nyttoavgift per boendeenhet per år för V/S (olika belopp för Småhus och 
Lägenhet i flerfamiljshus/Jämförbar enhet*)/Verksamhet). I det fall kolonistugor enligt 
avtal inte får användas under vinterhalvåret debiteras halv boendeenhetsavgift. 

 *)Jämförbar enhet kan t ex vara mindre byggnad med anordningar som krävs för att 
det skall betecknas som bostad och finns på samma fastighet som ett småhus. Verk-
samhet finns på samma fastighet som Småhus men den huvudsakliga vattenförbruk-
ningen går till Småhuset.  

 För fastighet, som innehåller såväl lägenheter som lokaler, räknas varje påbörja-
bruttoyta om 150 kvadratmeter (m2) av lokaler som en boendeenhet. Om för sådan 
fastighet antalet boendeenhet är större än antalet lägenheter, hänförs fastigheten till 
annan fastighet än bostadshus. 

14.2 För bebyggd fastighet med klubbstugor, kiosker etc (ofta ett flertal abonnemang på 
samma fastighet) skall erläggas brukningsavgift bestående av 

a) fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vatten- 
tjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per lokal per år för Df/Dg. 

c) en fast nyttoavgift per år för V/S. 

14.3 För bebyggd annan fastighet än de under 14.1 och 14.2 angivna skall erläggas bruk-
ningsavgift bestående av 

a) fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vattentjäns-
terna utgår ett särskilt tilläggsbelopp 

b) en fast dagvattenavgift per år och kvadratmeter (m2) tomt för Df/Dg. (Avgiften för Df 
reduceras med 50% om av huvudmannen godkänd fördröjning sker inom fastig-
heten). 

c) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

14.4 För allmän platsmark skall erläggas brukningsavgift bestående av en avgift per kvadrat-
meter (m2) allmän platsmark för bortledning av dagvatten. 

 För parkeringsplatser och dylikt, som inte tillhör staden, skall erläggas en fast avgift per 
fastighet motsvarande en 20 mm mätare för annan fastighet S samt dagvattenavgift som 
för annan fastighet. 
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14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål utgår ett tilläggsbe-
lopp för debitering m.m. 

14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att förbrukning för bebyggd annan fastighet inte ska mätas så 
ska en schablonavgift enligt 14.3 c) ut för 200 m3/år. 

14.8 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

 Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontroll-
punkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan 
mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 

 Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos 
Mark- och Miljödomstolen.  

14.9 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet 
med vad som framgår av § 18. 

14.10 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenled-
ning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 25% av avgiften enligt 14.3 c) S. 

14.11För förorenat industriavloppsvatten debiteras avgifter för nedanstående föroreningar en-
ligt Taxebilaga 2.  

a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7  

b) Totalfosfor  

c) Totalkväve  

d)  Suspenderande ämnen, SS 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift enligt 14.4 . 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spill-
vatten- avlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågava-
rande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan hu-
vudmannen och fastighetsägaren. En fast grundavgift, baserad på i förekommande fall 
mätarens storlek, debiteras extra. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift. Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

Nyttoavgiften utgår för fastigheter som inte har vattenmätare i enlighet med taxebilaga 2 

§ 18 
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För särskilda va-abonnemang, serviceåtaganden samt om huvudmannen på fastighets-
ägarens begäran vidtagit åtgärd, eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, de-
biteras avgifter för nedanstående enligt Taxebilaga 3. 

18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang 

 a) Brandpostmätare 

 b) Vattentankstation 

 c) Sprinklerservis 

 d) Köksavfallskvarnar 

 e) Byggvatten 

18.2 Avgifter för särskilda serviceåtaganden 

 a) Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran  
  (om fel ej kunnat konstateras). 

 b) Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare. 

 c) Vinterförvaring av vattenmätare. 

 d) Ersättning för frusen eller skadad mätare. 

 e) Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn. 

 f) Länsning av vattenmätarbrunn (per tillfälle). 

 g) Uppgrävning och proppning av VA-serviser. 

 h) Uppgrävning och proppning av sprinklerservis. 

 i) Medhjälp vid sprinklertest. 

 j) Slam från trekammarbrunnar och dylikt. 

18.3 Avgifter övrigt 

 a) Avstängning vattentillförsel. 

 b) Återinkoppling av vattentillförsel. 

 c) Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare. 

 d) Förgävesbesök (vid överenskommet eller aviserat besök).  

 e) Olovlig öppning av servisventil. 

 f)  Olovlig stängning av servisventil. 

 g)  Olovlig bortkoppling av vattenmätare. 

 För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debite-
ras ett tillägg om 100% på i taxebilaga 3 angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 20 
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Avgift enligt 14.1 a-c), 14.2 a-c), 14.3 a-b) samt 14.4 debiteras i efterskott per månad, 
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 d), 14.2 d) och 
14.3 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, upp-
skattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmåls-
ränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanlig-
gande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 
bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 är baserade på indextalet för maj 2018 (327,86) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt 
att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för 
dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten och spillvatten. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 20XX-XX-XX då förut gällande taxa upphör att gälla. De bruk-
ningsavgifter enligt 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8 och 14.10 samt § 16, som är base-
rade på uppmätt mängd hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vat-
tenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om all-
männa vattentjänster. 



BÅSTADS KOMMUN 1 (1)

VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2021-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun

allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

a)  avgift per servisledning 38 900 48 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 200 34 000

c)  avgift per m2 tomtyta 43,40 54,25

d)  avgift per boendeenhet/lägenhet 31 800 39 750

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 275 14 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 38 900 48 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 200 34 000

c)  avgift per m2 tomtyta 43,40 54,25

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 275 14 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet

a)  avgift per servisledning 38 900 48 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 200 34 000

c)  avgift per m2 tomtyta 66,70 83,38

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 275 14 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 38 900 48 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 200 34 000

c)  avgift per m2 tomtyta 46,70 58,38

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 275 14 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris.

Mervärdesskatt

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

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.
~r 
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VA-TAXA TAXEBILAGA 2
Gäller fr o m 2021-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

BRUKNINGSAVGIFTER

FAST ÅRLIG AVGIFT 
Grundavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 a) 
Fast grundavgift per förbindelsepunkt 381 476 462 578 843 1 054

Klubbstugor, kiosker och liknande. Enligt taxan 14.2 a)
Fast grundavgift per förbindelsepunkt 381 476 462 578 843 1 054

Annan fastighet. Enligt taxan 14.3 a)
Fast grundavgift/ 20 mm 1 370 1 713 1 064 1 330 2 434 3 043
mätarstorlek 25 mm 3 289 4 111 2 550 3 188 5 839 7 299

40 mm 5 481 6 851 4 250 5 313 9 731 12 164
50 mm 8 222 10 278 6 376 7 970 14 598 18 248
65 mm 13 703 17 129 10 626 13 283 24 329 30 411
80 mm 21 924 27 405 17 002 21 253 38 926 48 658
100 mm 32 886 41 108 25 503 31 879 58 389 72 986
150 mm 82 215 102 769 63 757 79 696 145 972 182 465
200 mm 164 430 205 538 127 515 159 394 291 945 364 931

Fast grundavgift utan mätning 1 318 1 648 1 001 1 251 2 319 2 899

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

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

Önskas faktura till enskild villa inom samfällighet eller dylikt utgår en avgift om 177 kr exkl moms (221 kr inkl moms)/villa.

FAST ÅRLIG AVGIFT
Dagvattenavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 b) 
Småhus egen anslutning 673 841 430 538 1 103 1 379
Småhus gemensam anslutning 608 760 430 538 1 038 1 298
Lägenhet egen anslutning 673 841 430 538 1 103 1 379
Övriga lägenheter flerfamiljshus 168 210 107 134 275 344

Flerfamiljsfastighet, obebyggd (kr/m2) 0,79 0,99 0,50 0,63 1,29 1,61

Klubbstugor, kiosker och dylikt. Enligt taxan 14.2 b)
Avgift per lokal 673 841 430 538 1 103 1 379

Annan fastighet*. Enligt taxan 14.3 b)

Fast avgift per m2 tomtyta 0,79 0,99 0,50 0,63 1,29 1,61
+ Grundavgift om mätare saknas 1 120 1 400 1 120 1 400

Allmän platsmark. Enligt taxan 14.4 

Fast avgift per m2 yta gata/väg/parkmark 5,14 6,43 5,14 6,43

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

Åtgärden ska vara godkänd av NSVA.

DAGVATTEN 

FASTIGHET 

DAGVATTEN 

GATA 

VATTEN TOTALT 

TOTALT 

SPILLVATTEN 



BÅSTADS KOMMUN 2 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 2
Gäller fr o m 2021-01-01

FAST ÅRLIG AVGIFT

Nyttoavgift Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Enligt taxan 14.1 c), 14.2 c) bebyggda

Småhus 1 675 2 094 1 448 1 810 3 123 3 904

Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 1 485 1 856 1 247 1 559 2 732 3 415

Verksamhet (på fastighet med småhus) 1 485 1 856 1 247 1 559 2 732 3 415

Lokal jämförbar med småhus 1 675 2 094 1 448 1 810 3 123 3 904

Enligt taxan 14.1 c), 14.2 c) obebyggda
Småhus 533 666 246 308 779 974
Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 533 666 246 308 779 974
Verksamhet (på fastighet med småhus) 533 666 246 308 779 974
Lokal jämförbar med småhus 533 666 246 308 779 974

RÖRLIG AVGIFT
Förbrukningsavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Enligt taxan 14.3 c)
Avgift per m³ 7,61 9,51 7,99 9,99 15,60 19,50

Annan fastighet. Enligt taxan 14.10
Avgift för processvatten* 2,00 2,50 2,00 2,50

*) som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning.

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

ÖVERHALTSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Förorening Normalhalt g/m3

Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 260 Överhaltsavgift kr/kg 12,32 15,40

Totalfosfor 10,5 Överhaltsavgift kr/kg 36,85 46,06

Totalkväve 52 Överhaltsavgift kr/kg 24,58 30,73

Suspenderande ämnen, SS 260 Överhaltsavgift kr/kg 6,16 7,70

Mervärdesskatt

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

förändring i debiteringen gentemot kunden.

Avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten

VATTEN SPILLVATTEN 

VATTEN SPILLVATTEN 

TOTALT

TOTALT 



NSVA 1 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 3
Gäller fr o m 2021-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG (kr) Exkl moms Inkl moms

Vattentankstation, brandpostmätare, byggvatten, sprinklerservis
1. För vattentankstation debiteras

a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle) 568 710

b) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 20,95 26,19

2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras
a) Utlåningsavgift 568 710
b) Avgift per dygn för mätaranslutning 20 mm 50,00 62,50

25 mm 60,00 75,00
40 mm 75,00 93,75
50 mm 100,00 125,00

c) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 20,95 26,19

3. Byggvatten utan mätning 
Småhus (villor)
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift fast 50 m3 (V/S) 1 048 1 310

Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift fast 30 m3/lägenhet (V/S) 20,95 26,19

Annan fastighet
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift minimum 75 m3 (V/S) 20,95 26,19

4. Byggvatten med mätning
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift m3
20,95 26,19

5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis
a) servisdimension 100 mm 4 945 6 181

150 mm 9 788 12 235
200 mm 19 575 24 469
250 mm 29 877 37 346
300 mm 39 150 48 938

6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd)
a) motoreffekt Mindre än 1,5 kW 824 1 030

1,5 - 3,0 kW 2 575 3 219

Större än 3,0 kW 5 151 6 439

~r 
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VA-TAXA TAXEBILAGA 3
Gäller fr o m 2021-01-01

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr) Exkl moms Inkl moms

Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, sprinklertest m.m.

1.  Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran 773 966

2.  Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare 464 580

3.  Vinterförvaring av vattenmätare 180 225

4.  Ersättning för frusen eller skadad mätare 1 340 1 675

5.  Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn 412 515

6.  Länsning av vattenmätarbrunn/tillfälle 412 515

7.  Uppgrävning, proppning och återställning av serviser

Proppning av alla tre serviser Vatten, spill, dag 51 513 64 391

Proppning av två serviser Vatten, spill och/eller dag 43 786 54 733

Proppning av en servis Vatten eller spill eller dag 36 059 45 074

8.  Uppgrävning och proppning av sprinklerservis Självkostnadspris

9. Medhjälp vid sprinklertest 3 373 4 216

10. Slam från trekammarbrunnar och dylikt per m3
103 129

ÖVRIGA AVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Stängning, öppning m.m.

1.  Avstängning av vattentillförsel 536 670

2.  Återinkoppling av vattentillförsel 536 670

3.  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 648 2 060

4.  Förgävesbesök 572 715

5.  Olovlig öppning av servisventil 3 297 4 121

6.  Olovlig stängning av servisventil 3 297 4 121

7.  Olovlig bortkoppling av vattenmätare 3 297 4 121

Mervärdesskatt

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

förändring i debiteringen gentemot kunden.

~r 
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Datum: 2020-09-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000632/2020 – 500 
 
 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investeringsbudgeten 
VA för 2020. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit 
förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit 
under årets gång eller förväntas bli dyrare än beräknat. 
 
Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11 § 49 beslutades om en förtydligad investe-
ringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans arbetat 
utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre omständigheter, 
för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad investeringsbudget, bör 
NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag för omprioriteringsbe-
slut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 
 

Aktuellt 
De omfördelningar/omprioriteringar i gällande investeringsbudget VA för 2020 som nu är 
aktuella att fatta beslut redovisas, tillsammans med kommentarer och förklaringar, i bilagorna 
till denna tjänsteskrivelse. 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Dricksvatten, förslag på omfördelning P2 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Ledningsnät och Projekt, förslag på omfördelning P2 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Rörnät, förslag på omfördelning P2 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Följande önskar NSVA beslut om:

0 kr 0 kr 0 kr

Kommun Projekt Projektnr. Kommun Projektnr. NSVA Avd Typ Budget 2020 Prognos 2020 Belopp Kommentar
Båstad Brandposter Båstad 2020 12490 410 10 770 000 kr 400 000 kr -370 000 kr Funktionskontroller har visat att fler brandposter än beräknat är i funktionsdugligt skick

Avstängningsventiler Båstad 2020 12490 410 10 800 000 kr 1 170 000 kr 370 000 kr Flera ventiler har vid manövrering  i samband med andra arbeten gått sönder. 
Funktionskontroller har visat att fler ventiler än brandposter är uttjänta.

1 570 000 kr 1 570 000 kr 0 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut

Tilläggsbeslut

I I 



Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Projektnr. Kommun Projektnr. NSVA Avd Typ Budget 2020 Prognos 2020 Belopp Kommentar
Båstad Sydvatten Båstad E1 Torekov

12130
L N 9 000 000 kr 12 500 000 kr 3 500 000 kr Omfördelning av budgeterade meddel för projekt kopplade till Sydvattenanslutning 

Båstad Ekorrvägen etapp 1

11910

L R 4 000 000 kr 4 530 000 kr 530 000 kr Ökade kostnader för året pga. ökade kostnader för återställning samt att då arbetet löpt över 
två år hamnade en större del än tidigare tänkt på budgetåret 2020. 2019 blev därmed lägre 
enligt föregående års redovisning.

Båstad Rondell köpmansgatan - Båstad
12340

L R 1 500 000 kr 2 000 000 kr 500 000 kr Ett antal tillkommande arbeten under projektets gång har summerats till omkring 0,5 mkr varför 
omprioritering föreslås 

Båstad Förslöv, Stationsvägen (ansl. Sydvatten + utbyte)
12670

L R 700 000 kr 850 000 kr 150 000 kr Omfördelning av budgeterade meddel för projekt kopplade till Sydvattenanslutning 

Båstad Huggehusvägen, Förslöv - Återställning 12401 L R 0 kr 100 000 kr 100 000 kr Återställningskostnader som kom in sent och hade missats i tidigare prognos 
Båstad Mätutrustning Båstad 2020 12450 L N 100 000 kr 140 000 kr 40 000 kr Justerad kalkyl efter inkommen materialoffert 
Båstad Huggehusvägen, Förslöv 12400 L R 0 kr 13 000 kr 13 000 kr Avslutsaktiviteter som ej budgeterats 
Båstad Skeadalsvägen, Grevie Kyrkby L R 400 000 kr 300 000 kr -100 000 kr Omfördelning av budgeterade meddel för projekt kopplade till Sydvattenanslutning 

Båstad Sydvatten Båstad E4 Västra Karup
12370

L R 500 000 kr 300 000 kr -200 000 kr Omfördelning av budgeterade meddel för projekt kopplade till Sydvattenanslutning 

Båstad Sydvatten Båstad E3 Grevie
12360

L N 3 000 000 kr 2 300 000 kr -700 000 kr Omfördelning av budgeterade meddel för projekt kopplade till Sydvattenanslutning 

Båstad Akutram Reinvest Båstad L R 1 500 000 kr 267 000 kr -1 233 000 kr Ramallokering för att täcka utgifter för Rondell köpmansgatan, Ekorrvägen etapp 1, 
Huggehusvägen samt mätutrustning. Normalt används inte akutramen till denna typ av 
omprioriteringar men då större delen av året har gått ser vi inte behovet av att hålla kvar 
akutramen så högt 

Båstad Sydvatten Båstad E2 Förslöv
12350

L N 4 000 000 kr 1 400 000 kr -2 600 000 kr Omfördelning av budgeterade meddel för projekt kopplade till Sydvattenanslutning 

24 700 000 kr 24 700 000 kr 0 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut

I I I I I I I I I 

I I T I 



Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Projektnr. Kommun Projektnr. NSVA Avd Typ Budget 2020 Prognos 2020 Belopp Kommentar
Båstad Båstad reservoarar 12540 V N 50 000 kr 430 000 kr 380 000 kr Ny överbyggnad för el och kommunikation. Medel omprioriteras för att projektet ska kunna 

genomföras.
Båstad Båstad styr och regler 12560 V R 350 000 kr 425 000 kr 75 000 kr Inom projektet har arbete utförts på fler anläggningar än de som initialt planerades. 

Båstad Vattendom V14 idrottsplatsen 12720 V N 0 kr 500 000 kr 500 000 kr Projektet tidigareläggs, genomför enligt affärsplan 2021
Båstad Vattenförsörjningsplan Norra Båstad 12700 V V 250 000 kr 300 000 kr 50 000 kr Årsbudget justeras efter genomgång med anlitad konsult. Modellering kommer att kunna 

båbörjas i större omfattning det här året än vad vi planerade för vid projektstart. Detta beror på 
ökad tillgång på denna kompetens hos anlitad konsult. Det är till fördel för projektet i sin helhet 
om större del modellering kan göras detta året. 

Båstad Vändplats vid R9 12710 V N 0 kr 30 000 kr 30 000 kr Tillkommande projekt. Tillgängligheten vid reservoaren var tidigare begränsad. En vändplats 
underlättar vid underhållsarbeten då material transporteras till platsen. 

Båstad Förprojektering samlingskammare Eskilstorp 12510 V N 500 000 kr 150 000 kr -350 000 kr Projektet behöver föregås av "vattenförsörjningsplan norra båstad"
Båstad Skalskydd Båstad 12570 V N 350 000 kr 145 000 kr -205 000 kr Mindre projektomfattning. Medel omprioriteras till andra projekt. 
Båstad Säkerhetsbarriär UV 12590 V N 300 000 kr 270 000 kr -30 000 kr Projekt avslutat till lägre kostnad än kalkylerat. 
Båstad Process 2020 12520 V R 500 000 kr 0 kr -500 000 kr Utgår.
Båstad Konferensrum V N 0 kr 75 000 kr 75 000 kr Utrymme på anläggningen i Torekov som ej inkluderades i tidigare ombyggnation av 

personalutrymmen kan användas till konferensrum genom relativt enkla åtgärder. 

Båstad Undercentral och Elskåp Ts2 V R 0 kr 25 000 kr 25 000 kr Projektuppstart inför genomförande 2021
Båstad Båstad - Maskiner 2020 12550 V R 500 000 kr 380 000 kr -50 000 kr Projektet är nästan klar för avslut och utfallet är lägre än förväntat. Del av projektbudget 

omprioriteras

2 800 000 kr 2 730 000 kr 0 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut

I I I I I I I I I 

I I I I 
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Datum: 2020-09-22 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000577/2020 – 380 
 
 

Svar på medborgarförslag - Förlängning av Malenbadets säsong 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
2020-08-10 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren önskar att malenbadets säsong 
förlängs till mitten av september.  
 
Malenbadet har redan idag förlängda öppettider utanför den vanliga semesterperioden. Att 
Malenbadet har öppet utanför skolans sommarlov är i huvudsak för att ge skolorna möjlighet 
till simträning. Besöksunderlaget är väldigt litet utanför skolans sommarlov och kostnaderna 
för personal och uppvärmning av bassänger överstiger vida intäkterna. Att ytterligare förlänga 
öppettiderna kostar tyvärr orimligt mycket för det fåtal som använder bassängerna, och dessa 
medel har vi inte i vår budget. Ett annat problem som uppstår är att huvuddelen av vår perso-
nal på badet är studerande och inte är tillgänglig efter 1 september. 
 
Förvaltningen ser över möjligheten att förlänga Malenbadets öppettider under vissa veckoda-
gar under sommaren 2021. Planerna är då att förlänga de ordinarie öppettiderna med 1-2 
timmar och att denna extratid ska vara till för vuxensim och vattengympa.    
 
 
 
Teknik och service  
Hans Paganus, fastighets- och fritidschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställarna.  
Kommunfullmäktige. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2020-08-10.  
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Medborgarförslag till Båstads Kommun 

Vi är många som flitigt nyttjar möjligheten att få simma på Malen badet. 

?020 ·--08- 1 0 
Dnr. ~~-0.Q .Q. 5.1.t.If·· 
... .. ... hV.2.Q. --~-. 3. .a u . .. , 

Tyvärr närmar sig nu datum för stängning av denna säsong och vi vill därför framföra 
vår önskan om att förlänga öppettider för morgonbad tex till mitten av september. 
Det skulle också ge skolan möjlighet till gymnastiklektioner där. 
Vi ser denna simning som ren friskvård och är tacksamma för att Båstad Kommun med 
sin personal sköter Malen badet på ett exemplariskt sätt ! 

Båstad 11 augusti 2020 
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Datum: 2020-09-23 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000682/2020 – 380 
 
 

Särskilt bidrag till Grevie Idrottscenter AB 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Grevie Idrottscenter AB beviljas ett särskilt bidrag på 100 000 kr för 2020. 
 
2. Medel till det extra bidraget tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
 
3. Från och med 2021 utgår inget särskilt bidrag till Grevie Idrottscenter AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Grevie Idrottscenter AB har sedan 2002 erhållit särskilt bidrag, utanför ordinarie bidragsregler 
fastställda av kommunfullmäktige, från Båstads kommun för drift och skötsel av idrottshall till 
en total kostnad på 6,15 mkr. Inget gällande avtal finns som reglerar det särskilda bidraget. 
Fastighets- och fritidsförvaltningen har som riktlinje att följa likabehandlingsprincipen och i 
möjligaste mån ordinarie bidragsregler som är lika för alla. Detta särskilda bidrag anses inte 
heller uppfylla dessa riktlinjer. För att underlätta en anpassning till de nya ekonomiska förut-
sättningarna för Grevie GIK föreslås en mjuk övergång med halverat särskilt bidrag 2020, där-
efter utgår inget särskilt bidrag. 
 

Bakgrund 
Grevie GIK och Båstads kommun kom 2001 överens om att Skansenhallen skulle flyttas från 
Båstad till Grevie. Investeringskostnaden uppgick till 6,0 mkr varav bidrag från kommunen på 
1,0 mkr och andra intressenter 1,3 mkr. För resterande 3,7 mkr upptogs ett banklån som 
kommunen gick i borgen för. Kommunen tog över banklånet 2006 och 2010 avskrevs lånet till 
Grevie Idrottscenter AB. Sedan 2001 har särskilt bidrag utanför ordinarie bidragsregler beta-
lats ut till Grevie Idrottscenter AB med varierande belopp, från 600 tkr 2002 till 200 tkr 2019. 
Totalt har 6,15 mkr betalats ut till Grevie Idrottscenter AB som särskilt bidrag sedan 2002. 
Sedan 2002 har förutsättningarna och behovet av idrottshall i Grevie förändrats radikalt, ef-
tersom skolan avvecklades 2015. 
 

Ekonomi 
I budget för 2020 uppgår det särskilda bidraget till Grevie Idrottscenter AB till 0 kr. Budget-
uppföljningen för Fritidsavdelningen visar underskott på grund av Covid-19 viket medför att 
extra medel föreslås tas från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. 
 
 
 
Hans Paganus   Elisabet Edner 
Fastighets- och fritidschef   Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska kontoret 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-09-21 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000680/2020 – 200, B20-767 
 
 

Detaljplan för Böske 2:108 m.fl. i Grevie – Beslut om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Förslag till detaljplan för Böske 2:108 m.fl. i Grevie, Båstads kommun, Skåne län får upprät-
tas och samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
 
3. Planavtal ska upprättas med fastighetsägaren till Böske 2:108 och Hålarp 4:34, Lindab Fas-
tigheter AB. 
 
4. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljöbedömning 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lindab Fastigheter AB inkom den 9 juli 2020 med en ansökan om planbesked (bilaga 1) för 
änd-ring av detaljplan för fastigheten Böske 2:108 i syfte att möjliggöra för kontor och bostä-
der. Lindab äger även intilliggande fastighet Hålarp 4:34 som bör ingå i planområdet. Fastig-
heterna omfattas idag av plan 1409, Förslag till ändring av byggnadsplan för centrala delen av 
Grevie samhälle (Fastigheten Böske 2:60 m.fl.), laga kraft 5 juli 1985. På grund av att huvudsyf-
tet med gällande byggnadsplan är ett annat än vad som ansöks om i den aktuella planansökan, 
är det inte möjligt att göra en planändring. Istället behöver en ny detaljplan tas fram. 
 
Viktiga frågor att undersöka under planprocessen är trafik och dagvattenhantering. Detaljpla-
nen bör utformas med hänsyn till den omgivande bebyggelsens skala. Att planera för bostäder 
och centrumverksamhet i detta centrala och kollektivtrafiknära läge bidrar till att förtäta sam-
hället genom funktionsblandning och skapar förutsättningar för året runt-bostäder, vilket är i 
linje med ställningstaganden i gällande översiktsplan antagen 2020.  
 
Planen kan inte antas innebära en betydande miljöpåverkan och är förenlig med översiktspla-
nen. Planen kommer att arbetas fram med standardförfarande. Utifrån kommunstyrelsens 
planprioriteringsordning klassas denna detaljplan som prioritet 2 eftersom den omfattar en 
blandning av bostäder och centrumverksamhet, avser fler än 10 bostäder och bidrar till förtät-
ning. Detaljplanen finansieras genom upprättande av planavtal med fastighetsägaren. Planar-
betet kan påbörjas när planavtal tecknats, samråd beräknas kunna ske under 2021 och beslut 
om antagande år 2022. 
 

Bakgrund 
Lindab Fastigheter AB inkom den 9 juli 2020 med en ansökan om planbesked (bilaga 1) för 
änd-ring av detaljplan för fastigheten Böske 2:108 i syfte att möjliggöra för kontor och bostä-
der. Lindab Fastigheter AB äger även angränsande fastighet Hålarp 4:34, som de också önskar 
ska ingå i förslag till ny detaljplan. Fastigheterna omfattas idag av plan 1409, Förslag till änd-
ring av byggnadsplan för centrala delen av Grevie samhälle (Fastigheten Böske 2:60 m.fl.), laga 
kraft 5 juli 1985. Inom fastigheten Böske 2:108 regleras markanvändningen till handel i dess 
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norra del, bostäder och handel (friliggande) i dess södra del längs Järnvägsgatan och bostäder 
(sammanbyggda hus) i dess västra del. Fastigheten Hålarp 4:34 är planlagd för bostäder och 
handel (friliggande). 
 

 
Utsnitt från gällande byggnadsplan (plan 1409). Inom planområdet är fastigheten Böske 2:108 ungefärligt 
markerad med röd linje och Hålarp 4:34 med blå linje. Förslag till ny detaljplan föreslås inkludera dessa fastig-
heter. 

 
På grund av att huvudsyftet med gällande byggnadsplan är ett annat än vad som ansöks om i 
den aktuella planansökan, är det inte möjligt att göra en planändring. Istället behöver en ny 
detaljplan tas fram. 

 
Aktuellt 
Lindab Fastigheter AB inkom den 9 juli 2020 med en ansökan om planbesked för ändring av 
detaljplan för fastigheten Böske 2:108 i syfte att möjliggöra för kontor och bostäder. Därefter 
har Lindab skriftligen meddelat att de även önskar att deras angränsande fastighet Hålarp 4:34 
ska ingå i planansökan och i kommande planläggning (se bilden ovan).  
 
Fastigheterna Böske 2:108 och Hålarp 4:34 ligger centralt i Grevie tätort utmed Järnvägsgatan. 
Här finns en busshållplats där regionbusslinje 504 mellan Förslöv och Båstad gör uppehåll. 
Utmed Stålhögavägen/väg 105 finns en busshållplats där linje 505 mellan Förslöv och Torekov 
gör uppehåll, cirka 600 meter från fastigheten. Fastigheterna gränsar till NP Nilsson i norr, fri-
liggande bostäder i söder och till Båstadhems hyresbostäder i väster. Deras sammanlagda area 
är 14 619 m2. 
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Fastigheterna Böske 2:108 och Hålarp 4:34 är ungefärligt markerade med röd linje.  

 
Förslaget till ny detaljplan föreslås omfatta Lindabs fastigheter Böske 2:108 och Hålarp 4:34. 
Om planarbetet skulle visa behov av att inkludera (delar av) andra fastigheter är det möjligt att 
utöka planområdet. Dialog har förts med angränsande fastighetsägare Båstadhem utifall de 
skulle ha önskemål att ingå i planarbetet. Båstadhem har avböjt medverkan.  
 
Idag har Lindab kontor inom fastigheten Böske 2:108. Till sin planansökan har Lindab bifogat 
en skiss (bilaga 1) över föreslagen bebyggelse. Skissförslaget visar bostäder i form av rad-
hus/kedjehus med totalt 36 bostadsenheter. Två befintliga, äldre tegelbyggnader avses behål-
las och byggas om till bostäder. Planansökan avser såväl bostäder som kontor, men använd-
ningen kontor redovisas inte i skissförslaget.  
 
En ny detaljplan syftar till att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet på ett mer mark-
effektivt sätt, på mark som idag är planlagd för handel och bostäder. Inom användningsbe-
stämmelsen C – Centrum ryms kontor såväl som exempelvis handel, service, samlingslokaler 
och vårdcentral. Att planera för bostäder och centrumverksamhet i detta centrala och kollek-
tivtrafiknära läge bidrar till att förtäta samhället genom funktionsblandning och skapar förut-
sättningar för året runt-bostäder, vilket är i linje med ställningstaganden i gällande översikts-
plan antagen 2020. 
 
I vilken omfattning (exploateringsgrad) marken är lämplig att planlägga för bebyggelse samt 
fördelningen av mark för olika användningsområden kommer att utredas under planarbetet. 
Detaljplanen bör utformas med hänsyn till den omgivande bebyggelsens skala men också med 
hänsyn till kommande planer för området i form av centrumutveckling, nybyggnation och för-
tätning. 
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Enligt översiktsplanen ska det kulturhistoriska värdet i den befintliga bebyggelsen beaktas vid 
förtätning av Grevie, och kontorsbyggnaderna på Böske 2:108 omnämns specifikt. I översikts-
planen pekas platsen vid Järnvägsgatan och den gamla järnvägsstationen ut som lämplig för 
tillskapande av ett socialt centrum. Tanken är att utforma platsen som en mötesplats som kny-
ter ihop olika målpunkter och grönområden med varandra. Järnvägsgatan ska utvecklas till en 
centrumgata och blir central för tätorten när, på sikt, området öster om gamla banvallen vid 
Gimlevägen planeras och byggs ut. Det är lämpligt att planläggningen av Lindabs fastigheter 
bidrar till tillskapandet av centrumkaraktär på platsen, genom att exempelvis möjliggöra cent-
rumverksamhet och genom disposition och gestaltning av byggnader. 
 

 
Skissförslag i planansökan från Lindab Fastigheter AB. Befintliga byggnader är äldre tegelbyggnader. 

 
 
 
 
 
 
 

BÖSKE 2:108 

Al 
SlåJ1 del°'plon 
Skdol:SOO(AJ) 
2020-07-07 

do .... 

Gemensam 
utepla~ 

' ••••••• C. ;a!~ 

·····~ u 1. . . .. . ~-.,~ 

p 

p 

0 

0 

N 



 
 

 

5 (6) 

 

Det föreslagna planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvat-
ten. Fastigheten Böske 2:108 ligger inom skyddsområde för vattentäkt (skyddsområdets yttre 
område) vilket kan ställa krav på dagvattenhanteringen och att infiltration ska förhindras. Det 
finns inga lågpunkter inom området, men ett par större rinnvägar. I områdets södra del, nära 
Järnvägsgatan, finns en fyndplats registrerad i Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök. Det 
rör sig om en lösfyndsamling som uppges vara förvarad hos en privatperson. Statusen på fynd-
platsen är därför oklar, men kan behöva beaktas under detaljplanearbetet. Området berörs av 
riksintressena för rörligt friluftsliv och kustzon/högexploaterad kust och hänsyn till dessa be-
höver tas under detaljplanearbetet. Då marken redan är ianspråktagen och planlagd bedöms 
detaljplanen dock inte påtagligt kunna påverka riksintressena negativt.  
 
Viktiga frågor att undersöka närmre är trafik och dagvattenhantering. Tillkommande bostäder 
kan komma att resultera i ökad trafik till och från området. Det är också viktigt att säkerställa 
dagvattenhanteringen så att inte befintlig eller planerad bebyggelse påverkas negativt. Om 
större ytor bebyggs och hårdgörs leder det till ökade flöden till dagvattenledningarna.  
 
När en detaljplan tas fram ska en undersökning göras av om planen kan antas innebära en be-
tydande miljöpåverkan. I så fall ska en strategisk miljöbedömning inklusive en miljökonse-
kvens-beskrivning göras. Undersökningen har visat att planförslaget kan medföra viss inver-
kan på ett par aspekter. Det gäller ”kommunal kulturvård”, då äldre kontorsbyggnader som har 
kulturhistoriska värden ligger inom planområdet. Arkeologin kan påverkas med tanke på den 
fyndplats som ligger i söder inom planområdet. Dessa aspekter behöver beaktas under planar-
betet.  
 
Undersökningen visar att planen inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Därför 
bedöms det inte vara nödvändigt att göra en strategisk miljöbedömning.  
 
Planen kommer att arbetas fram med standardförfarande då den är förenlig med översiktspla-
nen och med länsstyrelsens granskningsyttrande, ej är av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt är av stor betydelse.  
 
Utifrån kommunstyrelsens planprioriteringsordning klassas denna detaljplan som prioritet 2 
eftersom den omfattar en blandning av bostäder och centrumverksamhet, avser fler än 10 bo-
städer och bidrar till förtätning. Detaljplanen finansieras genom upprättande av planavtal med 
fastighetsägaren. Planarbetet kan påbörjas när planavtal tecknats, samråd beräknas kunna ske 
under 2021 och beslut om antagande år 2022. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslutet innebär att ett förslag till detaljplan för Böske 2:108 m.fl. kan upprättas i syfte att 
möjliggöra bostäder och centrumverksamhet på ett mer markeffektivt sätt, på mark som idag 
är planlagd för handel och bostäder. Det kan ge ett tillskott till bostadsbeståndet med en större 
variation av bostadstyper med fler bostäder riktade till åretruntboende. Det centrala stråket 
längs Järnvägsgatan aktiveras vilket kan bidra till en mer levande by. Med fler invånare skapas 
ett ökat underlag för service och handel i Grevie. 
 
Verksamhet 
Förslag till ny detaljplan kommer att upprättas av Samhällsbyggnad. Utredningar kan komma 
att behöva göras. Dessa tas fram av externa, sakkunniga konsulter.   
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Att förtäta befintliga tätorter i centrala och kollektivtrafiknära lägen stämmer överens med 
gällande översiktsplan antagen 2020. Ett förslag till detaljplan som möjliggör förtätning med 
bostäder främst riktade till åretruntboende är i enlighet med Båstads kommuns antagna 
riktlinjer för bostadsförsörjning (Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2015). 
Området ligger även kollektivtrafiknära och innebär att gällande byggnadsplan ersätts av en ny 
detaljplan med ökad flexibilitet och genomförbarhet. En annan strategi ska enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet vara att bygga i närheten av rekreationsstråk och 
grönområden. Intill planområdet löper den gamla banvallen som idag är ett attraktivt cykel- 
och rekreationsstråk som binder ihop flera av kommunens orter.  
 

Ekonomi 
Planarbetet finansieras av fastighetsägaren genom upprättande av planavtal. 
 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys av detaljplaneförslaget görs i samrådshandlingen. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Undersökningen, som syftar till att bedöma om en betydande miljöpåverkan kan föreligga, vi-
sar att ingen strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbedömning bedöms behöva 
göras.  
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked för Böske 2:108, inkommen 9 juli 2020 från Lindab Fastigheter AB. 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef  
Camilla Nermark, planarkitekt 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Befintliga byggnader 
Två befintliga äldre tegelbyggnader, med kulturhistoriskt värde, 
byggs om till bostäder för att rymma nya lägenheter. 

A2 
Bebyggelse 
2020-07-07 

do· 
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Ny bebyggelse 
Den nya bebyggelsen i form av rad- eller kedjehus. 
Inspiration från engelska radhus och gamla svenska gathus. 
En infart till området från Järnvägsgatan. 
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Datum: 2020-09-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000679/2020 – 200, B18-672 
 
 

Detaljplan för Torekov 98:146 i Torekov – Beslut om planbesked 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Förslag till detaljplan för Torekov 98:146, Båstads kommun, Skåne län får upprättas och 
samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista. 
 
3. Planavtal ska upprättas med Bovieran AB som är den exploatör som fastighetsägarna till 
Torekov 98:146 avser samarbeta med.   
 
4. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljöbedömning 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna till Torekov 98:146, Sven och Håkan Söderman, inkom den 3 juli 2018 med 
en ansökan om planbesked (bilaga 1). Fastighetsägarna önskar planlägga fastigheten för att 
möjliggöra ett seniorboende efter konceptet ”Bovieran Nova” med 36 lägenheter och en vinter-
träd-gård på cirka 900 m2 och om möjligt även rad- eller kedjehus. Fastigheten Torekov 
98:146 är belägen centralt i Torekov. Den är inte detaljplanelagd, är oexploaterad och är i dag 
att betrakta som jordbruksmark.    
 
Ärendet om planbesked skrevs fram av förvaltningen i oktober 2018. Kommunstyrelsen åter-
remitterade ärendet om planbesked för Torekov 98:146 till förvaltningen, som gavs i uppdrag 
att säkerställa att planen medverkar till en helhetsbild runt Sunnan 10 och Fabriken i Torekov 
samt att planen möjliggör seniorboende för åretruntboende.  
 
Planläggningen är förenlig med översiktsplanen. Planen bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. Eftersom planläggningen bedöms vara förenlig med länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande till översiktsplanen kommer förslag till detaljplan för Torekov 98:146 tas fram 
med standardförfarande. Länsstyrelsen skriver dock i granskningsyttrandet att nytillkom-
mande bebyggelse som är beroende av vattenförsörjning via Sydvatten behöver ha faktisk möj-
lighet att anslutas till Sydvatten, innan ny bebyggelse kan medges. Det innebär att detaljplanen 
kan antas efter att Sydvatten har anslutits till Torekov. Detaljplanen bedöms vara av prioritet 
1. Planen finansieras genom upprättande av planavtal med Bovieran AB, den exploatör som 
fastighetsägarna valt att samarbeta med. Planarbetet kan påbörjas när planavtalet har under-
tecknats, samråd beräknas kunna hållas under 2021 och ett beslut om antagande beräknas 
2022. 
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Bakgrund 
Fastighetsägarna till Torekov 98:146, Sven och Håkan Söderman, inkom den 3 juli 2018 med 
en ansökan om planbesked (bilaga 1). Fastighetsägarna önskar planlägga fastigheten för att 
möjliggöra ett seniorboende efter konceptet ”Bovieran Nova” med 36 lägenheter och en vinter-
trädgård på cirka 900 m2 och om möjligt även rad- eller kedjehus. Fastigheten Torekov 98:146 
är idag inte detaljplanelagd. 
 

 
Kartutdrag. Fastigheten Torekov 98:146 är ungefärligt inritad med svart linje. Den röda ellipsen markerar om-
rådet runt Fabriken och detaljplaneområdet för Sunnan 10 m.fl. Fabriken är en företagsby med olika verksam-
heter. Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. möjliggör bl.a. bostäder, centrumverksamhet och handel.  

 
Ärendet om planbesked skrevs fram av förvaltningen i oktober 2018 med förslag att avslå pla-
nansökan med anledning av att detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. bör genomföras först, för att 
undersöka om den typen av exploatering leder till fler åretruntboende. Ytterligare en anled-
ning till förvaltningens förslag till beslut var att detaljplanen bör föregås av ett planprogram 
för att visa fastighetens del i en framtida utbyggnad av centrala Torekov.  
 
Den 5 december 2018 beslutade kommunstyrelsen (KS § 271) att återremittera ärendet om 
planbesked för Torekov 98:146 till förvaltningen, som gavs i uppdrag att säkerställa att planen 
medverkar till en helhetsbild runt Sunnan 10 och Fabriken i Torekov (se kartbilden ovan), 
samt att planen möjliggör seniorboende för åretruntboende (bilaga 2). Sedan dess har detalj-
planen för Sunnan 10 m.fl. antagits och fått laga kraft, så väl som en ny översiktsplan för Bå-
stads kommun. Utbyggnaden av Sunnan 10 m.fl. är nu under uppstart. Båstads kommuns gäl-
lande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 20 maj 2020 (KF § 85). I den är fastig-
heten Torekov 98:146 utpekad som ett område för ”ny stadsbygd”, däribland bostäder. Samti-
digt beslöt kommunfullmäktige att en fördjupad översiktsplan för Torekov (FÖP Torekov) ska 
tas fram. Arbetet med den påbörjas under hösten 2020. 

 
 
 

,, 
Fabriken 

l?s 
1s S 

TOREKOV .. .. 
IL 

'f 
- -.~ 

9830 --
Exploatering för 
bostäder (Sunnan 10 
m.fl) 

TOREKOV 

l ..,,..,._ 

-

Om Mil!:;•' inoen ,ai/OOIJe, 1 :3000 



 
 

 

3 (6) 

 

 
Aktuellt 
Fastigheten Torekov 98:146 är belägen centralt i Torekov. Den är inte detaljplanelagd, är oex-
ploaterad och är i dag att betrakta som jordbruksmark. Fastigheten omfattar 8820 m2 eller 
cirka 0,88 ha. Torekov 98:146 är del av ett större sammanhängande jordbruksområde om cirka 
22 hektar som angränsar i öster och söder. I norr och väster angränsar fastigheten till bostads-
bebyggelse, handel och verksamheter i form av livsmedelsbutiken ICA samt företagsbyn ”Fa-
briken” med olika verksamheter. Cirka 170 meter bort ligger busshållplatsen där busslinje 523 
mellan Torekov-Rammsjö-Hov-Båstad och busslinje 505 mellan Torekov-Grevie-Förslöv stan-
nar. Längs fastighetens västra gräns går en gång- och cykelväg som är en viktig länk genom 
tätorten.   
 
I planansökan från fastighetsägarna och exploatören Bovieran AB redovisas ett skissförslag 
med ett seniorboende enligt konceptet ”Bovieran Nova” med 36 lägenheter och en vinterträd-
gård på cirka 900 m2. Det beskrivs som ett koncept för målgruppen 55+ där social samvaro 
och trygghetsskapande utformning är i fokus. Om möjligt önskar de sökande även uppföra 
några radhus/kedjehus. Exploateringsgrad och utformning av bebyggelsen utreds vidare under 
detaljplaneprocessen. 
 

 
 
Bilaga till planansökan. Exploatörens skissförslag till utbyggnad efter konceptet ”Bovieran Nova”. 
 
Fastigheten Torekov 98:146 ligger inte inom verksamhetsområde för vatten. Merparten av 
centrala Torekov ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, men 
dock inte jordbruksområdet som Torekov 98:146 tillhör. Det finns inga kända fornlämningar 
inom fastigheten. Riksintressena för kustzon/högexploaterad kust samt rörligt friluftsliv berör 
fastigheten och dessa behöver hanteras inom planprocessen. Fastigheten och angränsande 
markområde ligger i en större lågpunkt med rinnvägar, vilket innebär att dagvatten samlas 
här. Dagvattenfrågan i relation till förutsättningarna för bebyggelse måste utredas för att sä-

BOVIERAN TOREKOV (NOVA) smJATlONSP\.ANSKISS 

2018,-0!>.2:4 SKALA 1:800 (A3) 



 
 

 

4 (6) 

 

kerställa att den nya föreslagna bebyggelsen samt kringliggande fastigheter inte påverkas. Idag 
används marken för jordbruksändamål. Det kan finnas rester av bekämpningsmedel kvar i 
marken och en yta i fastighetens västra del kan ha använts som upplagsplats. En markunder-
sökning behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bostäder.  
 
Båstads kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 20 maj 2020 (KF 
§ 85). I den är fastigheten Torekov 98:146 utpekad som ett område för ”ny stadsbygd”, där-
ibland bostäder. Syftet är att förstärka ortens centrum. Möjligheten att fortsätta kunna bedriva 
jordbruksverksamhet på närliggande fastigheter ska tas hänsyn till vid planläggning.  
 
I samband med antagandet av översiktsplanen den 20 maj 2020 (KF § 85) beslutades att en 
fördjupad översiktsplan för Torekov (FÖP Torekov) ska tas fram. I den ska frågor rörande To-
rekovs utveckling och planläggning undersökas mer i detalj. Arbetet är under uppstart och 
kommer att löpa parallellt med framtagande av förslag till detaljplan för Torekov 98:146. De 
båda planerna ska förhålla sig till varandra och får ej vara motstridiga.  
 
Eftersom kommunstyrelsen har beslutat (i december 2018, KS § 271) att förslag till detaljplan 
för Torekov 98:146 ska möjliggöra seniorboende för åretruntboende, är detta utgångspunkten 
för det fortsatta arbetet med detaljplanen. Det är även beslutat att detaljplaneprocessen ska 
säkerställa att planen medverkar till en helhetsbild runt Sunnan 10 och Fabriken i Torekov. Det 
är därför viktigt att planläggningen undersöker förutsättningar och förhållanden inom och 
kring fastigheten. Under planarbetet behöver frågan om en hållbar dagvattenhantering inom 
fastigheten och i det större angränsande området lösas. Vattenförsörjningsfrågan är också en 
viktig aspekt, som länsstyrelsen pekar på som central för framtida utbyggnadsområden. I väs-
ter går ett längre sammanhängande G/C-stråk som kopplar södra delen av Torekov med ortens 
centrum. Kopplingen ska beaktas i vidare planläggning.  
 
Detaljplaneläggning av Torekov 98:146 för seniorbostäder har stöd i gällande översiktsplan, 
där fastigheten pekas ut för ”ny stadsbygd”, däribland bostäder. Planen anses inte vara av be-
tydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och kan inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.  
 
I sitt granskningsyttrande till översiktsplanen pekar länsstyrelsen på att nytillkommande be-
byggelse som är beroende av vattenförsörjning via Sydvatten behöver ha faktisk möjlighet att 
anslutas till Sydvatten, innan ny bebyggelse kan medges. Anslutningen av orterna på kommu-
nens sydsida till Sydvatten innebär att vattenförsörjningen blir tryggad, och det arbetet pågår 
nu. En konsekvens är dock att detaljplanen inte kan antas förrän Torekovs samhälle anslutits 
till Sydvatten. Eftersom arbetet med påkoppling till Sydvatten pågår, bedöms planläggningen 
trots detta vara förenlig med granskningsyttrandet. Det innebär att planen bedöms kunna ar-
betas fram med standardförfarande.  
 
När en detaljplan tas fram ska en undersökning (f.d. behovsbedömning) göras av om planen 
kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en strategisk miljöbedömning 
inklusive en miljökonsekvensbeskrivning göras. Undersökningen visar att planförslaget kan ha 
viss inverkan på vissa aspekter. Översvämningsrisken och dagvattenhanteringen behöver be-
aktas så att befintlig eller nytillkommande byggnation inte riskeras översvämmas. Jordbruks-
mark kommer att ianspråktas av bebyggelse vilket påverkar utnyttjandet av naturresurser. Det 
be-döms också ha en inverkan på stödjande och försörjande ekosystemtjänster. Markförore-
ningar behöver undersökas då rester av bekämpningsmedel från jordbruket kan finnas i mar-
ken. Plan-förslaget bedöms ha inverkan på landskapsbilden men då planområdet ligger direkt 
intill befintlig bebyggelse, anses dess inverkan inte vara betydande. Tillkommande bostäder 
kan innebära restriktioner/ökade krav på befintliga verksamheter vilket behöver beaktas.  
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Undersökningen visar att planen inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Därför 
bedöms det inte vara nödvändigt att göra en strategisk miljöbedömning.  
Förslag till detaljplan för Torekov 98:146 bedöms vara en plan med prioritet 1 enligt kommun-
styrelsens planprioritering. Detta eftersom den ligger kollektivtrafiknära, i anslutning till en 
busshållplats där två busslinjer möts och syftar till att möjliggöra bostäder. Planen finansieras 
genom upprättande av planavtal med Bovieran AB, den exploatör som fastighetsägarna valt att 
samarbeta med. Planarbetet kan påbörjas när planavtalet har undertecknats. Samråd beräknas 
kunna hållas under 2021 och ett beslut om antagande beräknas 2022. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
För Båstads kommun innebär planläggningen att det skapas möjlighet att bygga bostäder 
specifikt riktade till en äldre målgrupp. Då kommunen har en åldrande befolkning där Torekov 
som ort sticker ut med en allt större andel äldre, bedöms det bli ett positivt tillskott av en 
bebyggelsetyp som saknas. 
 
Verksamhet 
Förslag till ny detaljplan kommer att upprättas av Samhällsbyggnad, i samverkan med Teknik 
och service med flera. Utredningar, så som dagvattenutredningar, kan komma att behöva 
göras. Dessa tas fram av externa, sakkunniga konsulter.  
 
Planläggningen av fastigheten Torekov 98:146 överensstämmer med översiktsplanen där fas-
tigheten pekas ut för ”ny stadsbygd”, däribland bostäder.  
 

Ekonomi 
Detaljplanen finansieras av genom upprättande av planavtal med fastighetsägarnas exploatör, 
Bovieran AB. 
 
Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys av detaljplaneförslaget görs i samrådshandlingen. 
 
Miljökonsekvensanalys 
Undersökningen (f.d. behovsbedömningen), som syftar till att bedöma om en betydande miljö-
påverkan kan föreligga, visar att ingen strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvens-
bedömning bedöms behöva göras.  
 
 
Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked för Torekov 98:146, inkommen 3 juli 2018 från Sven Söderman och 
Håkan Söderman.  
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2018, KS § 271. 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef  
Camilla Nermark, planarkitekt 
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Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Ansökan om planbesked 

Fastighetsförteckning 

Torekov 98:146 

Fastigheten/Fastigheternas adress 

Litorinavägen/Kaptensgatan 
Fastighetsägares namn och adress och organisationsnummer ( om annat än sökanden) 

Sven Söderman och Håkan Söderman 

Organisationsnummer /Personnummer 

541116-3537 och 4 71029-3657 
Sökanden 

Sven Söderman och Håkan Söderman 
Adress 

Olympiagatan 6, 26977 Torekov 

Telefon 

073 088 1119 
Epost 

sven.soderman@gmail.com 
Faktureringsadress 

Bovieran AB Box 53121 Göteborg 
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Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 
Avsikten är att låta uppföra ett seniorboende enligt konceptet "Bovieran Nova" 
innehållande 36 lägenheter och en vinterträdgård på ca 900 m2. Om plats finnes 
önskar vi även komplettera med ett antal radhus/kedjehus. 
Bovieran är ett koncept för människor över 55 år - med en trygghetskapande 
utformning där social samvaro står i focus. Bovierans hjärta och självklara 
mötesplats är den inglasade Vinterträdgården. Där kan de boende njuta och ta det 
lungt eller umgås tillsammans med grannar. 

Bifogar förslag på inplacering på fastigheten (dat 18-05-24) 

Glöm inte bifoga en skalenlig ritning e//er skiss över planområdet och förslaget. 

Avgift för planbesked betalas enligt av kommun faststä//d taxa. 

Underskrift 

Namnförtydligande 
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Sammanträdesdatum 

2018-12-05 
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Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 5 december 2018 kl. 10.00-16.30. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Eddie Grankvist (BPJ 
Helena Stridh (BP) 
Thomas Nerd (S) §§ 291-296, Jessica Andersson (S), tjg. ers.§§ 267-290 
UlfJiewertz (M), tjg. ers. för Christer de la Motte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
Ib Nilsson (C), tjg. ers. för Uno Johansson (C) 
Håkan Mörnstad (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) §§ 267-290 
Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) §§ 291-296 
Erik Lidberg, tf. kommundirektör 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 291-296 

Ingela Stefansson. Ersättare: Gösta Gebauer. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 11 december 2018 kl. 17.00. 

- ~-=+-- -cS=- ~'-+--~ --- _________ Paragrafer 

"?{;t 
Bo Wendt 

/@_d ~ Jld1--
inge1a s#°ans~on 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-12-05 

Från och med 2018-12-12 till och med 2019-01-03 

Henrik Andersson 

§§ 267-296 
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Detaljplan för del av Torekov 98:146 - Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Inkommen förfrågan från fastighetsägarna har den 3 juli 2018 om planbesked 
för seniorboende enligt konceptet "Bovieran Nova" inom en del av fastigheten 
Torekov 98:146. För att kunna bygga bostäder inom fastigheten måste en 
detaljplan upprättas. Planförslaget har stöd i Båstads gällande översiktsplan 
ÖP08 (antagen i KF 2008) som pekar ut området som lämpligt för bostäder. I 
det ännu ej antagna förslaget till ny översiktsplan är ytan inte utpekad som 
lämplig för bostäder. Planläggning av aktuellt område bör föregås ett 
planprogram som visar fastighetens del i en framtida utbyggnad av centrala 
Torekov. För angränsande fastigheter i norr pågår ett planarbete ( detaljplan för 
Sunnan 10 m.fl.) som bland annat syftar till att möjliggöra för byggnation av 
bostäder som vänder sig till alla åldersgrupper. Förvaltningen anser att denna 
detaljplan bör genomföras först innan Torekov 98:146 planläggs. 
Förvaltningens samlade bedömning är att det i nuläget inte är lämpligt att 
planlägga del av Torekov 98:146 för bostäder. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2018-10-11, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Begäran om detaljplan för del av Torekov 98:146 avslås. 

Arbetsutskottets förslag Begäran om detaljplan för del av Torekov 98:146 beviljas. 

Yrkande Thomas Andersson (L) med bifall från Ingela Stefansson (S), Inge 
Henriksson (BP), Johan Olsson Swanstein (M) och Gösta Gebauer (C) : 
Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att planen 
medverkar till en helhetsbild runt Sunnan 10/"Fabriken" i Torekov, samt att 
planen möjliggör seniorboende för åretruntboende. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att planen medverkar till en 
helhetsbild runt Sunnan 10/"Fabriken" i Torekov, samt att planen möjliggör 
seniorboende för åretruntboende. 
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Datum: 2020-09-21 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000681/2020 – 200 
 
 

Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 
 
 

Förslag till beslut 
 
Upphäva kommunfullmäktiges beslut (2013-01-23 § 6) att en ny fördjupad översiktsplan för 
Kattvik upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 23 januari 2013 (§ 6) beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Ett planprogram 
för den kommande FÖP:en arbetades fram och antogs av kommunfullmäktige 2015. Sedan 
programmet godkändes har en ny översiktsplan för kommunen antagits, ÖP2030, och i den 
beskrivs övergripande ställningstaganden för området. ÖP2030 har en annan strategisk inrikt-
ning än tidigare gällande översiktsplan (ÖP08). Att ta fram en ny FÖP för Norrviken-Kattvik 
bedöms därför inte längre vara aktuellt.  
 

Bakgrund 
Den 23 januari 2013 (§ 6) beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Samtidigt beslu-
tades att länsstyrelsens granskningsyttrande över den dåvarande FÖP:en särskilt skulle beak-
tas samt att Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad skulle få det politiska processansva-
ret. Bakgrunden till beslutet var att då gällande FÖP för Norrviken-Kattvik (2008) inte längre 
bedömdes vara aktuell och vägledande för detaljplanering och bygglov.   
 
Den 26 februari 2014 beslutades att Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick i upp-
drag att ta fram ett program för ny FÖP Norrviken-Kattvik i enlighet med uppdragsbeskriv-
ningen, vilken låg till grund för beslutet. Syftet med programmet var att identifiera den poli-
tiska viljeinriktningen för utvecklingen av området inför framtagandet av en ny FÖP, samt att 
ta fram en grund för samråd med allmänheten och olika aktörer om områdets utveckling. Ett 
programsamråd hölls februari-april 2015. Den 28 oktober 2015 (§ 196) beslutade kommun-
fullmäktige att godkänna programmet med vissa justeringar rörande Norrviken, Kattvik, 
Småryd/Paulins väg samt Elestorp.  
 
 

Aktuellt 
Sedan programmet godkändes har en ny översiktsplan för kommunen antagits, ÖP2030, och i 
den beskrivs övergripande ställningstaganden för området. De delar som var aktuella i den 
tidigare FÖP:en och programhandlingen har bakats in i översiktsplanen. Utöver ett fåtal detalj-
planer i området är det ställningstagandena i ÖP2030 som kommunen formellt sett har att 
förhålla sig till. Den äldre FÖP Norrviken-Kattvik från 2008 är sedan antagandet av ÖP2030 
inte längre gällande.  
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Detaljplanerad mark i Norrviken-Kattvik.                 Översiktsplan 2030, Båstads kommun. 
 
ÖP2030 har en annan strategisk inriktning än tidigare gällande översiktsplan (ÖP08). ÖP2030 
har fokus på hållbar utveckling, förtätning, bebyggelseutveckling i centrala och kollektivtrafik-
nära lägen samt bevarande av natur- och kulturmiljöer. Det innebär att den fortsatta planlägg-
ningen har en annan utgångspunkt idag än när beslutet att ta fram en ny FÖP fattades år 2013. 
Genom översiktsplanen ÖP2030 är kommunen mer restriktiv till fortsatt utbyggnad i Norrvi-
ken-Kattvik än vad som tidigare var fallet med ÖP08. Att ta fram en ny FÖP för Norrviken-
Kattvik bedöms därför inte längre vara aktuellt. Vid behov kan områdesbestämmelser för 
Norrviken-Kattvik vara lämpliga att ta fram, i syfte att övergripande reglera markanvändning-
en och bebyggelseutvecklingen.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 

Genom upphävande av beslutet att ta fram en fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 
bedöms inte samhället påverkas i vidare omfattning.  
 

Verksamhet 
Resurser kan riktas till andra, mer prioriterade, planläggningsprojekt.  
 

Ekonomi 
Ett upphävande av beslutet att ta fram en fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik får 
inga konsekvenser för ekonomin.  
 
 
Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-23, § 6 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Olof Selldén, planchef 
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Kattvik-Norrviken - Behov av ny detaljplaneläggning 
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44 
12 

Beskrivning av ärendet Utbyggnad av kommunalt VA-nät till Kattvik är nu nära förestående, projekte
ring pågår. Fastighetsägarna har förväntningar om att få bygga till, bygga nytt 
samt kunna bilda nya fastigheter. Den fördjupade översiktsplan (FÖP) som 
finns upprättad för området, och som ska tjäna som grund för vidare detalj
planeläggning, är inte aktuell utan behöver omarbetas. 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, daterad 2012-05-23, med tillhörande 
bilagor. 

Yrkande Pelle Höglund (M) : Bifall till liggande förslag med ändring i punkt 1: "efter 
sedvanlig beredning" tas bort. 

Beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: 

KS eu 2012-10-31 
Föredragande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

1. Samhällsbyggnadsutskottet överlämnar frågan till Ekonomiutskottet för att 
fatta beslut om omarbetning alternativt upprättande av ny fördjupad över
siktsplan (FÖP) för Norrviken-Kattvik som underlag för framtida detalj
planering. 

2. En ny FÖP för Norrviken-Kattvik ska särskilt beakta de frågeställ ningar 
Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande över nuvarande FÖP. 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg föredrar ärendet. 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. En omarbetning ang. upprättande av en ny fördjupad översiktsplan för Katt
vik ska göras som underlag till framtida detaljplaner ing. 

2. En ny FÖP för Norrviken-Kattvik ska särskilt beakta de frågeställningar 
Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande över nuvarande FÖP. 

3. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får det politiska process
ansvaret för framtagandet av planen i samarbete med berörda verksamhets
områden. 

forts. på nästa sida. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

qJ'G dlol JJ!1 
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Beslut 
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KS § 323 
KF § 6 

2012-11-14 
2013-01-23 

Forts. Kattvik-Norrviken - Behov av ny detaljplaneläggning 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. En omarbetning ang. upprättande av en ny fördjupad översiktsplan för 
Kattvik ska göras som underlag till framtida detaljplanering. 

2. En ny FÖP för Norrviken-Kattvik ska särskilt beakta de frågeställningar 
Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande över nuvarande FÖP. 

45 
13 

3. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får det politiska process
ansvaret för framtagandet av planen i samarbete med berörda verksamhets
områden. 

Janet Gunnarsson (C): Redaktionell ändring under punkt ett: En ny fördjupad 
översiktsplan för Kattvik upprättas som underlag till framtida detaljplanering. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. En ny fördjupad översiktsplan för Kattvik upprättas som underlag till 
framtida detaljplanering. 

2. En ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik ska särskilt beakta de 
frågeställningar Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande över 
den nuvarande fördjupade översiktsplanen. 

3. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får det politiska process
ansvaret för framtagandet av planen i samarbete med berörda verksamhets
områden. 

lusterandes si1rnaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ dl/i ~ 
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l<attvik -- behov av planläggning -- omformulering av beslut 

Ärende 
Utbyggnad av kommunalt Va-nät till Kattvik är nu nära förestående, projektedng på
går. Fastighetsägarna har förväntningar om att få bygga till, bygga nytt samt kunna 
bilda nya fastigheter. Den fördjupade översiktsplan som finns upprättad för onwådet, 
och som skall tjäna som gmnd fö1· vidare detaljplaneläggning, ål· inte aktuell utan be
höver omarbetas. 

Bal<grund 
Beslut om utbyggnad av kommunalt Va-ri.ät har fattats av kommunstyrelsen 2011 ge
nom att medel för utbyggnaden hat• t·eserverats i budgeten, Teknik och Service har pä
börjat projekteringen. Va -utbyggnaden sker längs Kattvlksvägen. Detta förhällande 
har uppmärksammats av fastighetsägare inom området som nu under hösten hat· läm
nat in förfrågningar om att få bygga till, bygga nytt samt i en del fall få dela sina fastig
heter för att bygga nytt. 

En del av dessa förfrågningar är ännu så länge enbart I ett förberedande skede - ännu 
i)lte formella, aridra har redan färdiga handlingar för nybyggnad efter t·lvning av befint
liga små stugor. 

Förfrågan om start av planläggning i enlighet med den Fördjupade översiktsplanen 
över ornrådet (FÖP:en) har ~ven inkommit. 

Kommunen -Jrnr under en följd av år nekat både tillbyggnad, nybyggnad samt delning av 
fastigheter inom området i de fall då det har inneburit en ökning av belastningen pf\ 
befintliga enskilda infiltratlonsavlopp. 

120525\c:\documouts ond scll lngs\ tor1!0 J\skrl\•uor<l\k•ttvlk.b ,hov nv planl,1ggnlng,n.doc\ t 
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Planeringsläget 
Stor de) av Kattvik ligger inom onwåde föl' utvidgat strandskydd, Länsstyrelsen prövar 
dessa tillståndsfrågor. 

Inom en mindre del av r<attvik, finns en äldre Byggnadsplan från 1963, som området 
har byggts ut efter. Här har många bygglov lämnats med sk "mindre avvikelser" mot 
planen 'vid bygglovsprövning. Vår bedömning har under senare år blivit striktare. En
ligt fastighetsägarna föreligger det ett behov av stö1·re bygg1·ätter. 

Den Fördjupade översiktsplanen för Norrviken - Kattvik antogs av KF 200.8 0310. 
Länsstyrelsen har i tillhörande gransknlngsyttrande påpekat att FÖP:en inte är kom
plett på ett fle1'tal punkter. Blantj annat gäller detta ställningstagande kring gällande 
riksint1·essen. Länsstyrelsen har påtalat att de kan komma att ingripa mot en eventuell 
detaljplanläggning enligt 12 kap Äldre Plan- och Bygglagen. Vidare arbetades den aktu
ella FÖP:en fram bl a som ett underlag för den detaljplan över Norrvlkens Trädgårdar 
som antogs 2008. Detaljplanen för Elestol'p 6:6 m fl upprättades av kommuneil efter 
planförfrågan av NTAB. Detaljplanen vann laga kraft efter att regeringen slutligen prö
vat planens övel'klagande. FÖP:ens utformning och ansats bygger starkt på den finan
sieringside som då val' aktuell för att lösa Norrvikens f1•amtid. Idag ser dessa förhållan
den helt annorlunda ut och därmed föreligger också ett behov av en omarbetning. 

Vidare upphävde Länsstyrelsen, helt i enlighet med vad de sagt i sitt granskningsyttM 
rande över den fördjupade översiktsplanen, detaljplanen för Boarp 1:20. Anledningen 
var att den stred mot bl a riksintresse Kustzon. 

Länsstyrelsen hai' under de senare åren vid samråd al'1gående nya detaJjplanei- inom 
området påpekat att det föl'eligger ett behov av att ompröva vår Fördjupade översikts
plan för området innan nya detaljplaner kan upprättas. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: 

1. Samhällsbyggnads utskottet överlämnar frågan till Ekonomiutskottet för att ef
ter sedvanlig beredning fatta beslut om omarbetning alt upprättande av ny För
djupad översiktsplan för Norrviken Kattvik som underlag för framtida detalj
planering. 

2. En ny Fördjupad översiktsplan för Norrviken - Kattvik skall särskilt beakta de 
frågeställningar Länsstyrelsen har belyst I sitt granslmingsyttrande över nuva
rande FÖP. 

Samhällsbyggnad 
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Utställning av fördjupad översiktsplan för Norrviken
Kattvik i Båstads kommun 

Båstads kommun har överlämnat förslag till fördjupad översiktsplan i samband 
med utställning enligt 4 kap 6 §Plan-och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har 
den 2003-10-13 yttrat sig över ett samrådsförslag. 

Länsstyrelsen skall under översiktsplanens utställningstid avge ett 
granskningsyttrande. Av yttrandet skall enligt 4 kap 9 § PBL framgå om 

e ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken (MB) inte 
tillgodoses, 
regleringen av sådana frågor om användning av mark- och 
vattenområden som angår flera kommuner inte samordnats på ett 
lämpligt sätt, 

e en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte iakttas, eller 
• en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och 

övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. 

I granslrningsyttrandet får kommunen en bekräftelse på om de synpunkter som 
framförts i samrådsskedet tillgodosetts eller om Länsstyrelsen har invändningar 
som kvarstår, främst när det gäller de statliga ingripandegrundema. 

Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2 § PBL fogas 
till översiktsplanen. Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till sådana 
myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av den eller som använder 
översiktsplanen som beslutsunderlag. 

07-28224(U) FÖP Nmrvikn-Kattvik (5) 

Postadress s~söksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 040-25 23 25 6 8811-9 lansstyrelsen@m.lst.se www.m.lsl.se 

291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-25 23 25 5050-3739 
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Länsstyrelsen framförde bl a i samrådsskedet att för en fördjupning av 
översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och förfarande som för den 
kommunomfattande översiktsplanen. I likhet med den ko1mnunomfattande 
översiktsplanen skall alla krav i 4 kap 1 § PBL vara uppfyllda. Översiktsplanens 
innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet. Allmänna intressen 
enligt 2 kap samt miljö- och riskfaktorer skall redovisas, liksom riksintressen. 
Dessa brister kvarstår i utställningshandlingarna. 

Den fördjupade översiktsplanens koppling till kommunens översiktsplan är oklar. 
Kommunen bör redovisa hur plan.handlingen förhåller sig i detta avseende och om 
den kompletterar eller ersätter gällande översiktsplan. 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen uppvisar brister med hänsyn tagen till de 
grundläggande krav som ställs i PBL 4:1 och4:8. Länsstyrelsen konstaterar också 
att den fördjupade översiktsplanen inte varit föremål för miljöbedömning. 

Allmänt 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik är att 
"förtydliga sammanhangen mellan Nonvikens trädgårdar, bebyggelsen i Kattvik 
och omgivande områden, de framträdande naturvärdena i olika partier och 
rekreationsintressena i form av bl a golfspel och turism med naturupplevelser som 
syfte - ekoturism. Detta syfte innefattar avvägningar för att gym1a samspelet 
mellan de olika nämnda intressena så mycket som möjligt". 

Kommunens syfte uppnås inte i flera avseende även om Länsstyrelsen konstaterar 
att kartmaterial över allmänna intressen, regleringar m m tillkommit sedan 
samrådsskedet. Planmaterialet förmår inte ge en helhetsbild över föreslagen 
utveckling eftersom ställningstagande och konsekvensbeskrivning saknas i för 
Länsstyrelsen vik.tiga frågor. Länsstyrelsen efterlyser en analyserande 
påverkansbeskrivning och ett klart ställningstagande i frågor som riksintresse, 
strandskydd, landskapsbildsskydd, hälsa och säkerhet. Det saknas även en 
markanvändningskarta. Länsstyrelsen anser därför att översiktsplanen uppvisar 
brister med hänsyn taget till de grundläggande krav som stä1ls i PBL 4:1 och 4:8. 

Trafikfrågorna berörs summariskt och det saknas en samlad överblick av 
nuvarande och förväntad trafik. Dokumentet behöver därför kompletteras med en 
trafikredovisning så att en helhetsbild erhålls. 

Planhand/ingens tydlighet 
När det gäller Norrvikens trädgårdar beslaiver plantexten en utveckling och en 
markanvändningsstrategi som fångar upp delar ur två förslag till utveckling av 
nämnda område, UtveckUngsplanen från år 2001 och Disposit.ionsplanen från år 
2007. De båda planerna, återgivna på två olika A4-sidor, salmar angivelse av den 
tryckta skalan och en linjal för avtolkning av mått. Dispositionsplanen är mycket 
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svårläst på grund av för låg upplösning både i den analoga och digitala version 
som kommunen ställt ut. 

Plantexten ger ingående beskrivningar av avgränsningsnatur som inte går att 
återfinna i karhnaterialet och som därför kräver mycket god lokalkännedom. Det 
saknas en il1ustration av den sammanvägda plan för Nonvikens utveckling som 
plantexten förordar. Länsstyrelsen menar att planhandlingen inte når upp till 
allmänhetens rimliga krav på tydlighet och läsbarhet för att kunna fönnedla 
innebörd och konsekvens av förslaget. Länsstyrelsen anser även i detta avseende 
att översiktsplanen uppvisar brister med hänsyn taget till de grundläggande krav 
som ställs i PBL 4:1. 

Den fördjupade översiktsplanen innehåller en karta över föreslagna 
exploateringar, Karta 1, men en markanvändningskarta saknas. 

I det följande redovisar Länsstyrelsen ~mnes- och punktvis de olika bedömningar 
som ligger till grund för de allmänna synpunkterna. 

Riksintressen 
Den fördjupade översiktsplanen ingår i område av riksintresse för kustzonen 
enligt 4 kap 1, 4 § § MB, dvs skydd för 01mådenas natur- och kulturvärden och att 
viss komplettering av bebyggelse kan ske under vissa förutsättningar. För området 
gäller även riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § 
MB. 

Området är också av riksintresse för naturvården> turismen och det rörliga 
friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB. 

Översiktsplanen skall redovisa respektive intresse samt hur kommunen avser att 
tillgodose dessa. Kommunen ska redovisa motiverad bedömning av hur 
riksintressena påverkas av de föreslagna exploateringarna. Länsstyrelsen vill 
gärna framhålla rapporten om Skånes kustområden (2001 :35) som tagits fram 
tillsammans med Region Skåne och peka på dess användbarhet när det gäller 
planer som berör riksintresset kustzon. 

Vid fo1isatt planläggning av föreslagna exploateringsområden inom den 
fördjupade översiktsplanen, kan Länsstyrelsen komma att ingripa enligt 12 kap 
PBL. Se vidare under rubrikerna Golfbana, Bebyggelseutveckling, allmänt. 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap 3 § MB skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnonner 
vid planering och planläggning och detta ska framgå av planhandlingen. Enligt 4 
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kapitlet I § PBL skall av översiktsplanen framgå hur kommunen avser att iaktta 
gällande miljökvalitetsnormer. Den fördjupade översiktsplanen saknar en sådan 
redogörelse. 

Hälsa och säkerhet 
Den fördjupade översiktsplanen för Nor.rviken-K.attvik saknar redogörelse för 
hälsa- och säkerhetsfrågor. I 4 kap 1 § punkt 3 PBL framgår att översiktsplanens 
innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet, exempelvis 
Räddningstjänstens tillgänglighet inom planområdet. 

A vfallsanläggningen i Svenstad, som inte är markerad på plankartan, har ett 
skyddsavstånd på 500 meter. Enligt plankartan planeras ett område med 
gruppbyggda småhus im1anför skyddsavståndet. En skjutbana vid Englandsdals 
naturreservat är markerad i kartmaterialet men behandlas inte i beskrivningen. 
Verksamheter inom planområdet liksom djurhållning och fruktodling bör framgå 
så att konsekvensen vid utbyggnader tydligt kan utläsas. 

Nuvarande och framtida trafikmängder samt dess miljökonsekvenser beträffande 
buller saknas, likaså skyddsåtgärder för att motverka eventuella bullerstörningar. 

Området är exponerat för markradon som normalrisk vilket bör framgå av 
handlingarna. 

Planförslaget bör belysa om pågående klimatförändringar påverkar planområdet t 
ex i form av översvämnings-, ras- och skredrisker i samband med planerad 
bebyggelse. Planbeskrivningen pekar på att en utbyggnad av va-nätet i Kattvik är 
nödvändigt men kommunens ställningstagande till den kommunaltekniska 
försörjningen i området som helhet bör också framgå. 

Vid fortsatt planläggning av föreslagna exploateringsområden kan Länsstyrelsen 
komma att ingripa enligt 12 kap PBL. 

Konsekvensbeskrivning 
Planhandlingen saknar en uttömmande redovisning av dess samlade innebörd och 
konsekvenser. Enligt PBL 4 kap 1 § skall detta kunna utläsas utan svårighet. 

Miljöbedömning 
Enligt MKB-förordningen (1998:905) skall genomförandet av en översiktsplan 
nästan undantagslöst antas medföra betydande miljöpåverkan och därmed 
miljöbedömas enligt 6 kap 11 § MB. 

Övrigt 

Det skånska landsbygdsprogrammet, utvecklat av Länsstyrelsen i Skåne i 
partnerskap med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Lantbrnkamas 
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Riksförbund (LRF) i Skåne, Kommunförbundet i Skåne, Region Skåne och 
Skogsstyrelsen, är ett utvecklingsprogram med landskapsperspektivi ett regionalt 
program för en he1hetsorienterad och integrerad utveckling av landsbygden i 
Skåne. Syftet är att utveckla ett regionalt program som dels utgår från de specifikt 
skånska förutsättningarna att tillgodose den nationella landsbygdspolitikens mål. 
Den fördjupade översiktsplanen bör kunna utvecklas med ett ställningstagande till 
de riktlinjer och slutsatser som ovan nämnda program presenterar. 

Den fördjupade översiktsplanen bör redovisa kommunens ställningstagande och 
förhållningssätt till lovgivning utanför detaljplanelagt område och samlad 
bebyggelse. 

Naturvärden 
Planhandlingen redovisar omfattningen av strandskydd inom plan01mådet. I 
övrigt redovisas inte strandskydds01mådets natur- och friluftsvärden eller 
kommunens bedömning av föreslagna exploateringars påverkan på strandskyddet. 

Länsstyrelsen vill påminna om att strandskyddet är ett starkt allmänt intresse. Ny 
bebyggelse eller nya anläggningar och anordningar som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att vistas i ett område kräver dispens från strandskyddet eller ett 
upphävande av detta. Både för dispens och upphävande krävs särskilda skäl. Av 
planhandlingen framgår inga särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet. 

För mer information om strandskydd, hänvisas till Naturvårdsverkets hemsida. 
www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av
vardefull-natur/Sjoar-och-vattendrag--insatser-for-skydd-och-skotsel/Strandskydd 

Planhandlingen redovisar inom vilket 01måde landskapsbildsskydd råder, men 
kommunen gör ingen bedömning av vilken påverkan föreslagna exploateringar 
innebär på landskapsbilden, Länsstyrelsen rappmt Skånes skogar - historia, 
mångfald och skydd (2005:12) kan vara ett bra stöd i att utveckla beskrivningen i 
detta avseende. Planområdet ingår i ett område som i nämnda rapport beskrivs 
som en trakt med särskilt värdefull ädellövskog i Skåne. 

Länsstyrelsen påminner om att tillstånd enligt förordnandet om 
landskapsbildsskydd NVL 19 § eller upphävande av detsamma krävs för ny 
bebyggelse. 

Norrvikens trädgårdar 
.Kommunens mål och riktlinjerna för fortsatt planarbete fokuseras på 
utvecklingsprojekten. Underlaget är svå1tolkat. Här bör tillkomma en punkt med 
mål att säkerställa befintliga värden i detaljplan. Det på plankarta 1 redovisade 
området för skyddsbestämmelser anser Länsstyrelsen inte är tillräckligt stort och 
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förmår ej bidra till ett helhetsorienterat synsätt för området varför hela N orrvikens 
trädgårdar bör omfattas av detaljplan. Länsstyrelsen anser att det är angeläget att 
gällande detaljplan med byggrätter för hotellverksamhet snarast ersätts eftersom 
den i sin omfattning skulle kunna få stora negativa konsekvenser för Norrvikens 
trädgårdar. 

En exploatering av lågplatån har diskuterats under lång tid. En restaurering av 
områdets äldre odlingar skulle stärka de kulturhistoriska karaktärsdragen i 
Norrvikens trädgårdar som helhet. I den fördjupade översikisplanen visas i 
Dispositionsplanen ett förslag till exploatering. För att kunna bedöma 
konsekvenserna av genomförandet måste de befintliga och de tidigare strukturerna 
i området illustreras tydligt. 

På högplatån tycks det finns en mera uttalad samstämmighet om de höga 
kulturhistoriska värdena. Arbetet bör här imiktas på hur dessa värden ska 
tillvaratas. För att kunna bedöma konsekvenserna av genomförandet måste de 
befintliga och de tidigare strukturerna i området framgå tydligt. En mer detaljerad 
planering bör göras i detaljplaneskedet men det är redan nu klart att vissa 
utformningar i Dispositionsplanen påverkar de kulturhistoriska värdena negativt. 

I ett kommande detaljplanearbete bör tillvaratagandet av de kulturhistoriska 
värdena vara ett av huvudsyftena. De kulturhistoriska värdena måste konkretiseras 
och skydd och varsamhetsbestämmelser samt utformningsbestämmelser för ny 
bebyggelse måste nogsamt arbetas fram. Norrvikens trädgårdar finns redovisat 
som värdefull miljö i Länsstyrelsens regionala kulturmiljövårdsprogram. 
Regiomnuseets rapport 2001 :42 Norrvikens trädgårdar Kulturhistorisk värdering 
är ett annat underlag. 

Länsstyrelsen vill erinra om att tillstånd enligt förordnandet om 
landskapsbildsskydd NVL 19 § eller upphävande av detsamma krävs för ny 
bebyggelse. 

Med utgångspunkt av ovan och av det presenterade förslaget till exploatering 
ställer sig Länsstyrelsen ytterst tveksam till exploatering på högplatån. 

Golfbanan 
En mindre golfbana omnämns i planförslaget. Ett utredningsområde för golfbana 
beläget på höjdryggen ovanför Norrvikens trädgårdar är markerat på plankarta 1. 
Som alternativ till detta nämns en mindre anläggning söder om Svenstad med 
anslutning till Sönnertorps golfbana. Länsstyrelsen anser att de nya tankarna på en 
mindre golfb~an i området bör prövas i enlighet med kommunens golfbanepolicy 
och tydligt redovisas i planhandlingen. 
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Goltbanans närhet till och eventuella påverkan på Englandsdals naturreservat 
skall redovisas samt hur allmänhetens tillgänglighet till området påverkas. De 
föreslagna golfbanornas påverkan på riksintresse och landskapsbild skall också 
redovisas i översiktsplanen samt den förväntade trafiksituationen. En eventuell 
planläggning bör föregås av en kulturhistorisk landskapsanalys. 

Vid fortsatt planläggning av föreslagna exploateringsområden kan Länsstyrelsen 
· · , komma att ingripa enligt 12 kap PBL. 

Bebyggelseutveckling allmänt 

Landskapsanalysen är bra men kopplingen till Plankarta 1 och konsekvensen av 
forslaget framgår ej. Kartmaterialet måste förbättras och kompletteras med 
illustrationer som visar relationen mellan landskap, befintlig bebyggelse och 
nyexploatering. 

Den fördjupade översiktsplanen bör redovisa områdets tillgång till service samt 
tillgänglighet enligt HIN, enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN l. 

Länsstyrelsen finner det, med bakgrund av ovan och med det underlag som 
planhandlingama utgör, inte möjligt att ytterligare kommentera förslagen till 
utbyggnadsområden. Länsstyrelsen hänvisar därför vidare till samrådsyttrande 
daterat 2003-10-13, vilket biläggs detta yttrande. 

Vid fortsatt planläggning av föreslagna exploateringsområden kan Länsstyrelsen 
komma att ingripa enligt 12 kap PBL. 

Trafik allmänt 
Trafikfrågorna berörs summariskt och det saknas en samlad överblick av 
trafikförhållandena. Dokumentet behöver därför kompletteras med en 
trafikredovisning så att en helhetsbild erhålls. Redovisningen bör omfatta 
vägnätet, ge-vägnätet, kollektivtrafiknätet, parkeringen inom planområdet samt 
trafiknätets kopplingar till omgivningen. Befintliga trafikförhållanden och de 
förändringar i trafiknätet som orsakas av föreslagna framtida utvecklingso1måden 
bör beskrivas. 

Exempelvis är risken stor för ökad trafikbelastning i samband med de redovisade 
exploateringarna vid Boarp. Nuvarande och framtida trafikmängder samt dess 
miljökonsekvenser beträffande buller saknas, likaså skyddsåtgärder för att 
motverka eventuella bullerstörningar. Vid fortsatt planarbetet måste ett 
gemensamt ställningstagande med Vägverket tas fram som klarlägger 
trafikförhållandena, beskriver nödvändiga åtgärder och hur dessa skall kunna 
genomföras. 
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De föreslagna utbyggnaderna i Boarp är försörjda med en acceptabel 
kollektivtrafikstandard. Den övriga föreslagna bebyggelsen består dels av enskilda 
förtätningar, dels av gruppbebyggelse, samt utveckling av Norrvikens trädgårdar 
och Apelrydsskolan. Alla dessa objekt har dålig eller mycket dålig 
kollektivtrafiktillgänglighet. 

De nationella miljömåkr1 avser att styra-utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart 
samhälle. En viktig del av denna utveckling är transportsystem~t. Länsstyrelsen 
konstaterar att flera av de föreslagna utbyggnadsområdena kan visa sig vara 
hinder för en utveckling mot ett hållbarare samhälie. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom underteclmade deltagit 
Åsa Björn, plan- och bostadssektionen, Henrik Ogstedt, kulturmiljösektionen, 
Andrea Nowag, landskapssektionen, Peter Malmquist, sektionen för miljöskydd
industri, Anna Hagerberg, vattensektionen, Ingela Lundin, sociala sektionen, Jan
Åke Hansson, la.ndsbygdsavdelningen samt Ann-Margreth Brick, 
beredskapssektionen. 

78-A-0007 

t::t·~u~fr'~(:\ ,,,~ . 
k~ennark 
Länsarkitekt 6-un'7/l>(c;_tt-(J7c, 

GöranSkoog 

Bilaga: Länsstyrelsens yttrande daterat 2003-10-13 

Kopia till: 
Länsöverdirektör Lise-Lotte Reiter 
Länsarkitekt Kerstin Nilermark 
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Datum: 2020-09-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: KS 000167/2020 – 300, B 2020-337 
 
 

Reglemente för Båstads kommuns arkitekturpris 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris.  
 
2. Ge förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram diplom och plakett till pris-
tagaren. Framtagandet bekostas inom samhällsbyggnads ram för 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen gav den 12 maj 2020 samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag på stad-
gar för ett nyinstiftat arkitekturpris.  
 
Ett arkitekturpris är ett bra sätt att uppmärksamma nybyggnader, om- och tillbyggnader eller 
andra projekt som genomförts de senaste åren på ett arkitektoniskt föredömligt sätt inom 
kommunens gränser. Många byggprojekt i Båstads kommun genomförs med hög arkitektonisk 
kvalitet, både vad avser nybyggnader, restaureringar och trädgårdsanläggningar. God arkitek-
tur bidrar till Båstads kommun slogan ”ett bättre sätt att leva…” och till riksdagens mål om god 
bebyggd miljö. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
Stadsarkitekt/Samhällsbyggnadschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet 
Samhällsbyggnad 
Deltagare i arbetsgruppen 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på reglemente.  
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 Nr: 
Antagen av kommunfullmäktige den xx månad 2020, § xxx, Dnr: KS 000167/2020-300,  
B2020-337 

 

Reglemente för Båstads kommuns arkitekturpris 
 
Gäller från och med 1 januari 2021 
 
§ 1 
Arkitekturpriset delas ut för förtjänstfulla insatser för att bidra till en god bebyggd miljö. 
Begreppet god bebyggd miljö är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och ingår i po-
litikområdet ”Gestaltad livsmiljö”. 
 
Arkitekturpriset delas ut till nya byggnader, tillbyggnader, ombyggnader, platser och mil-
jöer eller stadsbyggnadsprojekt som färdigställts de senaste tre åren och som uppmärk-
sammar och lyfter fram goda exempel på arkitektur i Båstads kommun. 
 
Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög 
arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och 
genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Att bygg-
nadsverket eller anläggningen bidrar till hållbar utveckling och är tillgängligt för eller kan 
upplevas av allmänheten ska särskilt beaktas i bedömningen.  
 
§ 2 
Arkitekturpristagare ‐ en eller flera ‐ utses av kommunstyrelsen. Beslutet ska motiveras. 
Kommunstyrelsens beslut kan inte överklagas. 
 
Priset är årligt och delas ut i samband med näringslivsgalan nästkommande år eller vid 
annan tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer. 
 
§ 3 
Arkitekturpriset består, utöver äran, av en plakett som kan fästas på byggnadsverket och 
diplom till byggnadsverkets eller anläggningens ägare, dess arkitekt och till entreprenö-
ren. 
 
§ 4 
Arkitekturpriset kan endast delas ut en gång för samma byggnadsverk eller anläggning.  
 
§ 5 
Kommunstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om att förslag på arkitek-
turpristagare kan lämnas in till kommunen samt vid vilken tidpunkt förslag ska vara in-
lämnade för att kunna prövas. Vem som helst kan lämna förslag på en byggnad eller plats 
som hen tycker positivt förstärker stad- och landskapsbilden eller helt enkelt förtjänar att 
uppmärksammas. 
 
En arbetsgrupp av tjänstepersoner går igenom förslagen och nominerar högst fem fina-
lister till kommunstyrelsen att besluta om. Arbetsgruppen kan även nominera egna för-
slag. 
 
Arbetsgruppen ska bestå av stadsarkitekten, kulturstrategen, gatu- och parkchefen, plan-
chefen och bygglovchefen. Stadsarkitekten är ordförande i arbetsgruppen och kan adjun-
gera ytterligare tjänstepersoner eller sakkunniga till arbetsgruppen vid behov. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 110  Dnr KS 000167/2020 - 300 

Instiftande av arkitekturpris 

 
Beskrivning av ärendet Många byggprojekt i Båstads kommun genomförs med hög arkitektonisk 

kvalitet, både vad avser nybyggnader, restaureringar och trädgårdsanläggning. 
God arkitektur bidrar till Båstads kommun slogan ”ett bättre sätt att leva…” och 
till riksdagens mål om god bebyggd miljö. I samband med handläggningen av 
motionen om ett arkitekturprogram för Båstads kom-mun kom frågan om ett 
arkitekturpris upp för diskussion. Ett arkitekturpris är ett bra sätt att 
uppmärksamma nybyggnader, om- och tillbyggnader eller andra projekt som 
genomförts de senaste åren på ett arkitektoniskt föredömligt sätt inom 
kommunens gränser.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-04-20. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Arkitekturpris ska delas ut årligen i Båstads kommun i samband med 

näringslivsgalan från och med 2021. 
2. Förvaltningen genom samhällsbyggnad får i uppdrag att senast september 
2020 redovisa förslag till stadgar för arkitekturpriset. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Arkitekturpris ska delas ut årligen i Båstads kommun i samband med 
näringslivsgalan från och med 2021. 

2.  Förvaltningen genom samhällsbyggnad får i uppdrag att senast september 
2020 redovisa förslag till stadgar för arkitekturpriset.  
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Datum: 2020-09-21 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Törnros och Elisabet Edner 

Dnr: KS 001146/2018 – 900 
 
 

Uppföljning av åtgärder på rödmarkerade kontrollmoment i intern kontroll-
rapporten 2019 för kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 
Bakgrund 
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat 
om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verk-
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive interna kon-
trollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rap-
porter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det 
fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 
 
Vid återrapportering av intern kontroll 2019 uppmanades förvaltningen att återkomma med 
information om åtgärder av rödmarkerade kontrollmoment innan sommaren. På grund av rå-
dande omständigheter har återrapporteringen försenats till hösten. 
 

Aktuellt 
Ekonomiavdelningen har sammanställt vidtagna åtgärder under de två första tertialen 2020 
som presenteras nedan. 
 
Åtgärder försäkringar 
Information på assistentträff har hållits där man påmint om befintlig rutin att polisrap-port 
tillsammans med den interna skaderapporten ska skickas in till Ekonomiavdelningen. Samar-
bete med Halmstads kommun har inletts för att tillsammans ta fram en tydligare rutin för 
kommunerna.  
 
Åtgärder regler för upphandling 
Vi har fått in alla upphandlade avtalsleverantörer i Inyett och en kontinuerlig uppdatering görs 
varje natt från TendSign (vårt upphandlingsverktyg) till Inyett om en ändring sker av vilka 
avtalsleverantörer som vi har. Vi kan i dagsläget mäta avtalstroheten på kommunen som helhet 
men vad som återstår att få till är att avtalstrohet ska kunna mätas på dels verksamhetsområ-
desnivå och dels avdelningsnivå. Först när detta är möjligt kan vi göra punktinsatser där vi ser 
att det behövs inom området. Tyvärr stödjer de uppsättningar som idag finns i systemet inte 
denna funktion just nu. I avvaktan på utveckling från systemleverantörer pågår parallellt över-
syn av vilka andra möjligheter vi kan nyttja för att kunna mäta avtalstrohet mm för kommunen 
som helhet, per verksamhetsområde samt avdelning. Med den modul som nu kopplats på kan 
vi även på ett tidigare stadium fånga upp de upphandlingsbehov som finns och därmed arbete 
mer proaktivt. 
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Förutom systemstöd för att kunna mäta bl.a. avtalstrohet och fånga upp upphandlingsbehov 
tidigare har upphandlingsavdelningen tidigare tagit fram ny inköps- och upphandlingspolicy 
och till dem tillhörande tillämpningsanvisningar. Detta har gjorts i syfte att dels fånga upp ny 
lagstiftning inom upphandlingsområdet men också för att skapa tydlighet i bl.a. vem som gör 
vad i inköpsprocessens olika delar samt vem som ansvarar för vad. Målet är att skapa tydliga 
rutiner samt skapa en ny inköpsorganisation och införa inköpsgrupper inom samtliga verk-
samhetsområden. Information har skickats till samtliga verksamhetsområdeschefer. 
 
Ytterligare ett steg i att förbättra rutiner kring upphandling är att se över vilka som gör inköp i 
kommunen och vi önskar begränsa antalet s.k. inköpare. Inköpare ska genomgå utbildning och 
material för detta har tagits fram. Syftet med att begränsa antalet inköpare är att det är svårt 
att hålla sig uppdaterad och duktig på området om man gör inköp mer sällan. 
 
Vad gäller direktupphandlingar så gäller ju att all kommunikation gällande upphandling ska 
ske elektroniskt så även gällande direktupphandlingar. Direktupphandlingsmodulen och den 
mall som finns i denna har uppdaterats för att förenkla och underlätta för verksamheterna då 
de ska göra sina direktupphandlingar. Alla formkrav som gäller finns redan inskrivna i mallen. 
Det ska vara lätt att göra rätt.  
 
Ytterligare arbete som gjorts för att stärka kontrollmiljön avseende upphandlingar är att vi 
hela tiden arbetar med att lägga in fler leverantörer i Proceedo för att förenkla för våra medar-
betare att göra korrekta inköp från våra upphandlade avtalsleverantörer. 
Utöver ovanstående har dragningar gjorts i olika forum kring LOU och avtalstrohet, bl.a. på 
chefsnätverk där upphandling varit ett av de teman som tagits upp. Vi genomför chefsintro-
duktioner samt framfört önskan att genomföra introduktioner för samtliga nyanställda då in-
köp och upphandling kommer att beröra alla oavsett vad man ska jobba med på ett eller annat 
sätt. 
 
Åtgärder kontroll av inventarier 
För att underlätta hanteringen så har en gemensam plats skapats där förteckningar ska sparas 
där alla kan lägga den senaste versionen av sin inventarieförteckning. En ny mall med anvis-
ningar och exempel har tagits fram och skickats ut till verksamhetsområdena. Då finns de alltid 
tillgänglig för stickprov från ekonomiavdelningen och revisionen.  
I den nya mappen ska alla inventarieförteckningar finnas tillgängliga senast den 31 oktober. 
Därefter ska de uppdateras vid varje förändring. Denna information har gått ut till alla verk-
samhetsområdeschefer och ekonomer. 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, ekonomichef  Lena Törnros, ekonom 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen, ekonomiavdelningen 
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Datum: 2020-09-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000625/2020 – 905 
 
 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommunin-
vest Ekonomisk förening 

 

Förslag till beslut 
 
1. Båstads kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) inbetala ett 
insatsbelopp om 5 767 600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgär-
der som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetal-
ning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 
2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 per invånare. 
 
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 
 
4. Båstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 
enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan.  
 
5. Använda Båstads kommuns del av förlagslånet om 2 200 000 kr som betalas ut under 2020 
för att öka kapitalinsatsen till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Före-
ningen i form av en kapitalinsats under 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Om Kommuninvest 
Båstads kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen 
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor.  
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en 
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kro-
nor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommu-
ninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i för-
lagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 
 
Båstads kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till 2 200 000 
kronor, jämte ränta.  
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in 
i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapi-
taliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlems-
samråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till 
Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet 
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts 
upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Förening-
en i form av en kapitalinsats.  
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obli-
gatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlem-
marna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på ka-
pitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya 
nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för 
regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har 
kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt 
följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  Kapitalinsats (kr/invånare) 
 (kommun)  (region) 
2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invå-
nare för kommuner och 360 kronor per invånare för regioner. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Ekonomichef 
Kommuninvest ekonomisk förening 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Lånevillkoren 
Bilaga 2 Information om kapitalisering 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING  

TRETTIOÅRIGT FÖRLAGSLÅN OM HÖGST SEK 1 000 000 000  

2010/2040 

30 NOVEMBER 2010 

 

1 DEFINITIONER 

 

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 

 

”Avstämningsdag” femte Bankdagen före Ränteförfallodag respektive 

Återbetalningsdag, eller den Bankdag närmare respektive 

förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den 

svenska obligationsmarknaden; 

 

”Bankdag” dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller 

som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med 

allmän helgdag; 

 

”Emittenten” Kommuninvest Ekonomisk förening med organisations-

nummer 716453-2074; 

 

”Fordringshavare” den till vilken förlagsbevis är ställt eller den som har 

förvärvat förlagsbevis i enlighet med dessa allmänna villkor; 

 

”Förlagsbevis” ensidig skuldförbindelse som skall utges eller har utgivits av 

Emittenten i enlighet med dessa villkor; 

 

”Lånedatum” den 30 november 2010; 

 

”Lånet” Kommuninvest Ekonomisk förenings förlagslån på högst 

SEK 1 000 000 000; 

 

”Proportionellt belopp” Sådant belopp i emissionen som svarar mot varje Fordrings-

havares andel i Emittentens insatskapital och som fastställts 

av Emittenten i samband med emissionen. 

 

”Räntebas” tre månaders STIBOR; 

 

”Räntebasmarginal” avser för det Proportionella beloppet + 1,660 %, och för det 

Övertecknade beloppet + 3,660 %; 

 

 

”Räntebestämningsdag” den dag som infaller två Bankdagar före den första dagen i 

varje Ränteperiod; 
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”Ränteperiod” tiden från den 30 november 2010 till och med den första 

Ränteförfallodagen (=den första Ränteperioden) samt varje 

följande period omfattande cirka tre månader från en 

Ränteförfallodag till och med nästa Ränteförfallodag; 

 

”Räntesats” Räntebasen justerad med Räntebasmarginalen; 

 

”Ränteförfallodag” den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år 

med början den 31 mars 2011 eller, om sådan dag inte är 

Bankdag, närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan 

påföljande Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, för 

vilken händelse den sista dagen istället skall vara närmast 

föregående Bankdag. Den sista ränteförfallodagen infaller på 

Återbetalningsdagen;  

 

”STIBOR” den räntesats som ca kl. 11.00 anges på Reuters sida ”SIOR” 

(eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida 

som ersätter nämnda system respektive sida) eller – om sådan 

notering ej anges – enligt annat på kapitalmarknaden 

vedertaget sätt att fastställa STIBOR;  

 

”Återbetalningsdag” den 30 november 2040; samt   

 

”Övertecknat belopp” Sådant tecknad och tilldelat belopp som överstiger det 

Proportionella beloppet. 
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2 LÅNEBELOPP OCH BETALNINGSFÖRBINDELSE  

 

2.1 Det sammanlagda beloppet för Lånet uppgår till högst 1000 000 000 SEK och 

representeras av Förlagsbevisen, vardera med ett nominellt belopp om 100 000 SEK 

eller hela multiplar därav. Det lägsta teckningsbeloppet är 600 000 SEK. 

 

2.2 Emittenten förbinder sig att till Fordringshavarna återbetala Lånet och erlägga ränta i 

enlighet med dessa allmänna villkor. 

 

3 RÄNTA 

 

3.1 Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen på Förlagsbevisens nominella belopp från 

Lånedatum till och med Återbetalningsdagen.  
 

3.2 Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal 

dagar och ett år om 360 dagar. 

 

3.3 Rörlig ränta för varje ränteperiod fastställs kl. 11.15 två bankdagar före respektive 

ränteperiods början.  

 

4 BETALNING AV KAPITALBELOPP OCH RÄNTA 

 

4.1 Lånet förfaller till betalning på Återbetalningsdagen eller den tidigare dag som kan följa 

av bestämmelserna i dessa villkor. Ränta erläggs på Ränteförfallodagen. 

 

4.2 Betalning av ränta och återbetalning av Lånet skall ske till den som är Fordringshavare 

på Avstämningsdagen. 

 

4.3  Lånet får alltid återbetalas eller återköpas om Emittentens förlagslån, daterat den 30 

november 2010 (”Förlagslånet”), återbetalas eller återköps av Kommuninvest Sverige 

AB (”Bolaget”). Om Lånet återbetalas eller återköps skall Emittenten iaktta 60 dagars 

uppsägningstid. 

 

4.4 Emittenten får skjuta upp betalning av ränta i det fall Bolaget i enlighet med villkoren 

för Förlagslånet konverterar Förlagslånet eller upplupen ränta på detta till villkorat 

kapitaltillskott eller om Bolaget på annat sätt skjuter upp räntebetalning i enlighet med 

avtalsbestämmelse för Förlagslånet. 

 

4.5  Emittentens åtgärd enligt punkten 4.4 är begränsad till den tid som Bolaget skjuter upp 

betalning av ränta i enlighet med villkoren för Förlagslånet eller till dess återkonver-

tering skett. Fordringshavare skall kompenseras för utebliven ränta innan utdelning till 

medlemmarna får äga rum. Ränta på sådan kompensation skall utgå med ett belopp som 

med 1,00 procentenhet överstiger Räntesatsen. 

 

5 DRÖJSMÅLSRÄNTA 

 

 Vid betalningsdröjsmål avseende kapitalbelopp och/eller ränta utgår dröjsmålsränta på 

det förfallna beloppet från förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs enligt 

Räntesatsen. Dröjsmålsräntan kapitaliseras ej. 
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6 PRESKRIPTION 

 

6.1 Rätten till betalning av kapitalbeloppet preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. 

Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel 

som avsatts för betalning men beträffande vilka rätten till betalning preskriberats 

tillkommer Emittenten. 

 

6.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år ifråga om 

kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som 

framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av 

preskriptionsavbrott. 

 

7 FORDRINGSHAVARNAS SÄRSKILDA ÅTAGANDEN 

 

7.1  Fordringshavarna åtar sig att inte utan Emittentens godkännande överlåta Förlagsbevis 

till annan än den som vid tidpunkten för överlåtelsen är medlem i Emittenten. 

 

8 UPPSÄGNING 

 

8.1  Fordringshavarna är berättigade att genom skriftligt meddelande till Emittenten förklara 

Förlagsbevis, jämte upplupen ränta, förfallna till omedelbar betalning för det fall att: 

 

a) Emittenten ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, ansöker om 

företagsrekonstruktion eller eljest befinns vara insolvent; eller 

 

b) domstol eller annan myndighet beslutar om konkurs eller likvidation av Emittenten; 

eller 

 

c) belopp som förfallit till betalning i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna 

villkor inte har betalats av Emittenten inom fjorton dagar efter förfallodagen. 

 

8.2 Om Förlagsbevis förfallit till omedelbar betalning enligt bestämmelserna i dessa 

allmänna villkor får Fordringshavare dock endast erhålla återbetalning av Lånet i 

Emittentens konkurs och likvidation. Fordringshavare äger därför rätt att vidta 

nödvändiga åtgärder för Emittentens försättande i konkurs eller likvidation. 

 

8.3  Fordringshavare får inte använda sin fordran enligt Förlagsbevis till kvittning. 

 

9 FÖRDELNING 

 

 Har såväl lånebelopp som ränta förfallit till betalning och förslår tillgängliga medel inte 

till full betalning därav skall medlen i första hand användas till betalning av räntan och i 

andra hand till betalning av lånebeloppet. 

 

10 RÄTT TILL BETALNING 
 

10.1 I händelse av Emittentens likvidation eller konkurs skall de rättigheter som tillkommer 

Fordringshavare enligt Lånet vara 
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a) pari passu utan någon inbördes prioritering; 

 

b) minst pari passu med samtliga Emittentens övriga efterställda lån oavsett om dessa 

konverterats till villkorat kapitaltillskott; 

 

c) prioriterade framför utdelning till medlemmar i Emittenten; samt 

 

d) efterställd samtliga Emittentens oprioriterade fordringsägare och fordringsägare med 

efterställda rättigheter med angivet slutdatum. 

 

10.2 Emittenten äger rätt att uppta ytterligare eviga förlagslån och i samband därmed utfärda 

ytterligare förlagsbevis förutsatt att dessa inte innehåller bättre rätt än Lånet. 

  

11 SÄKERHET 

 Ingen säkerhet ställs av Emittenten för Lånet. 

 

12 MEDDELANDEN 

 

12.1 Meddelanden rörande Lånet skall tillställas Fordringshavare under dennes senast 

registrerade adress.  

 

12.2 Meddelande till Emittenten skall sändas per fax eller rekommenderat brev enligt 

följande: 

 

 Kommuninvest Ekonomisk förening 

 Drottninggatan 2 

Box 124 

701 42 Örebro 

 Fax 019-12 11 98 

 

13 BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M 

 

13.1 I fråga om de på Emittenten ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan 

göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 

utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 

liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller 

även om Emittenten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

 

13.2 Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emittenten om vederbörande 

varit normalt aktsam. 

 

13.3 Föreligger hinder för Emittenten på grund av sådan omständighet som anges i punkt 

12.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas till dess hindret har 

upphört. 

 

14 TILLÄMPLIG LAG - JURISDIKTION 

 

14.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla. 
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14.2 Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av dessa villkor skall i första instans 

avgöras av Stockholms tingsrätt. 

 

 

_________________________ 

 

Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss gällande. 

 

Örebro den 30 november 2010 

 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
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KOMMUNINVEST 
Svenska kommuner och regioner i samverkan 

2020-09-03 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Samtliga medlemmar 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag. 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen. 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024. 

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar. 

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

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

Kommuninvest Ekonomisk förening . Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro• Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. 

Insatskapital för kommuner 
1000 kr/invånare 
1100 kr/invånare 
1200 kr/invånare 
1300 kr/invånare 

År 
2021 
2022 
2023 
2024 

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 

Insatskapital för regioner 
200 kr/invånare 
220 kr/invånare 
240 kr/invånare 
260 kr/invånare 

År 
2021 
2022 
2023 
2024 

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör. 

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i fö1iid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomiskförening. 

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna. 

https ://kommuninvest. se/wp-content/uploads/2020/03/F öreningsstämmohandlingar-
2020. pdf 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fo1isatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 

30 september 2020 

20 november 2020 

30 juru 2021 (senast) 

30 juni 2022 (senast) 

30 juni 2023 (senast) 

30 juni 2024 (senast) 

4 Bilagor 

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar. 

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023 . 

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 - 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8. 

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

Tomas Werngren 
Verkställande direktör 

Ulf Bengtsson 
Styrelsens sekreterare 
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2020-09-03 

[Ange kommun] 

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Bilaga 1 

[Ange kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 
("Lånevillkoren"). 

[fil}ge kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den Cdatum] till [belop kronor, 
jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 
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Postadress: Box 124, 701 42 Örebro• Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens. larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

År 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun) 
900 
1 000 
1100 
1 200 
1 300 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 
180 
200 
220 
240 
260 

Medlemmarna ska således, med staii 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner]. 

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt 
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det 
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen. 

I syfte att förenlda för medlemmarna har även efterfrågats beslutsforrirnleringar som 
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande 
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar 
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa 
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två 
alternativa situationer: 

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller 
(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren. 
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun
respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten 
enligt ovan. 

Beslut 

[rAnge kommun] ska vidta följande åtgärder. 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 

Fullmäktige beslutar 

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska 
inbetala ett insatsbelopp om [ ange belo2p] kronor samt att 
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen. 

Välj ett av följande alternativ: 

Alternativ (i) - fitllmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen under de kommande fyra åren: 

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare 
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. 

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren: 

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt [ ange belopp] per invånare. 

Eventuell kompletterande beslutsformulering: 

Att kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven 
person att fö--;-r,kommunstyrelsens/regionstyrelsensJ räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

2. [rAnge kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt 
för Föreningen vid förfrågan. 

3. Komplettera med övriga praktiska instruktioner] 
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till unde1tecknad på 
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 - 340 39 83. 

Med vänlig hälsning 

Ulf Bengtsson 
F öreningsstyrelsens sekreterare 
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Datum: 2020-09-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000641/2020 – 905 
 
 

Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån 

 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beviljar Båstad ridcenter AB reducerad amortering med 75 % på lån un-
der kvartal 4 2020 samt kvartal 1 2021.  
 
2. Den årliga amorteringen av kommunens lån till Båstad ridcenter AB ändras från och med 
kvartal 2 2021 till 294 254 kr. I övrigt gäller oförändrade villkor. 
 
Aktuellt 
Båstad ridklubb har inkommit med skrivelse 2020-09-13 där man ansöker om tillfällig amorte-
ringsfrihet på lånet med hänvisning till inkomstbortfall under Coronapandemin har gjort före-
ningens ekonomi ansträngd. Föreningen föreslås därför en reducerad amortering från 72 617 
per kvartal till 18 154 kr för kvartal 4 2020 samt kvartal 1 2021. 
 
För att slutlig skuld ska betalas inom avsatt tid föreslås den årliga amorteringen framöver hö-
jas till 294 254 kr vilket är en årlig höjning med 3 786 kr. 
 

Bakgrund 
Under 2015,2016 och 2019 inkom Båstad Ridklubb med en begäran om tillfällig amorterings-
frihet för Båstad Ridcenter AB. Dessa tre begäranden avslogs av kommunstyrelsen, bland annat 
med hänvisning till det låga ränteläget och de förmånliga räntevillkoren enligt skuldebreven 
med innebörden att räntekostnaderna för klubben avseende lånet då var 0 %. 
 
I kommunfullmäktige 2007-12-19 § 193 beslutades att kommunen skulle låna ut maximalt 14 
mkr till Båstad Ridcenter AB. Lånet skulle vara amorteringsfritt under 2008 och 2009 varpå 
lånet skulle börja amorteras av kvartalsvis från och med den 30:e mars 2010 med en amorte-
ringstakt av 40 år vilket medförde ett amorteringsbelopp om sammanlagt 350 tkr per år. Lån-
tagaren har enligt skuldebrevet rätt att göra extra amorteringar under perioden och en ränta 
på lånet utgår enligt riksbankens referensränta. Båstad ridcenter har i verkligheten bara be-
hövt låna sammanlagt 12,6 mkr av kommunen. 
 
Båstad Ridcenter AB har vid tre tillfällen valt att göra extraamorteringar till kommunen i syfte 
att hålla nere räntekostnaderna. Dessa extra amorteringar gjordes med 80 tkr under november 
2008 och 1 000 tkr under mars 2009 samt 450 tkr i slutet av 2009.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-15 § 40 att efter begäran från Båstads Ridcenter AB 
sänka det årliga amorteringsbeloppet, från och med 2012, till 271 600 kr utifrån kvarvarande 
skuld för att anpassa avbetalningen av lånet till resterande återbetalningstid enligt skuldebre-
vet som då var 38 år. 
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Båstads ridcenter AB kom därefter under slutet av 2012 in med en ansökan om amorterings-
frihet från och med sista kvartalet 2012 till och med 2014. Begäran gjordes då med hänvisning 
till att föreningen tidigare gjort extra amorteringar utöver vad som föreskrivs i plan vilket 
också gjort att Båstads ridcenter AB låg före i amorteringsplanen. I samband med detta räkna-
des det årliga amorteringsbeloppet om till att från och med 2015 uppgå till 289 040 kr per år. 
 
I slutet av 2014 skrev kommunen och Båstads Ridcenter AB under ett Tilläggsavtal till avtal om 
anläggningsarrende avseende fastigheten Hemmeslöv 10:6 Båstads kommun. Tilläggsavtalet 
innebar bland annat att Båstads Ridcenter AB skulle erlägga kommunen ”upplupen vägavgift 
och arrendeavgift för tiden från arrendetidens början fram tom 2014-12-31 i ett en engångsbe-
lopp om 50.000 kronor” Beloppet skulle läggas till Båstads Ridcenter AB:s befintliga låneskuld 
och amorteras/räntebetalas i enlighet med befintliga villkor. Det årliga amorteringsbeloppet 
uppgår därmed från och med 2015 till 290 466 kr. 
 

Övervägande/framtid 
Villkoren enligt skuldebrevet är att ränta på lånet utgår enligt Riksbankens referensränta. Re-
ferensräntan bestäms en gång per halvår av Riksbanken och motsvarar Riksbankens reporänta 
vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procen-
tenhet. Från och med juli 2019 uppgår referensräntan till 0,0 %. Referensräntan kommer fort-
sätta vara -0,0 % åtminstone till årsskiftet 2020. Sannolikt kommer referensräntan även däref-
ter vara noll eller mycket låg. 
 
Vid tiden för ridklubbens ansökan och kommunfullmäktiges beslut om att bevilja ett lån om 
maximalt 14 mkr till klubben låg referensräntan på nivåer om 4 procent. Amorteringen enligt 
de ursprungliga villkoren skulle uppgå till 350 tkr per år vilket innebar att ridklubben vid tiden 
för avtalets ingående rimligen kunde räkna med att årliga amorteringsbetalningar och ränte-
kostnader vid dåvarande ränteläge på sammanlagt 900 tkr.  
 
Det årliga amorteringsbeloppet uppgår från och med 2016 till drygt 290 tkr. Då referensräntan 
i dagsläget är -0,0 procent istället för ca 4 procent uppgår klubbens amorterings- och räntebe-
talningar i dagsläget till totalt drygt 290 tkr årligen. 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Båstad Ridcenter AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån 
Skuldebrev 
 
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Ansökan om amorteringsfrihet 

Båstads Ridklubb/ Båstad Ridcenter önskar söka amorteringsfrihet de nästkommande två 
kvartalen. Bakgrunden är att föreningen har blivit hårt drabbade av den rådande Covid-19 
situationen. Stor del av våra intäkter kommer från vår tävlingsverksamhet och 
ridskoleverksamhet. Vår vinst från tävlingsverksamheten används dels till amorteringar 
samt löpande kostnader och dels till att få ridskolan att utvecklas och växa genom inköp av 
nya hästar. 

Varje sommar i juni har vi vår stora tävling Båstad Horse Show som också lockar många 
besökare till vår kommun. I år har vi fått genomföra den i väldigt reducerad skala p.g.a. 
rådande restriktioner och har därmed tappat en nettointäkt på 120.000 kr efter bidrag från 
Riksidrottsförbundet. Vi har två viktiga tävlingar framför oss under hösten där vi också 
kommer att förlora uppskattningsvis 40.000 kr. I våras tappade vi ca 15.000 kr på vår sista 
tävling innan allt stängdes ner. I förlängningen vet vi inte hur det blir om restriktionerna 
fortsätter, det är något vi får ta i beaktning senare om det sker. 

Våra kraftigt minskade nettointäkter kommer starkt att påverka vår ridskoleverksamhet 
som vi startade hösten 2018, till stor del ideellt. Verksamheten har utvecklats och vi har 
idag 120 elever, framförallt tjejer. Vi har två deltidsanställda ridinstruktörer och vi äger 8 
hästar. I dagsläget har vi kö i många grupper och är inom en snar framtid i stort behov av 
att utöka personalens arbete att även innefatta det administrativa som fortfarande görs 
ideellt. För att utveckla verksamheten och kunna ta in fler elever behöver vi även investera i 
ytterligare en häst till en kostnad på ca 50.000 kr för att ha en väl fungerande verksamhet. 
Vi kommer också behöva byta ut äldre befintliga hästar till yngre välutbildade för bättre 
ryttarutveckling inom ridskolan. 

Vi är glada att vi har klarat de amorteringar vi har gjort i år. Föreningar som har lån i 
banker har redan erbjudits amorteringsfrihet för att klara sin verksamhet om de har 
drabbats negativt p.g.a. Covid-19 restriktionerna. Med hjälp av amorteringsfrihet kan vi 
möjliggöra ridskolans fortsatta överlevnad. 

Med vänlig hälsning 
Bibbi Buhre 
Ordförande 
Båstads Ridklubb 
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Lån givare 

Låntagare 

Lånebelopp 

Återbetalningsdag 

Ränta 

Räntebetalning 

Amortering 

Säkerhet 

Övrigt 

Båstad den 

cOOt, 02 01 

För Båstad Ridcenter AB 

Sl(ULDEBREV 

Båstads kommun 
269 80 Båstad 

Båstad Ridcenter AB 
Mäshultsvägen 159 
269 96 Båstad 

Org.nr 556733-8024 

SEK 14.000.000 (fjorton millioner kronor) 

10-årigt lån med återbetalning 30 december 2017 då 
rätt föreligger att omförhandla lånet. 

Enligt Riksbankens referensränta (fn 4,0%) +/- 0,0%. 

Betalning sker den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 
december med början den 30 mars 2008. 

Amorteringsfritt under 2008 och 2009. Lånet amorteras 
varje 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december med 
1/40 av det ursprungliga lånebeloppet, dvs 350.000 kr/år, 
med början den 30 mars 2010. 
Låntagaren har rätt att göra extraamorteringar under perio
den. 

Säkerhetsöverlåtelse. 

Beslut i Båstads Kommunfullmäktige 2007-12-19, § 193. 
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Datum: 2020-09-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Sari Bengtsson & Erik Lidberg 

Dnr: KS 000652/2017 – 900 
 
 

Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens näringslivsarbete, peka 
ut ett antal fokusområden samt tydliggöra ansvarsfördelningen på övergripande nivå. 
 

Bakgrund 
 
Hösten 2017 granskade kommunrevisionen kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
näringslivsarbetet. Den sammanfattande bedömningen var att den inte var ändamålsenlig och 
att den behöver förbättras och förtydligas.  
 
I svaret till kommunstyrelsen från januari 2018 beskriver förvaltningen vilka åtgärder som 
vidtagits och hur arbetet var organiserat vid den aktuella tidpunkten. Även tillväxtrådets man-
dat, kommunstyrelsens roll i näringslivsarbete samt vem som beslutar fördelningen av medlen 
för näringslivsarbetet, beskrivs. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att se över 
kommunens näringslivspolicy. På grund av organisatoriska förändringar och personalomsätt-
ning på kommunledningskontoret har arbetet med näringslivspolicyn försenats och återuppta-
gits först i början av 2020. 
 
Aktuellt 
 
Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens näringslivsarbete, peka 
ut ett antal fokusområden samt tydliggöra ansvarsfördelningen på övergripande nivå. Närings-
livspolicyn har arbetats fram i dialog med representanter från Båstads Turism och Näringsliv 
(BTN).  
 
Näringslivspolicyn kommer att kompletteras med näringslivsstrategin och aktivitetsplaner 
som ingår i nämnds- och verksamhetsplaner. Dessa konkretiserar och beskriver näringslivsar-
betet mer detaljerat. I aktivitetsplanerna framgår exempelvis vilka näringslivsinsatser som 
planeras av kommunens olika verksamheter. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg  Erik Lidberg, rådgivare 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen och samtliga övriga nämnder 
Charlotte Rosenlund Sjöwall, Kommundirektör 
Erik Lidberg, Rådgivare strategisk utveckling 
Sari Bengtsson, T.f. chef avdelningen för Hållbar utveckling 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till näringslivspolicy 
 
Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande 
Kommunens Ledningsgrupp 
Karin Bengtsson, vd för Båstads Turism och Näringsliv 
Tillväxtrådet 
 
 
 



  

Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Näringslivspolicy för Båstads kommun 
 
 

Inledning 
 
Båstad och Bjärehalvön har en stark tradition av entreprenörskap och företagande. Kommu-
nens befolkning tillhör de mest företagsamma i landet, beräknat antal företag per kommunin-
vånare. Vår ambition är att företag ska välja, våga och kunna växa i Båstad.  
 
Vårt näringsliv sträcker sig dock bortom kommungränsen och vi vill även verka för en hållbar 
utveckling av hela vår närregion, samarbeta över kommun- och regiongränser, bland annat 
med kommuner inom Familjen Helsingborg och Business region Halmstad. Genom samarbetet 
inom Familjen Helsingborg deltar även Båstad i landsövergripande arbete inom ramen för 
Greater Copenhagen, ett samarbete mellan fyra regioner i två länder med en inriktning om 
gemensam tillväxt och nya arbetstillfällen. 

  
Vi kommer att arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap 
i vår kommun. I samverkan med Båstad Turism och Näringsliv finner vi former för ökad dialog 
med företagarna och för ökad förståelse för varandras möjligheter och utmaningar. Tillsam-
mans med den idéburna sektorn, akademin och vårt lokala näringsliv finner vi nya samarbets-
former för bättre användande av våra gemensamma resurser. Dessutom vill vi lägga grunden 
till smidig myndighetsutövning och ökad beredskap för verksamhetsmark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhetsort ska vi ta till 
vara genom att ha hög planberedskap av byggbara markområden för åretruntboende och fö-
retagsetableringar. 
 

Syfte och inriktning 
Näringslivspolicyn ska peka ut en gemensam riktning för näringslivsarbetet, skapa gott före-
tagsklimat och goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling av näringslivet på Bjäre. 
 
Näringslivspolicyn utgår från kommunens vision och kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
omfattar samtliga nämnder inom Båstads kommun och samtliga bolag inom kommunkoncer-

nen.   
 
Kommunens vision 2030 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap… 
 
Andra värdeord i visionen är Attraktion och Mod.  I den attraktiva kommunen är det hållbara 
livet i fokus. Vi strävar efter att utveckla näringslivet mot en ekonomiskt, socialt och ekolo-
giskt hållbar riktning. Vi har också förmågan att anpassa oss till omgivningens krav  och har 
modet att välja aktivt och prioritera. 
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål : 
Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott fö-
retagsklimat 
 
Alla kommunens verksamheter och medarbetare ska bidra till att kommunfullmäktigemålet 
nås. Detta genom att ha en positiv attityd till företagande och att erbjuda en hög servicenivå 

inom sitt verksamhetsområde. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fokusområden 
För att uppnå ett företagsklimat i toppklass ska kommunen tillsammans med det lokala nä-
ringslivet inrikta sig på följande områden: 
 
- Etablera en kultur av dialog och samarbete mellan kommunen och företag samt företag 

emellan 

- Service till företag – en väg in  

- God fysisk planering för företagsetablering samt för utveckling hos befintliga företag 

- Entreprenörskap och nyföretagande 

- Kompetensförsörjning 

 

Vision

KF:s inriktningsmål

Näringslivspolicy

Näringslivsstrategi

integreras i nämnds-
och verksamhetsplaner
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Ansvarsfördelning för näringslivsuppdrag 
Näringslivspolicyn antas av kommunfullmäktige och ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, 
som har samordningsansvaret för helheten i näringslivsarbetet. Policyn gäller för hela kom-
munkoncernen – alla nämnder och bolag ska inom sitt område arbeta i samma riktning. 
 
Näringslivsfrågorna hanteras i nära samarbete med Båstads Turism och Näringsliv (BTN), ge-
nom ett avtal. 

 
 

Samarbetet mellan kommunen och BTN sker bland annat i Näringslivsrådet, som består av både 
politiker- och tjänstemannarepresentanter från kommunen och styrelseledamöter samt övriga 
näringslivsrepresentanter från Båstads Turism och Näringsliv. Även övriga näringslivet i Bjäre 
har representanter i Näringslivsrådet. 

 
 
 
Organisation för kommunens näringslivsarbete – övergripande nivå 
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Näringslivspolicyn kompletteras av näringslivsstrategin och aktivitetsplaner som ingår i nämnds- 
och verksamhetsplaner. Dessa konkretiserar och beskriver näringslivsarbetet mer detaljerat. 
Näringslivspolicyn revideras i början av varje mandatperiod eller vid behov. 
 
 
 
 
Relaterade dokument: 
Översiktsplan och detaljplaner 
Näringslivsstrategi 
Besöks- och eventstrategi 
Handelsstrategi 
Budget 
Nämnds- och verksamhetsplaner 
Agenda 2030 
Relaterade dokument från Familjen Helsingborg, Business region Halmstad och 
Greater Copenhagen 
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Datum: 2020-09-14 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Petra Boakes 

Dnr: KS 000642/2020 – 900 

Firmateckning - Post och värdehandlingar 

Förslag till beslut 

1. Följande personer godkänns att var och en för sig kvittera ut till Båstads kommun och
dess verksamhetsområden ankommande post och värdehandlingar:

Kanslichef Olof Nilsson 
Arkivassistent Adam Ingvarsson 
Arkivassistent Sanna Flink 
Servicetekniker/inköpare Christer Lilja 
Vaktmästare Stefan Malmberg 
Nämndsekreterare Henrik Andersson 
Nämndsekreterare Ida Skoglund 
Nämndsekreterare Johan Peterson 
Nämndsadministratör Petra Boakes 
Administratör Jenny Bergh 

2. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande daterat 2017-01-11 dnr.

KS 000012/2017 -900 upphävs härmed.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om godkännande för viss personal att kvittera ut post 
och värdehandlingar adresserade till Båstads kommun. 

Kommunledningskontoret 
Petra Boakes, Nämndsadministratör 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansli 
Kontorsservice 
Kundcenter 

Samråd har skett med: 
Olof Nilsson, kanslichef 
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KS § 20 Dnr KS 000012/2017 - 900 

Firmateckning - Post och värdehandlingar 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att fatta beslut om godkännande för viss personal att 
kvittera ut post och värdehandingar adresserade till Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad 2017-01-
04.  

Förvaltningens förslag 1. Följande personer godkänns att var och en för sig kvittera ut till Båstads
kommun och dess verksamhetsområden ankommande post och
värdehandlingar:

Kanslichef Catharina Elofsson 
Arkivarie Olof Nilsson 
Arkivassistent Adam Ingvarsson 
Arkivassistent Sanna Flink  
Servicetekniker/inköpare Christer Lilja  
Vaktmästare Stefan Malmberg 
Nämndsekreterare Henrik Andersson   
Nämndsekreterare Therese Zetterström 
Nämndsekreterare Daniel Kling 
Nämndsekreterare Linda Wahlström 
Assistent/handläggare Eva Hall 
Kundmottagare Katharina Arvidsson 
Administratör Jenny Bergh 

2. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande daterat 2014-12-05 dnr.
KS 0001843/2014-900, upphävs härmed

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Följande personer godkänns att var och en för sig kvittera ut till Båstads
kommun och dess verksamhetsområden ankommande post och
värdehandlingar:

Kanslichef Catharina Elofsson 660721-3961 
Arkivarie Olof Nilsson 830602-3535 
Arkivassistent Adam Ingvarsson  920927-0710 
Arkivassistent Sanna Flink 881028-3526 
Servicetekniker/inköpare Christer Lilja 571114-3593 
Vaktmästare Stefan Malmberg 591001-3910 
Nämndsekreterare Henrik Andersson  830301-4073 
Nämndsekreterare Therese Zetterström 870408-2562 
Nämndsekreterare Daniel Kling  841024-5933 
Nämndsekreterare Linda Wahlström 711017-3502 
Assistent/handläggare Eva Hall  591108-4621 
Kundmottagare Katharina Arvidsson 790205-3565 
Administratör Jenny Bergh 790213-1601 
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2. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande daterat 2014-12-05 dnr.  
KS 0001843/2014-900, upphävs härmed.    
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Datum: 2020-09-09 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000630/2020 – 900 
 
 

Sammanträdesplan 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
samt myndighetsnämnden.  
 
I planeringen av sammanträdesplan 2021 har förvaltningen tagit fasta på det som fungerat bra 
med 2020 års plan. De flesta sammanträdena föreslås ligger i månadens sista vecka för att de 
ekonomiska rapporterna ska hinna skickas ut med kallelsen och så att de kan behandlas på 
sammanträdena. Undantagen är i månaderna februari, maj och september där nämnderna 
istället ligger i månandens tredje vecka, detta för att nämndernas ska hinna fatta beslut om 
sina verksamhetsplaner innan tertialuppföljningarna.   
 
I förslaget har förvaltningen undvikt sammanträden under skollov, för att på så vis möjliggöra 
för såväl förtroendevalda som förvaltning att vara lediga. Forskningen om förtroendevaldas 
villkor framhåller det som positivt att undvika möten under skollov, då det möjliggör för för-
troendevalda att tillbringa tid med familjen. Genom att aktivt arbeta med förtroendevaldas 
villkor kan förtroendeuppdraget bli mer attraktivt. 
 
Undantaget i sammanträdesplaneringen är revisionen och kommunens råd, som själva faststäl-
ler sina mötesdagar i samråd med förvaltningen.  
 
Tid för sammanträden ska fastställas, och det föreslås ske genom samråd mellan presidium, 
verksamhetsområde och politiskt organ.    
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Henrik Andersson, t.f. kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
 
Bilagor till beslut: 
Förslag på sammanträdesplan 
 
Samråd har skett med: 
Verksamhetsområdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndernas presidium 
Nämndsekreterare 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

1 fre 1 mån 1 mån 1 tor 1 lör 1 tis AU 1 tor 1 sön 1 ons 1 fre 1 mån 1 ons

2 lör 2 tis 2 tis 2 fre 2 sön 2 ons 2 fre 2 mån 2 tor AU 2 lör 2 tis 2 tor

3 sön 3 ons 3 ons 3 lör 3 mån 3 tor 3 lör 3 tis 3 fre 3 sön 3 ons 3 fre

4 mån 4 tor 4 tor 4 sön 4 tis 4 fre 4 sön 4 ons 4 lör 4 mån 4 tor 4 lör

5 tis 5 fre 5 fre 5 mån 5 ons 5 lör 5 mån 5 tor 5 sön 5 tis AU 5 fre 5 sön

6 ons 6 lör 6 lör 6 tis 6 tor 6 sön 6 tis 6 fre 6 mån 6 ons 6 lör 6 mån

7 tor 7 sön 7 sön 7 ons 7 fre 7 mån 7 ons 7 lör 7 tis 7 tor 7 sön 7 tis

8 fre 8 mån 8 mån 8 tor 8 lör 8 tis 8 tor 8 sön 8 ons 8 fre 8 mån 8 ons

9 lör 9 tis 9 tis 9 fre 9 sön 9 ons 9 fre 9 mån 9 tor 9 lör 9 tis 9 tor

10 sön 10 ons 10 ons 10 lör 10 mån 10 tor 10 lör 10 tis 10 fre 10 sön 10 ons 10 fre

11 mån 11 tor 11 tor 11 sön 11 tis 11 fre 11 sön 11 ons 11 lör 11 mån 11 tor 11 lör

12 tis 12 fre 12 fre 12 mån 12 ons 12 lör 12 mån 12 tor 12 sön 12 tis 12 fre 12 sön

13 ons 13 lör 13 lör 13 tis 13 tor 13 sön 13 tis 13 fre 13 mån 13 ons 13 lör 13 mån

14 tor 14 sön 14 sön 14 ons 14 fre 14 mån 14 ons 14 lör 14 tis 14 tor 14 sön 14 tis

15 fre 15 mån 15 mån 15 tor 15 lör 15 tis 15 tor 15 sön 15 ons 15 fre 15 mån 15 ons KF SU

16 lör 16 tis 16 tis 16 fre 16 sön 16 ons 16 fre 16 mån 16 tor 16 lör 16 tis 16 tor AU

17 sön 17 ons KF SU 17 ons 17 lör 17 mån 17 tor 17 lör 17 KF-U 17 fre 17 sön 17 ons 17 fre

18 mån 18 tor AU 18 tor 18 sön 18 tis 18 fre 18 sön 18 ons 18 lör 18 mån 18 tor 18 lör

19 tis 19 fre 19 fre 19 mån 19 ons 19 lör 19 mån 19 tor 19 sön 19 tis 19 fre 19 sön

20 ons 20 lör 20 lör 20 tis 20 tor 20 sön 20 tis 20 fre 20 mån 20 ons 20 lör 20 mån

21 tor 21 sön 21 sön 21 ons 21 fre 21 mån 21 ons 21 lör 21 tis 21 tor 21 sön 21 tis

22 fre 22 mån 22 mån 22 tor 22 lör 22 tis 22 tor 22 sön 22 ons 22 fre 22 mån 22 ons

23 lör 23 tis 23 tis 23 fre 23 sön 23 ons 23 fre 23 mån 23 tor 23 lör 23 tis 23 tor

24 sön 24 ons 24 ons KF SU 24 lör 24 mån 24 tor AU 24 lör 24 tis 24 fre 24 sön 24 ons 24 fre

25 mån 25 tor 25 tor AU 25 sön 25 tis 25 fre 25 sön 25 ons 25 lör 25 mån 25 tor AU 25 lör

26 tis 26 fre 26 fre 26 mån 26 ons 26 lör 26 mån 26 tor 26 sön 26 tis 26 fre 26 sön

27 ons KF SU 27 lör 27 lör 27 tis 27 tor 27 sön 27 tis 27 fre 27 mån 27 ons 27 lör 27 mån

28 tor AU 28 sön 28 sön 28 ons 28 fre 28 mån 28 ons 28 lör 28 tis 28 tor AU 28 sön 28 tis

29 fre 29 mån 29 tor AU 29 lör 29 tis 29 tor 29 sön 29 ons 29 fre 29 mån 29 ons

30 lör 30 tis 30 fre 30 sön 30 ons 30 fre 30 mån 30 tor 30 lör 30 tis 30 tor

31 sön 31 ons 31 mån 31 lör 31 tis 31 sön 31 fre
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-09-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000616/2020 – 901 
 
 

Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 

Förslag till beslut 
 
Föreslagna tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning godkänns enligt bi-
laga.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen är i behov av uppdatering då bland annat lagtex-
ter och titlar är inaktuella.  
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Henrik Andersson, T.f. kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsens verksamhetsområdeschefer 
Kommunkansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag till uppdaterad delegationsordning 
Bilaga 2: Nuvarande delegationsordning 
 
Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 
Ekonomichef Elisabet Edner 
Socialsekreterare Cecilia Svensson 
IOF-chef Lena Tärringskog 
HR-chef Philipp Seuffer 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Allmänna delegationsbestämmelser

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/A001 Beslut om avslag på begäran 

om utläm-nande av allmän 

handling till enskild eller 

annan myndighet samt 

uppställande av förbehåll i 

samband med ut-lämnande 

till enskild.

6 kap 7 § OSL.

Omfattar också 

beslut enligt (EU) 

2016/679 artikel 

15 samt lag 

(2018:218) med 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning.

Verksamhets-

områdeschef

Kanslichef/

kommunjurist

Beslut om att lämna ut 

allmän handling fattas av 

den som har handlingen i 

sin vård om inte viss

befattningshavare enligt 

arbetsledning eller

särskilt beslut ska 

göra detta.

KS/A002 Beslut om avslag på begäran 

om utläm-nande av anbud i 

upphandling samt 

uppställande av förbehåll i 

samband med 

utlämnandet.

Kommunjurist

KS/A003 Beslut att lämna ut uppgifter 

ur person-register till statliga 

myndigheter i forsk-

ningssyfte.

12 kap 6 § SoL Verksamhets-

områdeschef

Kommun-

arkivarien

Om uppgiften överläm-nats 

till centralarkivet beslutar 

kommunarkiva-rien.

KS/A004 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

allmän förvaltnings-domstol, 

när förvaltningsrätt eller 

kam-marrätt ändrat 

styrelsens beslut och detta 

beslut ursprungligen fattats 

av delegaten.

Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Denna delegation omfat-tar 

även beslut huruvida 

överklagande, yrkande om 

inhibition samt ytt-rande 

till allmän förvalt-

ningsdomstol ska ske.

KS/A005 Beslut att avge yttrande till 

domstol eller annan 

myndighet med anledning av 

överklagande av 

delegationsbeslut.

Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Kommunjurist

NY! Besluta om att avslå begäran 

om att få beslut i ärenden.

12 § FL VOC

KS/A006 Beslut att avvisa 

överklagande som kommit in 

försent.

45 § FL Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Verksamhets-

Områdeschef 

eller kanslichef 

eller kommun-

jurist

KS/A007 Beslut att avvisa 

överklagande som kommit in 

försent, i de fall där ur-

sprungsbeslutet ej fattats på 

tjänste-mannadelegation.

45 § FL Kanslichef Kommunjurist

KS/A008 Beslut att överklaga dom 

eller beslut av domstol eller 

annan myndighet, samt att 

inge överklagandeskriften.

Verksamhets-

områdeschef

Kommunjurist



KS/A009 Beslut att omprövning ska 

ske.

45 § FL Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Verksamhets-

områdeschef

KS/A010 Omprövning av beslut. 45 § FL Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Verksamhets-

områdeschef

KS/A011 Beslut om att föra 

kommunens talan vid över- 

och underdomstolar, 

exekutions-säten samt övriga 

myndigheter i Sverige.

KS ordförande Kommunstyrelse

ns 1:e eller 2:e 

vice ordförande

KS/A012 Beslut att utse och avvisa 

ombud att föra kommunens 

talan vid över- och under-

domstolar, exekutionssäten 

samt övriga myndigheter i 

Sverige.

KS ordförande Kommunstyrelse

ns 1:e eller 2:e 

vice ordförande

KS/A013 Beslut att såsom kommunens 

ombud föra kommunens 

talan vid över- och 

underdomstolar, 

exekutionssäten samt övriga 

myndigheter i Sverige, med 

den behörighet som framgår 

av 12 kap 14 § 

rättegångsbalken, samt med 

rätt att förordna annan i sitt 

ställe, allt i den mån det ej 

genom särskilt beslut 

uppdragits åt annan.

Kanslichef/

kommunjurist

KS/A014 Beslut om polisanmälan 

angående brott mot den egna 

verksamheten (ekonomiskt 

bistånd, skadegörelse mm).

10 kap 2 § OSL Verksamhets-

områdeschef

KS/A015 Beslut om polisanmälan 

angående vissa brott mot 

underåriga samt vissa grövre 

brott.

10 kap 21 och 23 

§§ OSL 

Verksamhets-

områdeschef

KS/A016 Beslut i styrelseärenden som 

är så brådskande, att 

styrelsens avgörande inte 

kan avvaktas.

6 kap 39 § 

kommunallagen

KS ordförande Kommunstyrelse

ns 1:e eller 2:e 

vice ordförande

KS/A017 Beslut i utskottsärenden som 

är så brådskande, att 

utskottets avgörande inte 

kan avvaktas.

7 kap 39 § 

kommunallagen

Utskotts-

ordförande

1:e eller 2:e vice 

ordförande

KS/A018 Beslut om 

Förtroendemännens 

deltagande i kurser etc.

KS-presidium

KS/A019 Yttrande angående 

antagande av hem-värnsmän.

KS ordförande

KS/A020 Avge yttrande enligt Lag om 

kameraövervakning.

Kameraövervakn

ingslag 

(2013:460) 18 §

Säkerhetschef



KS/A021 Avge yttranden i 

folkbokföringsärenden.

Registrator Kanslichef

KS/A022 Tillstånd att använda 

kommunens 

stadsvapen.

Kommunikations

chef

Kanslichef

KS/A023 Beslut i ärenden som rör 

tillståndsgivning mm enligt 

Lotterilagen

Handläggare, 

Teknik och 

service

KS/A024 Beslut att anta och revidera 

styrelsens 

dokumenthanteringsplaner.

Kommun-

arkivarie

Kanslichef

KS/A025 Besluta om gallring av 

styrelsens 

handlingar.

Kommun-

arkivarie

Kanslichef

KS/A026 Dödsboanmälan till 

skatteverket.

ÄB 20 kap 8 a § Handläggare,

Individ och familj

Skatteverket bör under-

 rättas om vilka som är 

 delegater.

KS/A027 Beslut att ordna 

gravsättning.

5 kap 2 § 

Begravningslage

n

Handläggare,

Individ och familj

KS/A028 Ingå samverkansavtal 

(extern motpart) om 

samarbete.

Verksamhets-

områdeschef

KS/A029 Beslut om 

ramavtalsupphandling av 

kommunövergripande 

ramavtal.

Upphandlingsche

f

KS/A030 Beslut om att kommunen 

ansluter sig till ramavtal som 

ingåtts av samarbets-

organisationer (t.ex. 

Kommentus).

Upphandlingsche

f

KS/A031 Flyttad till ekonomi

KS/A032 Beslut om utdelning av 

miljöpriset.

KS au

KS/A033 Beslut om utdelning av 

integrationspris.

KS au

NY! Beslut i namnärenden. KS au
Förslag till beslut bereds via 

namnkommittén.

NY! Avge yttranden till domstolar 

eller andra myndigheter i 

ärenden inom sitt 

verksamhetsområde som inte 

regleras på annan plats i 

delegeringsordningen och som 

inte är av principiell betydelse.

Verksamhets-

områdeschef

NY! Beslut om säkerhetsprövning 

och placering i säkerhetsklass.

Säkerhetschef

Flyttad från 

Fritid

Besluta om Nolatopristagare. KS au

Flyttad från 

Fritid

Besluta om 

ungdomsledarpristagare.

KS au

I 



Ekonomi

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/E001 Beslut om utdelning av 

kommunala stipendier, 

gratifikationer även som

stipendier/bidrag ur 

donationsfonder

KS ordförande

KS/E002 Flyttad till markärenden

KS/E003 Beslut om placering av 

donationsmedel.

Ekonomichef

KS/E004 Beslut om betalningsuppskov 

enligt VA-lagen.

Ekonomichef

KS/E005 Beslut om betalningsuppskov 

under 12 mån.

Ekonomichef

KS/E006 Beslut om att ansöka om 

lagsökning eller 

betalningsföreläggande hos 

domstol.

Ekonomichef

KS/E007 Beslut om att begära 

utmätning i fast egendom.

KS au

KS/E008 Beslut om uppgörelse om 

kvittning.

KS au

KS/E009 Beslut om överenskommelse 

om betalning eller 

avskrivning av fordran, anta 

ackord, ingå förlikning och 

sluta annat avtal över 

100.000 kr/ärende.

KS au

KS/E010 Beslut om överenskommelse 

om betalning av fordran, 

anta ackord, ingå förlikning 

och sluta annat avtal under 

100.000 kr.

Ekonomichef

KS/E011 Beslut om att vid behov ta 

upp lån eller omsätta 

befintliga lån inom den 

belopps-ram och de riktlinjer 

som fullmäktige fast-ställt 

med särskilt beaktande av de 

närmare föreskrifter om 

säkerheten som fullmäktige 

angivit. 

Ekonomichef Samråd sker med KS 

ordförande

KS/E012 Beslut om tekniska 

justeringar av pengen för 

barnomsorg, grundskola och 

gymnasium.

Ekonomichef Underrätta berörd nämnd, 

förskolechefer, rektorer och 

fristående huvudmän.

KS/E013 Beslut om tekniska 

justeringar i

hemtjänstpeng och 

boendepeng.

Ekonomichef Underrätta berörd nämnd.

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/E014 Utgår och blir fyra nya 

punkter under 

fatighetsärenden



Flyttad från 

allmänna 

delegations

bestämmels

er

Beslut om upphandling 

(värde över 28 % av 

tröskelvärdet) av 

verksamhetsspecifika varor 

och tjänster i enlighet med 

inköp- och 

upphandlingspolicy samt 

förlänga befintliga avtal.

Verksamhets-

områdeschef

Flyttad från 

allmänna 

delegations

bestämmels

er

Beslut om 

ramavtalsupphandling av 

kommunövergripande 

ramavtal.

Upphandlingsche

f

Flyttad från 

allmänna 

delegations

bestämmels

er

Beslut om att kommunen 

ansluter sig till ramavtal som 

ingåtts av samarbets-

organisationer (t.ex. 

Kommentus).

Upphandlingsche

f

NY! Beslut om avskrivning av 

löneskuld omfattade upp till 

sex månadslöner.

HR-chef I samråd med ekonomichef.

NY! Ansökan av bidrag för 

medfinansiering och dyligt 

samt om tillstånd till andra 

myndigheter

Verksamhets-

områdeschef

NY! Beslut om ersättning för 

skador som uppkommit inom 

verksamhetsområdet upp till 

ett belopp av fem 

prisbasbelopp per skada

Verksamhets-

områdeschef



Personal

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/P001 Beslut om 

tillsvidareanställning av 

verksamhetsområdeschef.

Kommun-

direktör

Kommundirektör ska 

samråda med förhand-

lingsutskott och ansvarig 

nämnds ordförande.

KS/P002 Beslut om 

tillsvidareanställning av 

övriga chefer.

Verksamhets-

områdeschef

KS/P003 Beslut om 

tillsvidareanställning av 

övrig personal.

Chef

KS/P004 Beslut om visstidsanställning 

av kommundirektör.

Förhandlings-

utskott

KS/P005 Beslut att utse 

ställföreträdare för 

förskolechef/rektor.

SkolL 2 kap 19 § Verksamhets-

områdeschef

KS/P006 Beslut om uppsägning på 

grund av ar-betsbrist - fler än 

fem (5) anställda.

Kommun-

direktör

KS/P007 Beslut om uppsägning på 

grund av ar-betsbrist - fler än 

fem (5) anställda.

HR-chef

KS/P008 Beslut om uppsägning av 

personliga skäl/avsked av 

verksamhetsområdeschef.

Förhandlings-

utskott

KS/P009 Beslut om uppsägning av 

personliga skäl/avsked av 

övriga chefer.

Förhandlings-

utskott

KS/P010 Beslut om uppsägning av 

personliga skäl/avsked av 

övrig personal.

HR-chef

KS/P011 Beslut om omplacering av 

verksamhets-områdeschef.

Förhandlings-

utskott

KS/P012 Omplacering mellan 

verksamhetsområ-dena när 

överenskommelse ej nåtts.

HR-chef Biträdande 

HR-chef

KS/P013 Ekonomisk uppgörelse i 

samband med anställnings 

upphörande.

Förhandlings-

utskott

KS/P013 B Ekonomisk uppgörelse i 

samband med anställnings 

upphörande, omfattande upp 

till sex månaders lön.

HR-chef

KS/P014 Kollektivavtals-

förhandlingar.

HR-chef Biträdande 

HR-chef

KS/P015 Lönesättning vid 

rekrytering/nya arbets-

uppgifter/återköp av 

kommundirektör.

Förhandlings-

utskott

KS/P016 Fastställa ramar, regler och 

riktlinjer för lönerevision.

Förhandlings-

utskott

KS/P017 Begära in och besluta om 

bisyssla för 

kommundirektör.

KS ordförande

KS/P018 Beviljande av förmåner 

enligt pensions-policy.

HR-chef Biträdande 

HR-chef



KS/P019 Beviljande av förmåner 

utöver pensions-policy om 

särskilda skäl föreligger.

HR-chef Biträdande 

HR-chef

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/P020 Övergripande ansvarig för 

att arbets-miljöarbetet 

bedrivs systematiskt.

Kommun-

direktör

Kommundirektören har 

rätt att vidaredelegera 

denna punkt.

KS/P021 Beslut om lockout. Förhandlings-

utskott

KS/P022 Tvisteförhandlingar på 

grund av konflikt.

Förhandlings-

utskott

KS/P023 Beslut om samhällsfarlig 

konflikt.

Förhandlings-

utskott

KS/P024 Beslut om att använda 

person som avses i 2 kap 18 

§ SkolL för att bedriva under-

visning under längre tid än 

sex månader.

2:19 SkolL Rektor/

förskolechef

KS/P025 Beslut om att utreda och 

vidta åtgärder mot 

trakasserier.

2 kap 3 § Diskri-

mineringslagen 

(2008:567)

Chef

KS/P026 Beslut om lön till 

verksamhetsområdes-chefer.

Kommun-

direktör

Kommundirektören ska 

samråda med 

förhandlingsutskottet.



Planrutiner

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/PL001 Beslut om att ingå planavtal. Samhällsbyggnad

schef

Planchef

KS/PL002 Beslut om granskning 

(utställning) av planer som 

överensstämmer med 

översiktsplanen (ÖP).

KS au



Kommunal vuxenutbildning
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/U001 Beslut om avgifter för böcker 

och andra lärverktyg.

20 kap. 7 § SkolL KS au Utgångspunkten är att 

utbildningen ska vara 

avgiftsfri.

KS/U002 Beslut om att utbildning på 

en kurs ska upphöra.

21 kap. 9 § SkolL Rektor Får överklagas till Skolvä-

sendets överklagande-

nämnd enligt 28 kap. 12 § 

p. 10 SL (av elev/sökande).

KS/U003 Beslut om att på nytt bereda 

elev utbildning om det finns 

särskilda skäl.

20 kap. 9 § 3 st. 

SkolL

Rektor Får överklagas till Skolvä-

sendets överklagande-

nämnd enligt 28 kap. 12 § 

p. 11 SL (av elev/sökande).

KS/U004 Behörighet och beslut om 

mottagande till utbildning på 

grundläggande nivå.

20 kap. 11 och 13 

§§ SkolL

3 kap. 2 § VuxF

Rektor Beslut om mottagande får 

överklagas till Skolväsen-

dets överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL 

(av elev/sökande).

KS/U005 Beslut om yttrande i 

samband med ansö-kan om 

utbildning på grundläggande 

nivå hos annan huvudman.

20 kap. 11 och 14 

§§ SkolL

Rektor

KS/U006 Beslut om mottagande av 

elev från annan hemkommun 

till utbildning på grund-

läggande nivå.

20 kap. 11 och 14 

§§ SkolL

Rektor Beslutet får överklagas till 

Skolväsendets överkla-

gandenämnd enligt 28 kap. 

12 § p. 9 SL (av 

elev/sökande).

KS/U007 Behörighet och beslut om 

mottagande till utbildning på 

gymnasial nivå.

20 kap. 19-20 

och 22 §§ SkolL

Rektor Beslut om mottagande får 

överklagas till Skolväsen-

dets överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL 

(av elev/sökande).

KS/U008 Yttrande och beslut om 

interkommunal ersättning i 

samband med ansökan om 

utbildning på gymnasial nivå 

hos annan huvudman.

20 kap. 21 § 

SkolL

Rektor Beslut om interkommunal 

ersättning får överklagas 

till Skolväsendets överkla-

gandenämnd enligt 28 kap. 

12 § p. 12 SL (av 

elev/sökande).

KS/U009 Beslut om mottagande av 

elev från annan hemkommun 

till utbildning på gymnasial 

nivå.

20 kap. 22 § 

SkolL

Rektor En behörig sökande ska tas 

emot om hemkommu-nen 

åtagit sig, eller ska åta sig, 

att svara för kostnaderna.

KS/U010 Beslut om att anta sökande 

till utbildning på gymnasial 

nivå.

20 kap. 22 § 

SkolL

Rektor Gäller ej sökande som avses 

i 20 kap. 19 § SL (elev som 

har examen från 

yrkesprogram men ej har 

behörighet till hög-

skolestudier).

KS/U011 Beslut om rätt till prövning. 3 kap. 21 SkolL0 

kap. 30 §

SkolL

Rektor



Särskild utbildning för vuxna 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/U012 Beslut om avgifter för böcker 

och andra lärverktyg.

21 kap. 6 § SkolL Rektor Utgångspunkten är att 

utbildningen ska vara 

avgiftsfri.

KS/U013 Beslut om mottagande av 

sökande till särskild 

utbildning för vuxna.

21 kap. 7 § 3 st. 

SkolL

Rektor Beslutet får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagande-nämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 9 SL (av 

elev/sökande).

KS/U014 Beslut om mottagande av 

sökande från annan 

hemkommun till särskild 

utbildning för vuxna. 

21 kap. 7 § SkolL Rektor En sökande ska tas emot 

om hemkommunen åtagit 

sig att svara för 

kostnaderna. Beslu-tet får 

överklagas till Skolvä-

sendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 9 SL (av 

elev/sökande).

KS/U015 Yttrande och beslut om 

kommunal ersättning i 

samband med ansökan till 

särskild utbildning för vuxna 

hos annan huvud-man.

21 kap. 7 § SkolL Rektor

KS/U016 Beslut om att anta sökande 

till särskild utbildning för 

vuxna på gymnasial nivå.

21 kap. 7 § SkolL Rektor

KS/U017 Beslut om att utbildning på 

en kurs ska upphöra.

21 kap. 9 § 2 st. 

SkolL

Rektor Får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 10 SL (av 

elev/sökande).

KS/U018 Beslut om att på nytt bereda 

elev särskild utbildning för 

vuxna om det finns sär-skilda 

skäl.

21 kap. 9 § 3 st. 

SkolL

Rektor Får överklagas till 

Skolväsen-dets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 10 SL (av 

elev/sökande).

Utbildning i svenska för invandrare
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/U019 Beslut om att eleverna ska 

hålla sig med egna 

lärverktyg.

22 kap. 5 § SkolL Rektor

KS/U020 Beslut om att minska 

undervisningens omfattning.

22 kap. 6 § SkolL, 

2 kap. 24 § VuxF

Rektor Minskning kan ske om 

eleven begär det och 

huvudmannen finner att 

det är förenligt med utbild-

ningens syfte.

KS/U021 Beslut om att ta emot en elev 

till utbildning i svenska för 

invandrare.

22 kap. 15 §§ 

SkolL

Rektor Får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 9 SL (av 

elev/sökande).

KS/U022 Beslut om att utbildning på 

en kurs ska upphöra.

22 kap. 16 § 2 st. 

SkolL

Rektor Får överklagas till Skol-

väsendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 10 SL (av 

elev/sökande).



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/U023 Beslut om att på nytt bereda 

elev utbildning i svenska för 

invandrare om det finns 

särskilda skäl.

22 kap. 17 § 

SkolL

Rektor Får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 11 SL (av 

elev/sökande).

KS/U024 Beslut om rätt till prövning i 

utbildning i svenska för 

invandrare.

3 kap. 21 § SkolL, 

22 kap. 24 § 

SkolL

Rektor

KS/U025 Beslut om ansökan till 

Skolverket om en ny kurs på 

gymnasial nivå inom 

kommunal vuxenutbildning 

och särskild utbildning för 

vuxna.

2 kap. 5 § VuxF Rektor

KS/U026 Beslut om vilka nationella 

kurser som ska ges inom

- Kommunal vuxenutbildning 

på

 grundläggande nivå

- Kommunal vuxenutbildning 

på

 gymnasial nivå

- Särskild utbildning för 

vuxna

- Utbildning i svenska för 

invandrare

2 kap. 9 § och

2 kap. 3 § VuxF

Rektor Beslut om orienterings-

kurser och individuella 

kurser beslutas av rektor, 

liksom uppdelning i 

delkurser.

KS/U027 Anskaffning av platser för 

arbetsförlagt lärande och se 

till att lärandet uppfyller 

kraven.

2 kap. 27 § VuxF Rektor

KS/U028 Beslut om utredning som 

allsidigt klar-lägger 

omständigheter av betydelse 

i ärende om avstängning.

7 kap. 4 § VuxF Rektor Utredning ska inledas 

omgående och genom-föras 

skyndsamt.

Bibliotek

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/U029 Beslut om öppethållande. VOC



Kulturärenden

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/K001 Beslut om årsbidrag till 

kulturella föreningar.

Enligt gällande 

bidragsregler

Kulturstrateg Delegationen omfattar även 

rätten att avslå 

bidragsansökningar.

KS/K002 Beslut om årsbidrag till 

studieförbund.

Enligt gällande 

bidragsregler

Kulturstrateg Delegationen omfattar även 

rätten att avslå 

bidragsansökningar.

KS/K003 Beslut om inköp av 

konstverk för vilka 

kostnaden uppgår till högst 

ett pris-basbelopp.

Kulturstrateg

KS/K004 Beslut om 

programverksamhet där 

kostnaden uppgår till högst 

ett prisbasbelopp.

Kulturstrateg

KS/K005 Beslut om kulturpristagare. KS au

KS/K006 Beslut om mottagare av 

kulturstipendium.

KS au

NY Beslut om konstnärlig 

utsmyckning av kommunens 

offentliga yttre- och inre 

miljöer.

Kulturstrateg



Fastighetsärenden

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
NY Beslut och avtal angående 

uthyrning av lägenheter i 

andra hand.

Handläggare

NY Beslut om upplåtelse av 

lokaler upp till fem år i 

sänder.

Teknik- och 

servicechef

Fastighets- och 

fritidschef

NY Beslut om inhyrning av 

lokaler upp till fem år i 

sänder.

Teknik- och 

servicechef

Fastighets- och 

fritidschef



Fritidsärenden

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/F001 Beslut om fördelning av 

anslag till barn- och 

ungdomsföreningar samt till 

föreningar för 

funktionshindrade enligt 

fastställda normer.

Fastighet- och 

fritidschef

KS/F002 Beslut om utbetalning av 

investerings-bidrag enligt 

fastställda bidragsnormer 

och inom ramen för 

befintliga medel.

Fastighet- och 

fritidschef

KS/F003 Besluta om bidrag för 

särskilda ändamål upp till ett 

belopp om max två 

prisbasbelopp inom ramen 

för befintliga medel till 

bidragsberättigade 

föreningar.

Fastighet- och 

fritidschef

KS/F004 Besluta om granskning av 

bidragsberättigad förening.

Fastighet- och 

fritidschef

KS/F005 Utgår

KS/F006 Flyttad till Almmän

KS/F007 Flyttad till Almmän



Markärende Teknik & Service

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/TS001 Utgår då punkten omfattas 

av ny punkt nedan

KS/TS002 Utgår då punkten omfattas 

av ny punkt nedan

KS/TS003 Ingå avtal om överlåtelse av 

fastighet eller del av fastighet 

där detta sker för att 

genomföra antagen 

detaljplan vad avser mark för 

gata, väg eller annan all-män 

plats. Kostnaden för 

åtgärden ska rymmas inom 

innevarande års 

exploateringsbudget. 

Exploaterings-

ingenjör

KS/TS004 Utgår då punkten omfattas 

av ny punkt nedan

KS/TS005 Själv eller genom ombud 

företräda kommunen vid 

förrättning hos fastighets-

bildningsmyndighet, och 

enligt anläggningslagen, med 

behörighet att å kommunens 

vägnar ansöka om sådan 

förrättning och att företräda 

kommunen vid förrättningen 

med den behörighet som 

anges i 12 kap 14 § 

rättegångsbalken.

Trafikingenjör Exploaterings-

ingenjör

KS/TS006 Företräda kommunen som 

fastighetsägare vid 

lantmäteriförrättning som 

berör komnunens 

fastighetsinnehav. 

Delegationen omfattar även 

rätten att ansöka om 

fastighetsbildning å 

kommunens vägnar.

Exploaterings-

ingenjör

KS/TS007 Avge yttrande på remisser 

angående bygglov såsom 

sakägare (granne).

Exploaterings-

ingenjör

KS/TS008 Företräda kommunen som 

markägare vid 

grannyttrande där bygglov ej 

behövs.

Teknik och 

servicechef

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/TS009 Beslut om utsträckning, 

nedsättning, dödning, 

sammanföring och relaxation 

av inteckningar samt utbyte 

av pantbrev liksom andra 

därmed jämförliga åtgärder.

Teknik och 

servicechef

Exploaterings-

ingenjör

KS/TS010 Yttrande i ärende om 

tillstånd att bedriva tillfällig 

handel.

Park- och 

gatuchef



KS/TS011 Beslut om upplåtelse av 

torgplats och avge yttrande 

till polismyndigheten 

angående upplåtelse av 

offentlig plats.

Park- och 

gatuchef

KS/TS012 Beslut om att bevilja eller 

avslå ansökan om 

nedtagning av träd på 

kommunal mark.

Natur- och 

skogsförvaltare

KS/TS013 Beslut om Jakträttstillstånd 

av skadedjur på kommunägd 

mark.

Jaktförordningen 

1987:905

Natur- och 

skogsförvaltare

Mark- och 

fritidschef

Ansvarig delegat är skyldig 

att kräva dokumentation på 

godkänd jägarexamen av 

kommunjägaren. De som 

fått sina tillstånd upphävda 

meddelas att möjlighet till 

nya tillstånd efter ansökan 

kommer att prövas efter 

givna förutsättningar.

KS/TS014 Beslut om arrende och andra 

upplåtelse av mark under en 

tid av högst fem (5) år i 

sänder samt uppsägning av 

sådana arrenden.

Teknik och 

servicechef

Fastighet- och 

fritidschef

NY Beslut om arrende och andra 

upplåtelse av mark under en 

tid av högst tio (10) år i 

sänder samt uppsägning av 

sådana arrenden.

KS au

KS/TS015 Beslut om överlåtelse eller 

återköp av mark för 

småhusbebyggelse i enlighet 

med av kommunfullmäktige 

antagen prissättning.

Teknik och 

servicechef

KS/TS016 Utgår, ej aktuellt

KS/TS017 Ingå avtal eller genom 

tillämpning av 

författningsbestämmelser 

tillförsäkra kommunen rätt 

till servitut, ledningsrätt eller 

nyttjanderätt i annan 

tillhörig fastighet och 

medverka till ändring eller 

upphävande av sålunda 

tillkommen rätt.

Exploaterings-

ingenjör



KS/TS018 Utfärda intyg om 

kommunens medgivande att 

köpare av kommunal tomt 

får ta ut inteckning på 

fastigheten.

Teknik och 

servicechef

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/TS019 Ingå avtal om 

exploateringssamverkan 

gällande va, gator och 

belysning inom 

detaljplanelagt område och 

ärendet ej är omfattande 

eller av principiell betydelse.

Exploaterings-

ingenjör

Flyytad 

från 

Ekonomi 

och 

ändrad

Beslut om överlåtelse eller 

återköp av verksamhetsmark 

till ett värde om maximalt 1,5 

Mkr.

Teknik och 

servicechef

Exploaterings-

ingenjör

NY Ingå avtal eller genom 

tillämpning av 

författningsbestämmelser 

belasta kommunens mark 

med servitut, ledningsrätt 

eller nyttjanderätt för 

ledning, rätt till väg eller rätt 

till anläggning och medverka 

till ändring eller upphävande 

av sålunda tillkommen rätt, 

utan såvitt avser elektrisk 

högspänningsledning ovan 

jord.

Exploaterings-

ingenjör

NY Avslå framställan om förvärv 

av mark, arrenderätt och 

nyttjanderätt samt servitut 

på kommunens mark.

Exploaterings-

ingenjör

NY Anvisning av hämtningsplats 

för avfall.

Projektingenjör



Trafikärenden

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/T001 Besluta om lokala 

trafikföreskrifter.

10 kap. TrF 

(1998:1276)

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef

Publiceras i Svensk 

trafikföreskriftssamling 

(STFS).

KS/T002 Beslut om att bevilja eller 

avslå ansökan om undantag 

från lokal trafikföreskrift.

13 kap. 3 §, 4 § 

TrF (1998:1276)

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef

KS/T003 Bevilja eller avslå ansökan 

om parkerings-tillstånd för 

rörelsehindrade.

13 kap. 8 § TrF 

(1998:1276)

Assistent 

(trafikfrågor)

Trafikingenjör 

KS/T004 Avge yttrande, dock ej av 

principiell be-skaffenhet 

eller av större betydelse, till 

myndigheter, organisationer 

och liknande avseende frågor 

som rör trafikföring.

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef

KS/T005 Besluta om flyttning av 

fordon.

Lagen 

(1982:129) om 

flyttning av 

fordon i vissa fall, 

Förordningen 

(1982:198) om 

flyttning av 

fordon i vissa fall.

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef

KS/T006 Beslut att bevilja eller avslå 

ansökan om 

grävningstillstånd på allmän 

platsmark och 

trafikanordningsplan.

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef

NY Upphandliung av kommunal 

parkeringsövervakning samt 

de beslut som behövs såsom 

instruktion mm för 

övervakningens utförande.

Trafikingenjör 



Individ och familj

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF00

1

Beslut om att utredning ska 

inledas.

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se socialstyrelsens 

allmänna råd, 

dokumentation.

KS/IOF00

2

Beslut om att förlänga 

utredningstiden för viss tid. 

1 kap 2 § 2 st SoL Enhetschef 

KS/IOF00

3

Beslut att utredningen inte 

ska inledas eller att inledd 

utredning avslutas utan 

insats.  

11 kap 1 § SoL Förste 

socialsekreterare

KS/IOF00

4

Fatta beslut om att följa upp 

ett barns situation när en 

utredning som gäller barns 

behov av stöd eller skydd 

avslutats utan insats.

11 kap 4a § SoL Enhetschef 

KS/IOF00

5

Beslut att övervägande i 

utredning inte ska föranleda 

någon ytterligare åtgärd.

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF00

6

Beslut om framställan att 

flytta över ärendet till annan 

kommun.

2 kap 10 § SoL IOF-chef Gäller även ärenden enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och 

LASS.

KS/IOF00

7

Beslut i fråga om mottagande 

av ärende från annan 

kommun.

SU Gäller även ärenden  enligt 

FB, SoL, LVU, LVM och 

LASS.

KS/IOF00

8

Beslut om att ansöka hos 

Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) om 

överflyttning av ärende.

2 kap 11 § SoL IOF-chef

KS/IOF00

9

Beslut om att avge yttrande 

till IVO i ärenden.

Handläggare IOF-chef Information till SU.

KS/IOF01

0

Beslut om att föra 

kommunstyrelsens talan vid 

domstol eller annan 

myndighet i Sverige i 

ärenden enligt SoL och FB.

SoL 10 kap 2 § Socialsekreterare Kommunjurist

KS/IOF01

1

Yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg med 

anledning av inkommet 

klagomål till inspektionen.

IOF-chef Yttrande av särskild vikt: 

information till SU. 

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt:

En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden.

KS/IOF01

2

- enligt riksnorm och 

riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent 

KS/IOF01

3

- upp till 40% av 

prisbasbeloppet utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent 

KS/IOF01

4

- upp till ett helt 

prisbasbelopp utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

KS/IOF01

5

- mer än ett prisbasbelopp 

utöver norm och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL SU



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF01

6

- med villkor om praktik eller 

andra kompetens-höjande 

åtgärder.

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF01

7

- avslå eller sätta ned fortsatt 

ekonomiskt bistånd. 

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare

Beslut om ekonomiskt 

bistånd utöver vad som 

följer av 4 kap 1 § SoL:

KS/IOF01

8

- hyresskulder mer än 3 mån. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF01

9

- skuldsanering. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF02

0

- borgensåtagande. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF02

1

- andrahandskontrakt på 

lägenhet.

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF02

2

Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

begravningskostnader och 

utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet.

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

KS/IOF02

3

Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1§ SoL.

9 kap 1 § och 9 

kap 2 § SoL

Socialsekreterare Samråd, arbetsledning.

KS/IOF02

4

Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 2§ SoL.

9 kap 2 § 2 st. 

SoL

Socialsekreterare Samråd arbetsledning. 

Återkrav får endast ske 

under villkor om 

återbetalning.

KS/IOF02

5

Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2§§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF02

6

Beslut om att föra talan i 

förvaltningsrätt om återkrav 

avseende ekonomiskt 

bistånd enligt 9 kap 1 och 2 

§§ och 8 kap 1 § SoL.

9 kap 3 § SoL SU

KS/IOF02

7

Beslut enligt riktlinjer om 

bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF02

8

Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

Beslut om förordnande och 

entledigande:

KS/IOF02

9

- av kontaktperson, Socialsekreterare

KS/IOF03

0

- av kontaktfamilj. Socialsekreterare

KS/IOF03

1

Beslut om 

boendestödsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF03

2

Beslut om bistånd åt vuxna i 

form av placering/  

omplacering i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF03

3

Beslut om bistånd till vuxna i 

form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF03

4

Beslut om köp av plats i 

annan kommun eller annan 

vårdgivare.

IOF-chef OBS: Lagen om offentlig 

upphandling.

KS/IOF03

5

Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF03

6

Beslut om att polisanmäla 

grövre brott.

IOF-chef

KS/IOF03

7

Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2 §§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF03

8

Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

enskilt hem.

4 kap 1 § SoL SU

KS/IOF03

9

Beslut om tillfällig placering 

eller omplacering av barn 

och ungdom i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ej varaktig vård. Högst 4 

månader.

KS/IOF04

0

Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF04

1

Beslut om kolonivistelse. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kommunförbundets 

cirkulär.

KS/IOF04

2

Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

NY! Privat placering av barn t ex 

hemma hos en släkting.

6 kap 6 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF04

3

Beslut om medgivande till 

adoption.

6 kap 12 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF04

4

Beslut om övervägande om 

vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF04

5

Beslut om godkännande av 

en utländsk 

myndighetsplacering av ett 

barn i Sverige.

6 kap 11a § SoL Socialsekreterare

KS/IOF04

6

Beslut om placering av ett 

barn i ett annat land.

6 kap 11b § SoL Socialsekreterare

KS/IOF04

7

Beslut om medgivande att ta 

emot ett barn med hemvist 

utomlands i adoptionssyfte.

6 kap 12 § SoL SU Delegeringsförbud råder 

enligt 10:4 SoL.

KS/IOF04

8

Återkallelse av medgivande 

att ta emot adoptivbarn.

6 kap 13 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF04

9

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

 förfarande

- vid samtycke.

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

KS/IOF05

0

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

-ej samtycke.

6 kap 14 § SoL SU Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.                                                                                                  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF05

1

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

Utreda och lämna förslag till 

beslut vid tingsrättens 

prövning av adoption.

6 kap 15 § FB Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

KS/IOF05

2

Beslut om polisanmälan 

angående vissa brott mot 

underåriga samt grövre 

brott.

10 kap 21 och 23 

§§ OSL

Förste 

socialsekreterare

Ersättningar

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
Beslut om ersättning till 

kontaktperson/kontaktfa

milj:

Kommunförbundets 

riktlinjer, senast gällande 

cirkulär.

KS/IOF05

3

- enligt riktlinjer, Socialsekreterare 

KS/IOF05

4

- utöver riktlinjer. IOF-chef

Beslut om ersättning till 

familjehem:

Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF05

5

- enligt riktlinjer, Socialsekreterare 

KS/IOF05

6

- utöver riktlinjer. IOF-chef

KS/IOF05

7

Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare 

varit familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL IOF-chef

KS/IOF05

8

Beslut om ersättning till 

privat hem för vård eller 

boende.

IOF-chef Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF05

9

Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna.

8 kap 1 § 2 st

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF06

0

Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna. - inkl. 

beslut om framställan till 

försäkringskassan om 

ändring av 

betalningsmottagare för 

allmänt barnbidrag.

4 § 3 st Lagen

om allmänna

barnbidrag.

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF06

1

Beslut om ersättning för 

uppehälle (egen-avgift) vid 

stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär när 

bistånd ges i form av plats i 

hem för vård eller boende 

eller i familjehem (vuxna).

8 kap 1 § 1 st och 

42 a § SoF 

Socialsekreterare 



NY! Återkrav vid bistånd mot 

återbetalning, beslut om 

betalningsuppskov under 12 

månader. Möjlighet att 

undanta ränta.

Socialtjänstlag 9 

kap Återkrav § 1-

2

Socialsekreterare

NY! Beslut om betalningsuppskov 

under 12 månader - fakturor 

utfärdade av individ och 

familjeomsorg.

Verksamhetschef 

för individ och 

familjeomsorg

I samråd med Ekonomichef.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF06

2

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om vård enligt LVU.

4 § LVU SU

KS/IOF06

3

Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

6  och 6a §§ LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

KS/IOF06

4

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om förlängning av 

utredningstiden.

8 § LVU IOF-chef

KS/IOF06

5

Beslut om upphörande av 

omhändertagande jml 6 § 

LVU.

9 § LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF06

6

Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden.

11 §, 1 och 3 st 

LVU (OBS 14 §)

SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF06

7

Beslut att den unge får vistas 

i sitt eget hem under 

vårdtiden.

11 §, 2 och 3 st 

LVU

SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF06

8

Beslut om den unges 

personliga förhållanden (om 

inte 11 § 1 och 2 st) t ex 

kortare vistelse utanför 

familjehemmet eller HVB.

11 § LVU Socialsekreterare De till vilka nämnden 

överlåtit vården har också 

bestämmanderätten om 

den unges personliga 

förhållanden. I första hand 

gäller det de befogenheter 

som tillkommer föräldrarna 

i motsvarande fall.

KS/IOF06

9

Övervägande om vård jml 2 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 2 

st

SU

KS/IOF07

0

Prövning om vård jml 3 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 3 

st

SU

KS/IOF07

1

Ärendet tas bort då det enligt 

Kammarrätten inte får 

delegeras.

KS/IOF07

2

Ärendet tas bort då det enligt 

Kammarrätten inte får 

delegeras.

KS/IOF07

3

Ärendet tas bort då det enligt 

Kammarrätten inte får 

delegeras.



KS/IOF07

4

Beslut att vården ska 

upphöra.

21 § LVU SU Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF07

5

Beslut om kontaktperson 

eller öppen behandling.

22 § LVU 1 st 1 

och 2

SU

KS/IOF07

6

Prövning om beslut jml 22 § 

fortfarande behövs.

22 § LVU 3 st SU

KS/IOF07

7

Beslut att förebyggande 

insats jml 22 § ska upphöra.

22 § LVU

3 st

SU

KS/IOF07

8

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om flyttningsförbud.

24 § LVU SU

KS/IOF07

9

Övervägande om 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs.

26 § LVU SU

KS/IOF08

0

Beslut att flyttningsförbud 

ska upphöra.

26 § LVU SU

KS/IOF08

1

Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud.

27 § LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF08

2

Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska 

upphöra.

30 § LVU

2 st

SU

KS/IOF08

3

Beslut om den unges 

umgänge med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut 

om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud.

31 § LVU SU

KS/IOF08

4

Beslut om 

läkarundersökning, vilken 

läkare och plats för 

läkarundersökning.

32 § LVU Socialsekreterare

KS/IOF08

5

Beslut om begäran/biträde 

av polis för att genomföra 

läkarundersökning.

43 § LVU SU Ordförande 

KS/IOF08

6

Beslut att begära biträde av 

polis för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande jml LVU.

43 § LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

NY! Begäran om 

polishandräckning för att 

genomföra 

läkarundersökning.

43 § LVU, punkt 1 SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

NY! Begäran om 

polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård 

eller omedelbart 

omhändertagande.

43 § LVU, punkt 2 SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Vice ordförande 

Förordnad 

ledamot 

Förordnad 

sektionschef 

Förordnad soc. 

sekr. jour

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF08

7

Beslut om att inleda 

utredning om skäl för 

tvångsvård.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

KS/IOF08

8

Beslut om att utredning inte 

ska inledas eller att påbörjad 

utredning ska läggas ned 

alternativt övergå i en 

utredning enligt SoL.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

NY! Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

13 § LVM SU Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS ordförande har 

beslutanderätt enligt lag 

i akuta ärenden.

KS/IOF09

0

Beslut att omhändertagande 

genast ska upphöra.

18 b § LVM SU Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF09

1

Beslut om 

läkarundersökning samt utse 

läkare.

9 § LVM Socialsekreterare

KS/IOF09

2

Beslut om att begära 

polishandräckning för att 

föra en missbrukare till 

läkarundersökning.

45 § 1 p LVM IOF-chef

KS/IOF09

3

Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM.

11 § LVM SU Förordnande för utskottets 

ordf. eller vice ordf. om 

utskottets beslut inte kan 

avvaktas.

KS/IOF09

4

Beslut att begära 

polishandräckning för 

inställelse vid 

vårdinstitution.

45 § 2 p LVM IOF-chef

Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF09

5

Lämna upplysningar till 

tingsrätt i vårdnads- och 

umgängesmål.

6 kap 19 § FB Socialsekreterare

KS/IOF09

6

”Snabbyttrande” till allmän 

domstol angående 

interimistisk vårdnad.

6 kap 20 § FB Socialsekreterare

KS/IOF09

7

Yttrande till allmän domstol 

angående överlämnande 

till vård

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder då 

insatser erbjudes med stöd 

av SoL eller behov av insat-

ser saknas.

BrB 31:1 IOF-chef

KS/IOF09

8

Yttrande till 

åklagarmyndighet

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder, då 

insatser erbjudits med stöd 

av SoL eller behov av 

insatser saknas.

Lag med sär-

skilda be-

stämmelser om 

unga lagöver-

trädare, 11 § 

LVU.

Socialsekreterare



KS/IOF09

9

Lämna upplysningar och 

förslag på åtgärder till 

åklagaren.

6 § Lag om 

särskild 

personutredning 

i brottmål.

Socialsekreterare

KS/IOF10

0

Yttrande enligt namnlagen. 45 § Namnlagen Socialsekreterare

KS/IOF10

1

Yttrande beträffande 

äktenskapsdispens.

15 kap 1 §

ÄktB

Socialsekreterare

KS/IOF10

2

Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man 

eller förvaltare för någon 

som har fyllt 16 år.

11 kap 16 § 2 st. 

FB

Socialsekreterare

KS/IOF10

3

Yttrande i körkortsärende. 39 § 3 st. 

Körkortslagen

Socialsekreterare

KS/IOF10

4

Yttrande till 

åklagarmyndigheten 

beträffande den 

som vårdas enligt LVM.

46 § LVM IOF-chef

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF10

5

Yttrande till allmän domstol 

när den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för 

LVM-vård.

31 kap 2 § 1 st

BrB

IOF-chef

Ärenden enligt föräldrabalken
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF10

6

Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadigvarande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

1 kap 4 §

1 st FB

Assistent 

KS/IOF10

7

Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadigvarande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

- i övriga ärenden.

2 kap 4 §

1 st FB

Socialsekreterare

KS/IOF10

8

Beslut om att inleda 

utredning om fastställande 

av faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

KS/IOF10

9

Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare



KS/IOF11

0

Beslut om att inleda 

utredning om någon annan 

än den som är gift med 

barnets moder kan vara far 

till barnet.

2 kap 9 §,

1 st FB

Socialsekreterare

KS/IOF11

1

Beslut att väcka och föra 

talan i mål om faderskap.

3 kap 5 § FB Socialsekreterare

KS/IOF11

2

Beslut att utse utredare i mål 

och ärenden om vårdnad 

eller umgänge.

6 kap 19 § FB Enhetschef

KS/IOF11

3

Beslut om godkännande av 

föräldrars avtal om vård-nad, 

boende och umgänge.

6 kap 6 §, 14a § 

andra stycket, 

15a § tredje 

stycket FB

Socialsekreterare

KS/IOF11

4

Beslut att verkställa 

utredningar gällande barnets 

vårdnad, boende och 

umgänge.

6 kap 19 §,

tredje stycket FB

Socialsekreterare

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF11

5

Beslut att överklaga 

Socialstyrelsens beslut 

angående överflyttning av 

ärende.

16 kap. 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF11

6

Beslut om att viss åtgärd till 

stöd för ett barn får vidtas, 

även om den ena 

vårdnadshavaren inte 

samtycker till detta.

6 kap 13a § FB SU 6 kap 36 § KL

Beslut angående utländsk medborgare
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF11

7

Lämna underrättelse och 

avge anmälan om utlänning 

enligt 

utlänningskungörelsen.

Utlänningslagen 

11 kap och 

Utlänningsförord

ningen 6 kap

Socialsekreterare

Övrigt
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF11

8

Beslut om anmälan till 

överförmyndare att behov av 

god man/förvaltare 

finns/inte längre finns.

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Assistent

KS/IOF11

9

Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

förhållan-den betr. 

förvaltningen av underårigs 

egendom.

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare

KS/IOF12

0

Framställan till domstol om 

behov av målsägandebi-

träde för underårig.

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare

KS/IOF12

1

Beslut gällande ansökan om 

fondmedel.

Assistent

KS/IOF12

2

Yttrande i vapenärenden. Socialsekreterare

KS/IOF12

3

Underrättelse till IVO om 

missförhållanden i enskild 

social verksamhet.

13 kap 5 § SoL SU



KS/IOF12

4

Anmälan till IVO om ett 

allvarligt missförhållande 

eller en påtaglig risk för ett 

allvarligt missförhållande.

14 kap 7 § SoL SU

KS/IOF12

5

Prövning av att överklagande 

skett i rätt tid samt avvisning 

av överklagande som kommit 

in för sent.

24 § FL Delegaten i ur-

sprungsbeslutet

IOF-chef/

enhetschef

KS/IOF12

6

Beslut om att nämnden inte 

ska ansöka hos tingsrätten 

om särskilt förordnad 

vårdnadshavare.

Enhetschef Gäller då barnet beräknas 

fylla 18 år innan processen 

kan färdigställas i 

tingsrätten.
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Antagen	av	kommunstyrelsen	2015‐01‐02,	§	4.	Dnr:	KS	000016/2015‐901.	
Senast	reviderad	av	kommunstyrelsen	2020‐04‐30,	§	106.	Dnr:	KS	000277/2020‐901.	
	

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Båstads kommun 
 
Allmänt om delegation 
	
Vad innebär delegation? 
 
Delegation	enligt	kommunallagen	(6	kap	37‐40	§§),	innebär	att	rätten	att	besluta	i	ett	visst	ärende	
eller	i	en	grupp	av	ärenden,	flyttas	över	till	någon	annan.	Den	som	har	sådan	rätt	kallas	delegat.	
	
Delegaten	företräder	kommunstyrelsen,	så	att	delegatens	beslut	ses	som	styrelsens	beslut.	
Beslutet	kan	överklagas	genom	laglighetsprövning	eller	förvaltningsbesvär.	
	
Kommunstyrelsen	kan	inte	ändra	delegatens	beslut,	men	kan	återkalla	delegationsuppdraget.	
Styrelsen	kan	också	ta	över	ett	ärende	och	fatta	beslut,	förutsatt	att	delegaten	ännu	inte	har	fattat	
något	beslut.	
	
Delegaten	har	redovisningsansvar	till	kommunstyrelsen	och	det	straffrättsliga	ansvaret.	Det	
innebär	att	delegaten	kan	dömas	för	exempelvis	tjänstefel	om	beslutet	är	felaktigt.	Delegaten	
har	rätt	att	överlämna	ärenden	som	omfattas	av	delegation	för	avgörande	i	kommunstyrelsen.	
	
Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 
 
Delegation	inom	kommunstyrelsen	förutsätter	alltid	beslut	i	två	led.	Först	måste	fullmäktige	
besluta	om	ett	reglemente	för	kommunstyrelsen,	som	talar	om	vilka	verksamhetsområden	som	
styrelsen	ska	hantera	och	i	vilka	ärenden	eller	grupper	av	ärenden	som	styrelsen	ska	fatta	beslut.	
	
Sedan	kan	kommunstyrelsen	besluta	att	delegera	beslutanderätten.	De	vanligast	förekommande	
ärendena	samlas	i	kommunstyrelsens	delegationsordning,	men	styrelsen	kan	också	besluta	om	
delegation	i	en	viss	fråga	enligt	särskilt	beslut.	
	
Vad kan kommunstyrelsen delegera? 
 

Kommunstyrelsen	bestämmer	själv	i	vilka	ärenden	eller	ärendegrupper	som	beslutanderätten	
ska	delegeras.	Kommunallagen	anger	dock	att	beslut	i	vissa	typer	av	ärenden	inte	får	delegeras		
(6	kap	38	§	KL).	Följande	typer	av	ärenden	får	inte	delegeras	av	kommunstyrelsen:	
	
‐ Ärenden	som	avser	verksamhetens	mål,	inriktning,	omfattning	eller	kvalitet,	det	vill	säga	
		 styrelsens	övergripande	ansvar	för	verksamheten	
‐ Framställningar	eller	yttranden	till	fullmäktige	
‐ Yttranden	med	anledning	av	att	fullmäktiges	beslut	har	överklagats	
‐	 Yttranden	med	anledning	av	att	styrelsens	egna	beslut	har	överklagats	
‐	 Ärenden	som	rör	myndighetsutövning	mot	enskilda	om	ärendet	är	av	principiell	

beskaffenhet	eller	annars	av	större	vikt	(det	innebär	att	bland	annat	ärenden	som	får	stora		
konsekvenser	för	kommunen	eller	där	politiska	bedömningar	är	avgörande,	inte	kan	
delegeras	från	styrelsen)	

‐ Ärenden	som	väckts	genom	medborgarförslag	och	som	överlåtits	till	styrelsen	
‐ Vissa	ärenden	som	anges	i	särskilda	föreskrifter,	bland	annat	inom	socialtjänstens	område,		

där	beslut	i	vissa	ärenden	uttryckligen	inte	får	delegeras.	

[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författn i ngssam I i ng 
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Delegation och verkställighet 
	

Delegering	av	verklig	beslutanderätt	ska	skiljas	från	beslutanderätten	som	varje	arbetsfördelning	
mellan	anställda	medför,	det	vill	säga	ren	verkställighet.	Gränsen	mellan	delegering	och	ren	verk‐
ställighet	är	ofta	något	flytande.	Med	beslut	i	delegationsordningen	avses	endast	beslut	i	kommu‐
nallagens	mening.	Kännetecknande	för	ett	beslut	är	bland	annat	att	det	finns	utrymme	för	alterna‐
tiva	lösningar	och	att	beslutsfattaren	måste	göra	vissa	överväganden	och	bedömningar.	Vid	ren	
verkställighet	saknas	utrymme	för	självständiga	bedömningar,	som	till	exempel	vid	tillämpning		
av	en	taxa	eller	riktlinjer.	Beslut	som	är	ren	verkställighet	kan	inte	överklagas.	
	
Till vem kan kommunstyrelsen delegera? 
 
Kommunstyrelsen	kan	lämna	delegation	till:	
‐	En	ledamot	eller	ersättare	i	styrelsen	
‐	En	av	kommunens	anställda	
‐	Ett	utskott	
‐	Ett	presidium	
	
Det	är	inte	tillåtet	att	delegera	till:	
‐	En	grupp	av	anställda	
‐	En	anställd	tillsammans	med	en	ledamot	eller	ersättare	(det	kallas	blandad	delegering)	
‐	En	anställd	i	kommunalt	bolag	
	
Om	delegaten	har	en	förordnad	vikarie	eller	ställföreträdare	så	tar	denne	över	beslutanderätten,	
men	om	det	inte	finns	någon	så	tar	ersättaren	i	delegationsordningen	över	istället.	
	

Om	varken	ordinarie	delegat	eller	ersättare	finns	tillhands	eller	har	angetts	och	beslutet	inte		
kan	dröja,	ska	ärendet	avgöras	av	delegatens	chef	eller	lämnas	till	ordföranden	för	avgörande.	
	

I	kommunstyrelsen	ersätter	1:e	vice	ordförande	respektive	2:e	vice	ordförande	vid	ordförandens	
frånvaro,	om	inte	annat	anges	särskilt	i	delegationsordningen	eller	i	särskilt	beslut.	
 
Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten 
	
Behovet	av	att	kunna	fatta	beslut	snabbt	inom	socialtjänsten	är	tillgodosett	genom	att	ordförande	
erhållit	en	direkt	i	lag	angiven	kompletterande	beslutanderätt.	Därutöver	har	kommunstyrelsen	
möjlighet	att	i	vissa	fall	förordna	annan	ledamot	eller	tjänsteman	att	fatta	beslut.	Ett	exempel	på	
sådan	kompletterande	beslutanderätt	är	ordförandens	möjlighet	att	besluta	om	omedelbart	
omhändertagande	enligt	LVM.	Syftet	med	bestämmelserna	om	kompletterande	beslutanderätt		
är	att	det	alltid	ska	finnas	någon	beslutsbehörig	att	tillgå. 
 
Brådskande ärenden 
	
Kommunstyrelsen	får,	enligt	6	kap	39	§	KL,	uppdra	åt	ordföranden	eller	annan	ledamot	att	
besluta	i	ärenden	som	är	så	brådskande	att	styrelsens	beslut	inte	kan	avvaktas.	Det	rör	sig	bara	
om	ärenden	som	absolut	måste	avgöras	omgående,	till	exempel	olika	typer	av	omhändertaganden.	
	
Ärenden	som	avgörs	med	den	här	bestämmelsen,	ska	anmälas	vid	styrelsens	nästa	sammanträde	
och	är	att	anse	som	ett	beslut	av	styrelsen.	
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Anmälan av delegationsbeslut m.m. 
	

Beslut	fattat	med	stöd	av	delegation	ska	vara	skriftligt	och	undertecknat.	Av	beslutet	ska	framgå	att	
det	är	fattat	med	stöd	av	delegation	från	styrelsen	och	enligt	vilken	punkt	i	delegationsordningen.	
	
Delegaten	ansvarar	för	eventuell	delgivning	till	den	som	berörs	av	beslutet.	Besvärshänvisning	ska	
finnas	med	i	beslutet.	
	
Delegationsbeslut	ska	anmälas	till	kommunstyrelsen,	enligt	6	kap.	39‐40	§§	KL.	Besluten	ska	
anmälas	vid	styrelsens	nästkommande	sammanträde,	om	inte	annat	anges	i	delegations‐	
ordningen.	
	

Anmälan	av	fattade	delegationsbeslut	ska	senast	åtta	dagar	före	styrelsens	sammanträdesdag	
tillställas	sekreteraren	genom	en	förteckning	över	delegatens	samtliga	beslut	efter	
föregående	anmälan.	
	
Firmateckningsrätt 
 
Rätten	eller	behörigheten	att	underteckna	avtal	och	andra	handlingar	för	kommunens	räkning	
utgör	ren	verkställighet	och	är	följaktligen	inte	något	beslut	i	kommunallagens	mening.	I	vissa	fall	
kan	denna	rätt	eller	behörighet	framgå	av	särskilt	fattade	beslut	av	kommunfullmäktige,	kommun‐
styrelsen	eller	någon	annan	nämnd	i	samband	med	att	beslut	fattas	att	godkänna/ingå	avtal	eller	
andra	rättshandlingar.	Oftast	är	det	dock	fråga	om	avtal	och	andra	handlingar	som	undertecknas	
av	t.ex.	en	verksamhetsområdeschef	som	ett	led	i	den	löpande	verksamheten	och	som	finansieras	
inom	beslutad	budgetram	för	respektive	nämnd.	I	dessa	fall	framgår	rätten	eller	behörigheten	att	
underteckna	avtal	och	andra	handlingar	av	respektive	nämnds	generella	beslut	om	firma‐
teckningsrätt.	



Allmänna delegationsbestämmelser

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/A001 Beslut om avslag på 

begäran om utläm-nande av 

allmän handling till enskild 

eller annan myndighet samt 

uppställ-ande av förbehåll i 

samband med ut-lämnande 

till enskild.

6 kap 7 § OSL.

Omfattar också 

beslut enligt 

(EU) 2016/679 

artikel 15 samt 

lag (2018:218) 

med 

kompletterande 

bestämmelser 

till EU:s 

dataskydds-

förordning.

Verksamhets-

områdeschef

Kanslichef/

kommunjurist

Beslut om att lämna ut 

allmän handling fattas av 

den som har handlingen i 

sin vård om inte viss

befattningshavare enligt 

arbetsledning eller

särskilt beslut ska 

göra detta.

KS/A002 Beslut om avslag på 

begäran om utläm-nande av 

anbud i upphandling samt 

upp-ställande av förbehåll i 

samband med 

utlämnandet.

Kommunjurist

KS/A003 Beslut att lämna ut 

uppgifter ur person-register 

till statliga myndigheter i 

forsk-ningssyfte.

12 kap 6 § SoL Verksamhets-

områdeschef

Kommun-

arkivarien

Om uppgiften överläm-

nats till centralarkivet 

beslutar kommunarkiva-

rien.

KS/A004 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

allmän förvaltnings-

domstol, när 

förvaltningsrätt eller kam-

marrätt ändrat styrelsens 

beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av 

delegaten.

Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Denna delegation omfat-

tar även beslut huruvida 

överklagande, yrkande om 

inhibition samt ytt-rande 

till allmän förvalt-

ningsdomstol ska ske.

KS/A005 Beslut att avge yttrande till 

domstol eller annan 

myndighet med anledning 

av överklagande av 

delegationsbeslut.

Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Kommunjurist

KS/A006 Beslut att avvisa 

överklagande som kommit 

in försent.

24 § FL Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Verksamhets-

Områdeschef 

eller kanslichef 

eller kommun-

jurist

KS/A007 Beslut att avvisa 

överklagande som kommit 

in försent, i de fall där ur-

sprungsbeslutet ej fattats på 

tjänste-mannadelegation.

24 § FL Kanslichef Kommunjurist

KS/A008 Beslut att överklaga dom 

eller beslut av domstol eller 

annan myndighet, samt att 

inge överklagandeskriften.

Verksamhets-

områdeschef

Kommunjurist

KS/A009 Beslut att omprövning ska 

ske.

24 § FL Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Verksamhets-

områdeschef

KS/A010 Omprövning av beslut. 24 § FL Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet

Verksamhets-

områdeschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/A011 Beslut om att föra 

kommunens talan vid över- 

och underdomstolar, 

exekutions-säten samt 

övriga myndigheter i 

Sverige.

KS ordförande Kommunstyrels

ens 1:e eller 2:e 

vice ordförande

KS/A012 Beslut att utse och avvisa 

ombud att föra kommunens 

talan vid över- och under-

domstolar, exekutionssäten 

samt övriga myndigheter i 

Sverige.

KS ordförande Kommunstyrels

ens 1:e eller 2:e 

vice ordförande

KS/A013 Beslut att såsom 

kommunens ombud föra 

kommunens talan vid över- 

och underdomstolar, 

exekutionssäten samt 

övriga myndigheter i 

Sverige, med den 

behörighet som framgår av 

12 kap 14 § 

rättegångsbalken, samt med 

rätt att förordna annan i sitt 

ställe, allt i den mån det ej 

genom särskilt beslut 

uppdragits åt annan.

Kanslichef/

kommunjurist

KS/A014 Beslut om polisanmälan 

angående brott mot den 

egna verksamheten 

(ekonomiskt bistånd, 

skadegörelse mm).

10 kap 2 § OSL Verksamhets-

områdeschef

KS/A015 Beslut om polisanmälan 

angående vissa brott mot 

underåriga samt vissa 

grövre brott.

10 kap 21 och 23 

§§ OSL 

Verksamhets-

områdeschef

KS/A016 Beslut i styrelseärenden 

som är så brådskande, att 

styrelsens avgörande inte 

kan avvaktas.

6 kap 39 § 

kommunallagen

KS ordförande Kommunstyrels

ens 1:e eller 2:e 

vice ordförande

KS/A017 Beslut i utskottsärenden 

som är så brådskande, att 

utskottets avgörande inte 

kan avvaktas.

7 kap 39 § 

kommunallagen

Utskotts-

ordförande

1:e eller 2:e vice 

ordförande

KS/A018 Beslut om 

Förtroendemännens 

deltagande i kurser etc.

KS ordförande

KS/A019 Yttrande angående 

antagande av hem-

värnsmän.

KS ordförande

KS/A020 Avge yttrande enligt Lag om 

TV-övervakning.

SFS 1998:150 § 

18

Säkerhetssamor

dnare

KS/A021 Avge yttranden i 

folkbokföringsärenden.

Registrator Kanslichef

KS/A022 Tillstånd att använda 

kommunens 

stadsvapen.

Kommunikation

schef

Kanslichef

KS/A023 Beslut i ärenden som rör 

tillståndsgivning mm enligt 

Lotterilagen

Lotterihand-

läggare



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/A024 Beslut att anta och revidera 

styrelsens 

dokumenthanteringsplaner.

Kommun-

arkivarie

Kanslichef

KS/A025 Besluta om gallring av 

styrelsens 

handlingar.

Kommun-

arkivarie

Kanslichef

KS/A026 Dödsboanmälan till 

skatteverket.

ÄB 20 kap 8 a § Handläggare,

Individ och 

familj

Skatteverket bör under-

 rättas om vilka som är 

 delegater.

KS/A027 Beslut att ordna 

gravsättning.

5 kap 2 § 

Begravningslage

n

Handläggare,

Individ och 

familj

KS/A028 Ingå samverkansavtal 

(extern motpart) om 

samarbete.

Verksamhets-

områdeschef

KS/A029 Beslut om 

ramavtalsupphandling av 

kommunövergripande 

ramavtal.

Upphandlare

KS/A030 Beslut om att kommunen 

ansluter sig till ramavtal 

som ingåtts av samarbets-

organisationer (t.ex. 

Kommentus).

Upphandlare

KS/A031 Beslut om upphandling 

(värde över 28 % av 

tröskelvärdet) av 

verksamhetsspecifika varor 

och tjänster i enlighet med 

inköp- och 

upphandlingspolicy samt 

förlänga befintliga avtal.

Verksamhets-

områdeschef

KS/A032 Beslut om utdelning av 

miljöpriset.

KS au

KS/A033 Beslut om utdelning av 

integrationspris.

KS au



Ekonomi

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/E001 Beslut om utdelning av 

kommunala stipendier, 

gratifikationer även som

stipendier/bidrag ur 

donationsfonder

KS ordförande

KS/E002 Beslut om överlåtelse och 

upplåtelse eller återköp av 

mark för industribebyggelse 

i enlighet med av 

fullmäktige eller 

kommunstyrelsen antagna 

riktlinjer och pris.

KS ordförande

KS/E003 Beslut om placering av 

donationsmedel.

Ekonomichef

KS/E004 Beslut om betalningsuppskov 

enligt VA-lagen.

Ekonomichef

KS/E005 Beslut om betalningsuppskov 

under 3 mån.

Ekonomichef

KS/E006 Beslut om att ansöka om 

lagsökning eller 

betalningsföreläggande hos 

domstol.

Ekonomichef

KS/E007 Beslut om att begära 

utmätning i fast egendom.

KS au

KS/E008 Beslut om uppgörelse om 

kvittning.

KS au

KS/E009 Beslut om överenskommelse 

om betalning eller 

avskrivning av fordran, anta 

ackord, ingå förlikning och 

sluta annat avtal över 

100.000 kr/ärende.

KS au

KS/E010 Beslut om överenskommelse 

om betalning av fordran, 

anta ackord, ingå förlikning 

och sluta annat avtal under 

100.000 kr.

Ekonomichef

KS/E011 Beslut om att vid behov ta 

upp lån eller omsätta 

befintliga lån inom den 

belopps-ram och de riktlinjer 

som fullmäktige fast-ställt 

med särskilt beaktande av de 

närmare föreskrifter om 

säkerheten som fullmäktige 

angivit. 

Ekonomichef Samråd sker med KS 

ordförande

KS/E012 Beslut om tekniska 

justeringar av pengen för 

barnomsorg, grundskola och 

gymnasium.

Ekonomichef Underrätta berörd nämnd, 

förskolechefer, rektorer och 

fristående huvudmän.

KS/E013 Beslut om tekniska 

justeringar i

hemtjänstpeng och 

boendepeng.

Ekonomichef Underrätta berörd nämnd.



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/E014 Hyresavtal avseende 

inhyrning av lokaler upp till 

250 tkr per år och kontrakt 

samt 0-5 år.

KS ordförande 1:e eller 2:e vice 

ordförande

Föreslagna kontrakt som 

avslås delges och redo-

visas i kommunstyrelsen.



Personal

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/P001 Beslut om 

tillsvidareanställning av 

verksamhetsområdeschef.

Kommun-

direktör

Kommundirektör ska 

samråda med förhand-

lingsutskott och ansvarig 

nämnds ordförande.

KS/P002 Beslut om 

tillsvidareanställning av 

övriga chefer.

Verksamhets-

områdeschef

KS/P003 Beslut om 

tillsvidareanställning av 

övrig personal.

Chef

KS/P004 Beslut om 

visstidsanställning av 

kommundirektör.

Förhandlings-

utskott

KS/P005 Beslut att utse 

ställföreträdare för 

förskolechef/rektor.

SkolL 2 kap 19 § Verksamhets-

områdeschef

KS/P006 Beslut om uppsägning på 

grund av ar-betsbrist - fler 

än fem (5) anställda.

Kommun-

direktör

KS/P007 Beslut om uppsägning på 

grund av ar-betsbrist - fler 

än fem (5) anställda.

HR-chef

KS/P008 Beslut om uppsägning av 

personliga skäl/avsked av 

verksamhetsområdeschef.

Förhandlings-

utskott

KS/P009 Beslut om uppsägning av 

personliga skäl/avsked av 

övriga chefer.

Förhandlings-

utskott

KS/P010 Beslut om uppsägning av 

personliga skäl/avsked av 

övrig personal.

HR-chef

KS/P011 Beslut om omplacering av 

verksamhets-områdeschef.

Förhandlings-

utskott

KS/P012 Omplacering mellan 

verksamhetsområ-dena när 

överenskommelse ej nåtts.

HR-chef Biträdande 

HR-chef

KS/P013 Ekonomisk uppgörelse i 

samband med anställnings 

upphörande.

Förhandlings-

utskott

KS/P013 B Ekonomisk uppgörelse i 

samband med anställnings 

upphörande, omfattande 

upp till sex månaders lön.

HR-chef

KS/P014 Kollektivavtals-

förhandlingar.

HR-chef Biträdande 

HR-chef

KS/P015 Lönesättning vid 

rekrytering/nya arbets-

uppgifter/återköp av 

kommundirektör.

Förhandlings-

utskott

KS/P016 Fastställa ramar, regler och 

riktlinjer för lönerevision.

Förhandlings-

utskott

KS/P017 Begära in och besluta om 

bisyssla för 

kommundirektör.

KS ordförande

KS/P018 Beviljande av förmåner 

enligt pensions-policy.

HR-chef Biträdande 

HR-chef

KS/P019 Beviljande av förmåner 

utöver pensions-policy om 

särskilda skäl föreligger.

HR-chef Biträdande 

HR-chef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/P020 Övergripande ansvarig för 

att arbets-miljöarbetet 

bedrivs systematiskt.

Kommun-

direktör

Kommundirektören har 

rätt att vidaredelegera 

denna punkt.

KS/P021 Beslut om lockout. Förhandlings-

utskott

KS/P022 Tvisteförhandlingar på 

grund av konflikt.

Förhandlings-

utskott

KS/P023 Beslut om samhällsfarlig 

konflikt.

Förhandlings-

utskott

KS/P024 Beslut om att använda 

person som avses i 2 kap 18 

§ SkolL för att bedriva 

under-visning under längre 

tid än sex månader.

2:19 SkolL Rektor/

förskolechef

KS/P025 Beslut om att utreda och 

vidta åtgärder mot 

trakasserier.

2 kap 3 § Diskri-

mineringslagen 

(2008:567)

Chef

KS/P026 Beslut om lön till 

verksamhetsområdes-

chefer.

Kommun-

direktör

Kommundirektören ska 

samråda med 

förhandlingsutskottet.



Planrutiner

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/PL001 Beslut om att ingå planavtal. Verksamhets-

områdeschef

Stadsarkitekt

KS/PL002 Beslut om granskning 

(utställning) av planer som 

överensstämmer med 

översiktsplanen (ÖP).

KS au



Kommunal vuxenutbildning
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/U001 Beslut om avgifter för 

böcker och andra 

lärverktyg.

20 kap. 7 § SkolL KS au Utgångspunkten är att 

utbildningen ska vara 

avgiftsfri.

KS/U002 Beslut om att utbildning på 

en kurs ska upphöra.

21 kap. 9 § SkolL Rektor Får överklagas till Skolvä-

sendets överklagande-

nämnd enligt 28 kap. 12 § 

p. 10 SL (av 

elev/sökande).

KS/U003 Beslut om att på nytt bereda 

elev utbildning om det finns 

särskilda skäl.

20 kap. 9 § 3 st. 

SkolL

Rektor Får överklagas till Skolvä-

sendets överklagande-

nämnd enligt 28 kap. 12 § 

p. 11 SL (av 

elev/sökande).

KS/U004 Behörighet och beslut om 

mottagande till utbildning 

på grundläggande nivå.

20 kap. 11 och 

13 §§ SkolL

3 kap. 2 § VuxF

Rektor Beslut om mottagande får 

överklagas till Skolväsen-

dets överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL 

(av elev/sökande).

KS/U005 Beslut om yttrande i 

samband med ansö-kan om 

utbildning på 

grundläggande nivå hos 

annan huvudman.

20 kap. 11 och 

14 §§ SkolL

Rektor

KS/U006 Beslut om mottagande av 

elev från annan 

hemkommun till utbildning 

på grund-läggande nivå.

20 kap. 11 och 

14 §§ SkolL

Rektor Beslutet får överklagas till 

Skolväsendets överkla-

gandenämnd enligt 28 

kap. 12 § p. 9 SL (av 

elev/sökande).

KS/U007 Behörighet och beslut om 

mottagande till utbildning 

på gymnasial nivå.

20 kap. 19-20 

och 22 §§ SkolL

Rektor Beslut om mottagande får 

överklagas till Skolväsen-

dets överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL 

(av elev/sökande).

KS/U008 Yttrande och beslut om 

interkommunal ersättning i 

samband med ansökan om 

utbildning på gymnasial 

nivå hos annan huvudman.

20 kap. 21 § 

SkolL

Rektor Beslut om interkommunal 

ersättning får överklagas 

till Skolväsendets överkla-

gandenämnd enligt 28 

kap. 12 § p. 12 SL (av 

elev/sökande).

KS/U009 Beslut om mottagande av 

elev från annan 

hemkommun till utbildning 

på gymnasial nivå.

20 kap. 22 § 

SkolL

Rektor En behörig sökande ska 

tas emot om hemkommu-

nen åtagit sig, eller ska åta 

sig, att svara för 

kostnaderna.

KS/U010 Beslut om att anta sökande 

till utbildning på gymnasial 

nivå.

20 kap. 22 § 

SkolL

Rektor Gäller ej sökande som 

avses i 20 kap. 19 § SL 

(elev som har examen från 

yrkesprogram men ej har 

behörighet till hög-

skolestudier).

KS/U011 Beslut om rätt till prövning. 3 kap. 21 SkolL0 

kap. 30 §

SkolL

Rektor



Särskild utbildning för vuxna 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/U012 Beslut om avgifter för 

böcker och andra 

lärverktyg.

21 kap. 6 § SkolL Rektor Utgångspunkten är att 

utbildningen ska vara 

avgiftsfri.

KS/U013 Beslut om mottagande av 

sökande till särskild 

utbildning för vuxna.

21 kap. 7 § 3 st. 

SkolL

Rektor Beslutet får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagande-nämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL 

(av elev/sökande).

KS/U014 Beslut om mottagande av 

sökande från annan 

hemkommun till särskild 

utbildning för vuxna. 

21 kap. 7 § SkolL Rektor En sökande ska tas emot 

om hemkommunen åtagit 

sig att svara för 

kostnaderna. Beslu-tet får 

överklagas till Skolvä-

sendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 9 SL (av 

elev/sökande).

KS/U015 Yttrande och beslut om 

kommunal ersättning i 

samband med ansökan till 

särskild utbildning för 

vuxna hos annan huvud-

man.

21 kap. 7 § SkolL Rektor

KS/U016 Beslut om att anta sökande 

till särskild utbildning för 

vuxna på gymnasial nivå.

21 kap. 7 § SkolL Rektor

KS/U017 Beslut om att utbildning på 

en kurs ska upphöra.

21 kap. 9 § 2 st. 

SkolL

Rektor Får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 10 SL (av 

elev/sökande).

KS/U018 Beslut om att på nytt bereda 

elev särskild utbildning för 

vuxna om det finns sär-

skilda skäl.

21 kap. 9 § 3 st. 

SkolL

Rektor Får överklagas till 

Skolväsen-dets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 10 SL (av 

elev/sökande).

Utbildning i svenska för invandrare
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/U019 Beslut om att eleverna ska 

hålla sig med egna 

lärverktyg.

22 kap. 5 § SkolL Rektor

KS/U020 Beslut om att minska 

undervisningens 

omfattning.

22 kap. 6 § 

SkolL, 

2 kap. 24 § VuxF

Rektor Minskning kan ske om 

eleven begär det och 

huvudmannen finner att 

det är förenligt med utbild-

ningens syfte.

KS/U021 Beslut om att ta emot en 

elev till utbildning i svenska 

för invandrare.

22 kap. 15 §§ 

SkolL

Rektor Får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 9 SL (av 

elev/sökande).

KS/U022 Beslut om att utbildning på 

en kurs ska upphöra.

22 kap. 16 § 2 st. 

SkolL

Rektor Får överklagas till Skol-

väsendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 10 SL (av 

elev/sökande).



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/U023 Beslut om att på nytt bereda 

elev utbildning i svenska för 

invandrare om det finns 

särskilda skäl.

22 kap. 17 § 

SkolL

Rektor Får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 11 SL (av 

elev/sökande).

KS/U024 Beslut om rätt till prövning i 

utbildning i svenska för 

invandrare.

3 kap. 21 § 

SkolL, 22 kap. 24 

§ SkolL

Rektor

KS/U025 Beslut om ansökan till 

Skolverket om en ny kurs på 

gymnasial nivå inom 

kommunal vuxenutbildning 

och särskild utbildning för 

vuxna.

2 kap. 5 § VuxF Rektor

KS/U026 Beslut om vilka nationella 

kurser som ska ges inom

- Kommunal 

vuxenutbildning på 

   grundläggande nivå

- Kommunal 

vuxenutbildning på

   gymnasial nivå

- Särskild utbildning för 

vuxna

- Utbildning i svenska för 

invandrare

2 kap. 9 § och

2 kap. 3 § VuxF

Rektor Beslut om orienterings-

kurser och individuella 

kurser beslutas av rektor, 

liksom uppdelning i 

delkurser.

KS/U027 Anskaffning av platser för 

arbetsförlagt lärande och se 

till att lärandet uppfyller 

kraven.

2 kap. 27 § VuxF Rektor

KS/U028 Beslut om utredning som 

allsidigt klar-lägger 

omständigheter av 

betydelse i ärende om 

avstängning.

7 kap. 4 § VuxF Rektor Utredning ska inledas 

omgående och genom-

föras skyndsamt.

Bibliotek

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/U029 Beslut om öppethållande. Verksamhets-

områdeschef



Kulturärenden

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/K001 Beslut om årsbidrag till 

kulturella föreningar.

Enligt gällande 

bidragsregler

Kulturstrateg Delegationen omfattar 

även rätten att avslå 

bidragsansökningar.

KS/K002 Beslut om årsbidrag till 

studieförbund.

Enligt gällande 

bidragsregler

Kulturstrateg Delegationen omfattar 

även rätten att avslå 

bidragsansökningar.

KS/K003 Beslut om inköp av 

konstverk för vilka 

kostnaden uppgår till högst 

ett pris-basbelopp.

Kulturstrateg

KS/K004 Beslut om 

programverksamhet där 

kostna-den uppgår till högst 

ett prisbasbelopp.

Kulturstrateg

KS/K005 Beslut om kulturpristagare. KS au

KS/K006 Beslut om mottagare av 

kulturstipendium.

KS au



Fritidsärenden

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/F001 Beslut om fördelning av 

anslag till barn- och 

ungdomsföreningar samt 

till förening-ar för 

funktionshindrade enligt 

fastställda normer.

Mark- och

fritidschef

KS/F002 Beslut om utbetalning av 

investerings-bidrag enligt 

fastställda bidragsnormer 

och inom ramen för 

befintliga medel.

Mark- och

fritidschef

KS/F003 Besluta om bidrag för 

särskilda ändamål upp till 

ett belopp om max ett 

prisbas-belopp inom ramen 

för befintliga medel till 

bidragsberättigade 

föreningar.

Mark- och

fritidschef

KS/F004 Besluta om granskning av 

bidragsberättigad förening.

Mark- och

fritidschef

KS/F005 Besluta om utarrendering 

av bad-anläggningar i 

Torekov och i Segelstorp.

Mark- och

fritidschef

KS/F006 Besluta om 

Nolatopristagare.

KS au

KS/F007 Besluta om 

ungdomsledarpristagare.

KS au



Markärende Teknik & Service

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/TS001 Framställning till och 

yttrande över remisser från 

lantmäteriet ang. fastighets-

bildning m.m. avseende 

kommunens fastigheter.

Verksamhets-

områdeschef för 

Teknik och

service

KS/TS002 Beslut om förvärv och byte 

av mark för gatu- och 

parkändamål i enlighet med 

gällande detaljplan.

Verksamhets-

områdeschef

KS/TS003 Förvärv, överlåtelse eller 

upplåtelse av fastighet eller 

fastighetsdel, där detta sker 

för att genomföra fastställd 

detaljplan vad avser mark för 

gata, väg eller annan all-män 

plats mindre än eller lika 

med 250 m2. Beslutet 

förutsätter att medel finns i 

budget. Maximalt 100.000 

kr/ärende.  

Verksamhets-

områdeschef för 

Teknik och

service

KS/TS004 Förvärv, överlåtelse eller 

upplåtelse av fastighet eller 

fastighetsdel, där detta sker 

för att genomföra fastställd 

detaljplan vad avser mark för 

gata, väg eller annan all-män 

plats större än 250 m2. 

Beslutet för-utsätter att 

medel finns i budget. 

Maximalt 300.000 

kr/ärende.

Exploaterings-

ingenjör

Verksamhets-

områdeschef för 

Teknik och

service

KS/TS005 Själv eller genom ombud 

företräda kommunen vid 

förrättning hos fastighets-

bildningsmyndighet, och 

enligt lagen om enskilda 

vägar, med behörighet att å 

kommunens vägnar ansöka 

om sådan förrättning och att 

företräda kommunen vid 

förrättningen med den 

behörighet som anges i 12 

kap 14 § rättegångsbalken.

Verksamhets-

områdeschef för 

Teknik och 

service eller 

exploaterings-

ingenjör

Delegat beroende på 

ärendets karaktär.

KS/TS006 Själv eller genom ombud 

företräda kommunen som 

markägare vid fastighets- 

och tomtindelning.

Projektingenjör 

(beställare,

VA och 

renhållning)

KS/TS007 Yttranden på remisser 

angående bygglov såsom 

sakägare (granne).

Verksamhets-

områdeschef för 

Teknik och 

service

KS/TS008 Företräda kommunen som 

markägare vid 

grannyttrande där bygglov ej 

behövs.

Verksamhets-

områdeschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/TS009 Beslut om utsträckning, 

nedsättning, död-ning och 

relaxation av inteckningar 

samt utbyte av pantbrev 

liksom andra därmed 

jämförliga åtgärder.

Verksamhets-

områdeschef

KS/TS010 Yttrande i ärende om 

tillstånd att bedriva tillfällig 

handel.

Parkingenjör Mark- och 

fritidschef

KS/TS011 Beslut om upplåtelse av 

torgplats, allmän platsmark 

eller annan kommunal mark, 

samt avge yttrande i 

tillståndsfrågor rörande all 

kommunal mark.

Parkingenjör Mark- och 

fritidschef

KS/TS012 Beslut om att bevilja eller 

avslå ansökan om 

nedtagning av träd på 

kommunal mark.

Natur- och 

skogsförvaltare

KS/TS013 Beslut om Jakträttstillstånd 

av skadedjur på kommunägd 

mark.

Jaktförordningen 

1987:905

Natur- och 

skogsförvaltare

Mark- och 

fritidschef

Ansvarig delegat är skyldig 

att kräva dokumentation på 

godkänd jägarexamen av 

kommunjägaren. De som 

fått sina tillstånd upphävda 

meddelas att möjlighet till 

nya tillstånd efter ansökan 

kommer att prövas efter 

givna förutsättningar.

KS/TS014 Beslut om att arrendera ut 

och/eller upplåta 

kommunens mark på högst 

fem (5) år i sänder.

Verksamhets-

områdeschef

KS/TS015 Beslut om Överlåtelse eller 

återköp av mark för 

villa/egnahemsbebyggelse i 

enlighet med av fullmäktige 

eller kom-munstyrelsen 

antagna riktlinjer och pris.

Verksamhets-

områdeschef

KS/TS016 Ingå avtal om upprättande av 

förbindel-sepunkt för vatten- 

och avlopp.

VA- och 

renhållnings-chef

KS/TS017 Ingå servitutsavtal avseende 

va-ledningar och gator.

Verksamhets-

områdeschef

KS/TS018 Utfärda intyg om 

kommunens medgivande att 

köpare av kommunal tomt 

får ta ut inteckning å 

fastigheten om vilande 

lagfart utfärdats pga 

köpevillkoren i köpeavtalet 

(tät byggnad). 

Verksamhets-

områdeschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/TS019 Ingå avtal om 

exploateringssamverkan 

gällande va, gator och 

belysning inom 

detaljplanelagt område och 

ärendet ej är omfattande 

eller av principiell betydelse.

Exploaterings-

ingenjör



Trafikärenden

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/T001 Besluta om lokala 

trafikföreskrifter.

10 kap. TrF 

(1998:1276)

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef

Publiceras i Svensk 

trafikföreskriftssamling 

(STFS).

KS/T002 Beslut om att bevilja eller 

avslå ansökan om undantag 

från lokal trafikföreskrift.

13 kap. 3 §, 4 § 

TrF (1998:1276)

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef

KS/T003 Bevilja eller avslå ansökan 

om parkerings-tillstånd för 

rörelsehindrade.

13 kap. 8 § TrF 

(1998:1276)

Assistent 

(trafikfrågor)

Trafikingenjör 

KS/T004 Avge yttrande, dock ej av 

principiell be-skaffenhet 

eller av större betydelse, till 

myndigheter, organisationer 

och liknande avseende frågor 

som rör trafikföring.

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef

KS/T005 Besluta om flyttning av 

fordon.

Lagen 

(1982:129) om 

flyttning av 

fordon i vissa fall, 

Förordningen 

(1982:198) om 

flyttning av 

fordon i vissa fall.

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef

KS/T006 Beslut att bevilja eller avslå 

ansökan om 

grävningstillstånd och 

trafikanordnings-plan.

Trafikingenjör Mark- och 

fritidschef



Individ och familj

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF

001

Beslut om att utredning ska 

inledas.

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se socialstyrelsens 

allmänna råd, 

dokumentation.

KS/IOF

002

Beslut om att förlänga 

utredningstiden för viss tid. 

1 kap 2 § 2 st SoL Enhetschef 

KS/IOF

003

Beslut att utredningen inte 

ska inledas eller att inledd 

utredning avslutas utan 

insats.  

11 kap 1 § SoL Förste 

socialsekreterare

KS/IOF

004

Fatta beslut om att följa upp 

ett barns situation när en 

utredning som gäller barns 

behov av stöd eller skydd 

avslutats utan insats.

11 kap 4a § SoL Enhetschef 

KS/IOF

005

Beslut att övervägande i 

utredning inte ska föranleda 

någon ytterligare åtgärd.

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF

006

Beslut om framställan att 

flytta över ärendet till annan 

kommun.

2 kap 10 § SoL IOF-chef Gäller även ärenden enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och 

LASS.

KS/IOF

007

Beslut i fråga om mottagande 

av ärende från annan 

kommun.

SU Gäller även ärenden  enligt 

FB, SoL, LVU, LVM och 

LASS.

KS/IOF

008

Beslut om att ansöka hos 

Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) om 

överflyttning av ärende.

2 kap 11 § SoL IOF-chef

KS/IOF

009

Beslut om att avge yttrande 

till IVO i ärenden.

Handläggare IOF-chef Information till SU.

KS/IOF

010

Beslut om att föra 

kommunstyrelsens talan vid 

domstol eller annan 

myndighet i Sverige i 

ärenden enligt SoL och FB.

SoL 10 kap 2 § Socialsekreterare Kommunjurist

KS/IOF

011

Yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg med 

anledning av inkommet 

klagomål till inspektionen.

IOF-chef Yttrande av särskild vikt: 

information till SU. 

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt:

En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden.

KS/IOF

012

- enligt riksnorm och 

riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare/

Assistent 

KS/IOF

013

- upp till 40% av 

prisbasbeloppet utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare/

Assistent 

KS/IOF

014

- upp till ett helt 

prisbasbelopp utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

KS/IOF

015

- mer än ett prisbasbelopp 

utöver norm och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL SU



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF

016

- med villkor om praktik eller 

andra kompetens-höjande 

åtgärder.

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

017

- avslå eller sätta ned fortsatt 

ekonomiskt bistånd. 

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare

Beslut om ekonomiskt 

bistånd utöver vad som 

följer av 4 kap 1 § SoL:

KS/IOF

018

- hyresskulder mer än 3 mån. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF

019

- skuldsanering. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF

020

- borgensåtagande. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF

021

- andrahandskontrakt på 

lägenhet.

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

022

Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

begravningskostnader och 

utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet.

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

KS/IOF

023

Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1§ SoL.

9 kap 1 § och 9 

kap 2 § SoL

Socialsekreterare Samråd, arbetsledning.

KS/IOF

024

Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 2§ SoL.

9 kap 2 § 2 st. 

SoL

Socialsekreterare Samråd arbetsledning. 

Återkrav får endast ske 

under villkor om 

återbetalning.

KS/IOF

025

Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2§§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF

026

Beslut om att föra talan i 

förvaltningsrätt om återkrav 

avseende ekonomiskt 

bistånd enligt 9 kap 1 och 2 

§§ och 8 kap 1 § SoL.

9 kap 3 § SoL SU

KS/IOF

027

Beslut enligt riktlinjer om 

bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

028

Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

Beslut om förordnande och 

entledigande:

KS/IOF

029

- av kontaktperson, Socialsekreterare

KS/IOF

030

- av kontaktfamilj. Socialsekreterare

KS/IOF

031

Beslut om 

boendestödsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

032

Beslut om bistånd åt vuxna i 

form av placering/  

omplacering i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF

033

Beslut om bistånd till vuxna i 

form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF

034

Beslut om köp av plats i 

annan kommun eller annan 

vårdgivare.

IOF-chef OBS: Lagen om offentlig 

upphandling.

KS/IOF

035

Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

036

Beslut om att polisanmäla 

grövre brott.

IOF-chef

KS/IOF

037

Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2 §§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF

038

Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

enskilt hem.

4 kap 1 § SoL SU

KS/IOF

039

Beslut om tillfällig placering 

eller omplacering av barn 

och ungdom i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ej varaktig vård. Högst 4 

månader.

KS/IOF

040

Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF

041

Beslut om kolonivistelse. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kommunförbundets 

cirkulär.

KS/IOF

042

Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

043

Beslut om medgivande till 

adoption.

6 kap 6 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

044

Beslut om övervägande om 

vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

045

Beslut om godkännande av 

en utländsk 

myndighetsplacering av ett 

barn i Sverige.

6 kap 11a § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

046

Beslut om placering av ett 

barn i ett annat land.

6 kap 11b § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

047

Beslut om medgivande att ta 

emot ett barn med hemvist 

utomlands i adoptionssyfte.

6 kap 12 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

048

Återkallelse av medgivande 

att ta emot adoptivbarn.

6 kap 13 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF

049

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

 förfarande

- vid samtycke.

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

KS/IOF

050

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

-ej samtycke.

6 kap 14 § SoL SU Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.                                                                                                  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF

051

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

Utreda och lämna förslag till 

beslut vid tingsrättens 

prövning av adoption.

6 kap 15 § FB Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

KS/IOF

052

Beslut om polisanmälan 

angående vissa brott mot 

underåriga samt grövre 

brott.

10 kap 21 och 23 

§§ OSL

Förste 

socialsekreterare

Ersättningar

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
Beslut om ersättning till 

kontaktperson/kontaktfa

milj:

Kommunförbundets 

riktlinjer, senast gällande 

cirkulär.

KS/IOF

053

- enligt riktlinjer, Socialsekreterare 

KS/IOF

054

- utöver riktlinjer. IOF-chef

Beslut om ersättning till 

familjehem:

Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF

055

- enligt riktlinjer, Socialsekreterare 

KS/IOF

056

- utöver riktlinjer. IOF-chef

KS/IOF

057

Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare 

varit familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL IOF-chef

KS/IOF

058

Beslut om ersättning till 

privat hem för vård eller 

boende.

IOF-chef Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF

059

Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna.

8 kap 1 § 2 st

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF

060

Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna. - inkl. 

beslut om framställan till 

försäkringskassan om 

ändring av 

betalningsmottagare för 

allmänt barnbidrag.

4 § 3 st Lagen

om allmänna

barnbidrag.

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF

061

Beslut om ersättning för 

uppehälle (egen-avgift) vid 

stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär när 

bistånd ges i form av plats i 

hem för vård eller boende 

eller i familjehem (vuxna).

8 kap 1 § 1 st och 

42 a § SoF 

Socialsekreterare 



Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF

062

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om vård enligt LVU.

4 § LVU SU

KS/IOF

063

Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

6 § LVU SU (ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

KS/IOF

064

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om förlängning av 

utredningstiden.

8 § LVU IOF-chef

KS/IOF

065

Beslut om upphörande av 

omhändertagande jml 6 § 

LVU.

9 § LVU SU (ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF

066

Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden.

11 §, 1 och 3 st 

LVU (OBS 14 §)

SU (ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF

067

Beslut att den unge får vistas 

i sitt eget hem under 

vårdtiden.

11 §, 2 och 3 st 

LVU

SU (ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF

068

Beslut om den unges 

personliga förhållanden (om 

inte 11 § 1 och 2 st) t ex 

kortare vistelse utanför 

familjehemmet eller HVB.

11 § LVU Socialsekreterare De till vilka nämnden 

överlåtit vården har också 

bestämmanderätten om 

den unges personliga 

förhållanden. I första hand 

gäller det de befogenheter 

som tillkommer föräldrarna 

i motsvarande fall.

KS/IOF

069

Övervägande om vård jml 2 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 2 

st

SU

KS/IOF

070

Prövning om vård jml 3 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 3 

st

SU

KS/IOF

071

Beslut om hur rätt till 

umgänge ska utövas när 

överenskommelse inte kan 

nås med förälder eller 

vårdnadshavare.

14 § LVU

2 st 1 p

Enhetschef

KS/IOF

072

Beslut att den unges 

vistelseort inte ska röjas för 

förälder eller 

vårdnadshavaren.

14 § LVU

2 st 2 p

Enhetschef

KS/IOF

073

Övervägande om beslut om 

umgänge eller hemlig-

hållande av vistelseort jml 14 

§ 2 st 1 och 2 fortfarande 

behövs.

14 § LVU

3 st

SU

KS/IOF

074

Beslut att vården ska 

upphöra.

21 § LVU SU Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF

075

Beslut om kontaktperson 

eller öppen behandling.

22 § LVU 1 st 1 

och 2

SU

KS/IOF

076

Prövning om beslut jml 22 § 

fortfarande behövs.

22 § LVU 3 st SU

KS/IOF

077

Beslut att förebyggande 

insats jml 22 § ska upphöra.

22 § LVU

3 st

SU

KS/IOF

078

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om flyttningsförbud.

24 § LVU SU

KS/IOF

079

Övervägande om 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs.

26 § LVU SU

KS/IOF

080

Beslut att flyttningsförbud 

ska upphöra.

26 § LVU SU

KS/IOF

081

Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud.

27 § LVU SU

KS/IOF

082

Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska 

upphöra.

30 § LVU

2 st

SU

KS/IOF

083

Beslut om den unges 

umgänge med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut 

om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud.

31 § LVU SU

KS/IOF

084

Beslut om 

läkarundersökning, vilken 

läkare och plats för 

läkarundersökning.

32 § LVU Socialsekreterare

KS/IOF

085

Beslut om begäran/biträde 

av polis för att genomföra 

läkarundersökning.

43 § LVU SU Ordförande 

KS/IOF

086

Beslut att begära biträde av 

polis för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande jml LVU.

43 § LVU SU (ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF

087

Beslut om att inleda 

utredning om skäl för 

tvångsvård.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

KS/IOF

088

Beslut om att utredning inte 

ska inledas eller att påbörjad 

utredning ska läggas ned 

alternativt övergå i en 

utredning enligt SoL.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

KS/IOF

089

Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

13 § LVM SU Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS ordförande har 

beslutanderätt enligt lag 

i akuta ärenden.

KS/IOF

090

Beslut att omhändertagande 

genast ska upphöra.

18 b § LVM SU Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF

091

Beslut om 

läkarundersökning samt utse 

läkare.

9 § LVM Socialsekreterare

KS/IOF

092

Beslut om att begära 

polishandräckning för att 

föra en missbrukare till 

läkarundersökning.

45 § 1 p LVM IOF-chef

KS/IOF

093

Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM.

11 § LVM SU Förordnande för utskottets 

ordf. eller vice ordf. om 

utskottets beslut inte kan 

avvaktas.

KS/IOF

094

Beslut att begära 

polishandräckning för 

inställelse vid 

vårdinstitution.

45 § 2 p LVM IOF-chef

Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF

095

Lämna upplysningar till 

tingsrätt i vårdnads- och 

umgängesmål.

6 kap 19 § FB Socialsekreterare

KS/IOF

096

”Snabbyttrande” till allmän 

domstol angående 

interimistisk vårdnad.

6 kap 20 § FB Socialsekreterare

KS/IOF

097

Yttrande till allmän domstol 

angående överlämnande 

till vård

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder då 

insatser erbjudes med stöd 

av SoL eller behov av insat-

ser saknas.

BrB 31:1 IOF-chef

KS/IOF

098

Yttrande till 

åklagarmyndighet

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder, då 

insatser erbjudits med stöd 

av SoL eller behov av 

insatser saknas.

Lag med sär-

skilda be-

stämmelser om 

unga lagöver-

trädare, 11 § 

LVU.

Socialsekreterare

KS/IOF

099

Lämna upplysningar och 

förslag på åtgärder till 

åklagaren.

6 § Lag om 

särskild 

personutredning 

i brottmål.

Socialsekreterare

KS/IOF

100

Yttrande enligt namnlagen. 45 § Namnlagen Socialsekreterare

KS/IOF

101

Yttrande beträffande 

äktenskapsdispens.

15 kap 1 §

ÄktB

Socialsekreterare

KS/IOF

102

Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man 

eller förvaltare för någon 

som har fyllt 16 år.

11 kap 16 § 2 st. 

FB

Socialsekreterare

KS/IOF

103

Yttrande i körkortsärende. 39 § 3 st. 

Körkortslagen

Socialsekreterare

KS/IOF

104

Yttrande till 

åklagarmyndigheten 

beträffande den 

som vårdas enligt LVM.

46 § LVM IOF-chef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF

105

Yttrande till allmän domstol 

när den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för 

LVM-vård.

31 kap 2 § 1 st

BrB

IOF-chef

Ärenden enligt föräldrabalken
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF

106

Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadigvarande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

1 kap 4 §

1 st FB

Assistent 

KS/IOF

107

Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadigvarande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

- i övriga ärenden.

2 kap 4 §

1 st FB

Socialsekreterare

KS/IOF

108

Beslut om att inleda 

utredning om fastställande 

av faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

KS/IOF

109

Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

KS/IOF

110

Beslut om att inleda 

utredning om någon annan 

än den som är gift med 

barnets moder kan vara far 

till barnet.

2 kap 9 §,

1 st FB

Socialsekreterare

KS/IOF

111

Beslut att väcka och föra 

talan i mål om faderskap.

3 kap 5 § FB Socialsekreterare

KS/IOF

112

Beslut att utse utredare i mål 

och ärenden om vårdnad 

eller umgänge.

6 kap 19 § FB Enhetschef

KS/IOF

113

Beslut om godkännande av 

föräldrars avtal om vård-nad, 

boende och umgänge.

6 kap 6 §, 14a § 

andra stycket, 

15a § tredje 

stycket FB

Socialsekreterare

KS/IOF

114

Beslut att verkställa 

utredningar gällande barnets 

vårdnad, boende och 

umgänge.

6 kap 19 §,

tredje stycket FB

Socialsekreterare



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF

115

Beslut att överklaga 

Socialstyrelsens beslut 

angående överflyttning av 

ärende.

16 kap. 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF

116

Beslut om att viss åtgärd till 

stöd för ett barn får vidtas, 

även om den ena 

vårdnadshavaren inte 

samtycker till detta.

6 kap 13a § FB SU 6 kap 36 § KL

Beslut angående utländsk medborgare
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF

117

Lämna underrättelse och 

avge anmälan om utlänning 

enligt 

utlänningskungörelsen.

Utlänningslagen 

11 kap och 

Utlänningsförord

ningen 6 kap

Socialsekreterare

Övrigt
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF

118

Beslut om anmälan till 

överförmyndare att behov av 

god man/förvaltare 

finns/inte längre finns.

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Assistent

KS/IOF

119

Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

förhållan-den betr. 

förvaltningen av underårigs 

egendom.

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare

KS/IOF

120

Framställan till domstol om 

behov av målsägandebi-

träde för underårig.

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare

KS/IOF

121

Beslut gällande ansökan om 

fondmedel.

Assistent

KS/IOF

122

Yttrande i vapenärenden. Socialsekreterare

KS/IOF

123

Underrättelse till IVO om 

missförhållanden i enskild 

social verksamhet.

13 kap 5 § SoL SU

KS/IOF

124

Anmälan till IVO om ett 

allvarligt missförhållande 

eller en påtaglig risk för ett 

allvarligt missförhållande.

14 kap 7 § SoL SU

KS/IOF

125

Prövning av att överklagande 

skett i rätt tid samt avvisning 

av överklagande som kommit 

in för sent.

24 § FL Delegaten i ur-

sprungsbeslutet

IOF-chef/

enhetschef

KS/IOF

126

Beslut om att nämnden inte 

ska ansöka hos tingsrätten 

om särskilt förordnad 

vårdnadshavare.

Enhetschef Gäller då barnet beräknas 

fylla 18 år innan proces-sen 

kan färdigställas i 

tingsrätten.



Individ och familj från utbildningsnämnden

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF00

1 a

Beslut om att utredning ska 

inledas.

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se socialstyrelsens 

allmänna råd, 

dokumentation.

UN/IOF00

1 b

Beslut om att förlänga 

utredningstiden för viss tid. 

1 kap 2 § 2 st SoL Enhetschef 

UN/IOF00

2

Beslut att utredningen inte 

ska inledas eller att inledd 

utredning avslutas utan 

insats.

11 kap 1 § SoL Förste 

socialsekreterare 

UN/IOF00

3

Fatta beslut om att följa upp 

ett barns situation när en 

utredning som gäller barns 

behov av stöd eller skydd 

avslutats utan insats.

11 kap 4a § SoL Enhetschef 

UN/IOF00

4

Beslut om framställan att 

flytta över ärendet till annan 

kommun.

2a kap 10 § SoL IOF-chef Gäller även ärenden enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och LASS

UN/IOF00

5

Beslut i fråga om mottagande 

av ärende från annan 

kommun.

2a kap 10 § SoL UN au Gäller även ären-den enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och LASS

UN/IOF00

6

Beslut om att ansöka hos 

Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) om 

överflyttning av ärende.

2a kap 11 § SoL IOF-chef

UN/IOF00

7

Beslut om att avge yttrande 

till IVO i ärenden.

Handläggare IOF-chef Information till 

UN au

UN/IOF00

8

Yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg med 

anledning av inkommet 

klagomål till inspektionen. 

IOF-chef Yttrande av särskild vikt 

information till UN 

UN/IOF00

9

Beslut om att föra 

utbildningsnämndens talan 

vid domstol eller annan 

myndighet i Sverige i 

ärenden enligt SoL och FB.

SoL 10 kap 2 § Socialsekreterare Kommunjurist

UN/IOF01

0

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt 

- enligt riksnorm och 

riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent

En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

UN/IOF01

1

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- upp till 40 % av 

prisbasbeloppet utöver norm 

och riktlinjer. 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent

En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

UN/IOF01

2

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- upp till ett helt 

prisbasbelopp utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Enhetschef En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

UN/IOF01

3

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- mer än en prisbasbelopp 

utöver norm och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL UN au En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF01

4

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- med villkor om praktik eller 

andra kompetenshöjande 

åtgärder.

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

UN/IOF01

5

Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt

- avslå eller sätta ned fortsatt 

ekonomisk bistånd.

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden. 

Beslut om framställan att 

flytta över ärendet till annan 

kommun.

2a kap 10 § SoL IOF-chef Gäller även ären-den enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och LASS

UN/IOF01

6

Beslut enligt riktlinjer om 

bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Gäller även ären-den enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och LASS

UN/IOF01

7

Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj.

4 kap 1 § SoL Förste social-

sekreterare 

UN/IOF01

8

Beslut om förordnande och 

entledigande 

- av kontaktperson.

Socialsekreterare

UN/IOF01

9

Beslut om förordnande och 

entledigande 

- av kontaktfamilj.

Socialsekreterare

UN/IOF02

0

Beslut om 

boendestödsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF02

1

Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2 §§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

UN/IOF02

2

Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

enskilt hem.

4 kap 1 § SoL UN au

UN/IOF02

3

Beslut om tillfällig placering 

eller omplacering av barn 

och ungdom i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ej varaktig vård. Högst 4 

månader.

UN/IOF02

4

Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

UN/IOF02

5

Beslut om kolonivistelse. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kommunförbundets 

cirkulär.

UN/IOF02

6

Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF02

7

Beslut om medgivande till 

adoption.

6 kap 6 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF02

8

Beslut om övervägande om 

vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF02

9

Beslut om godkännande av 

en utländsk 

myndighetsplacering av ett 

barn i Sverige.

6 kap 11a § SoL Socialsekreterare

UN/IOF03

0

Beslut om placering av ett 

barn i ett annat land.

6 kap 11b § SoL Socialsekreterare



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF03

1

Beslut om medgivande att ta 

emot ett barn med hemvist 

utomlands i adoptionssyfte.

6 kap 12 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF03

2

Återkallelse av medgivande 

att ta emot adoptivbarn.

6 kap 13 § SoL Socialsekreterare

UN/IOF03

3

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

 förfarande

- vid samtycke.

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

UN/IOF03

4 a

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

-ej samtycke.

6 kap 14 § SoL UN au Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

UN/IOF03

4 b

Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

Utreda och lämna förslag till 

beslut vid tingsrättens 

prövning av adoption.

6 kap 15 § FB Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

UN/IOF03

5

Beslut om polisanmälan 

angående vissa brott mot 

underåriga samt grövre 

brott.

10 kap 21 och 23 

§§ OSL

Förste 

socialsekreterare

Ersättningar
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

UN/IOF03

6

Beslut om ersättning till 

kontaktperson/

kontaktfamilj

- enligt riktlinjer.

Socialsekreterare Kommunför-bundets 

riktlinjer, senast gällande 

cirkulär.

UN/IOF03

7

Beslut om ersättning till 

kontaktperson/

kontaktfamilj

- utöver riktlinjer.

IOF-chef Kommunför-bundets 

riktlinjer, senast gällande 

cirkulär.

UN/IOF03

8

Beslut om ersättning till 

familjehem

- enligt riktlinjer.

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

UN/IOF03

9

Beslut om ersättning till 

familjehem

- utöver riktlinjer.

IOF-chef Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

UN/IOF04

0

Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare 

varit familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL IOF-chef

UN/IOF04

1

Beslut om ersättning till 

privat hem för vård eller 

boende.

IOF-chef Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

UN/IOF04

2

Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna.

8 kap 1 § 2 st

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF04

3

Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna. - inkl. 

beslut om framställan till 

försäkringskassan om änd-

ring av betalningsmottagare 

för allmänt barnbidrag.

4 § 3 st Lagen

om allmänna

barnbidrag.

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF04

4

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om vård enligt LVU.

4 § LVU UN au

UN/IOF04

5

Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

6 § LVU UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

UN/IOF04

6

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om förlängning av 

utredningstiden.

8 § LVU IOF-chef

UN/IOF04

7

Beslut om upphörande av 

omhändertagande jml 6 § 

LVU.

9 § LVU UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

UN/IOF04

8

Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden.

11 §, 1 och 3 st 

LVU (OBS 14 §)

UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

UN/IOF04

9

Beslut att den unge får vistas 

i sitt eget hem under 

vårdtiden.

11 §, 2 och 3 st 

LVU

UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

UN/IOF05

0

Beslut om den unges 

personliga förhållanden (om 

inte 11 § 1 och 2 st) t ex 

kortare vistelse utanför 

familje-hemmet eller HVB.

11 § LVU Socialsekreterare De till vilka nämnden 

överlåtit vården har också 

bestämmanderätten om 

den unges personliga 

förhållanden. I första hand 

gäller det de befogenheter 

som tillkommer föräldrarna 

i motsvarande fall.

UN/IOF05

1

Övervägande om vård jml 2 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 2 

st

UN au

UN/IOF05

2

Prövning om vård jml 3 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 3 

st

UN au



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF05

3

Beslut om hur rätt till 

umgänge ska utövas när 

överenskommelse inte kan 

nås med förälder eller 

vårdnadshavare.

14 § LVU

2 st 1 p

Enhetschef

UN/IOF05

4

Beslut att den unges 

vistelseort inte ska röjas för 

förälder eller 

vårdnadshavaren.

14 § LVU

2 st 2 p

Enhetschef

UN/IOF05

5

Övervägande om beslut om 

umgänge eller hemlig-

hållande av vistelseort jml 14 

§ 2 st 1 och 2 fortfarande 

behövs.

14 § LVU

3 st

UN au

UN/IOF05

6

Beslut att vården ska 

upphöra.

21 § LVU UN au Ordförande, vice 

ordförande i 

nämnden eller 

annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

UN/IOF05

7

Beslut om kontaktperson 

eller öppen behandling.

22 § LVU 1 st 1 

och 2

UN au

UN/IOF05

8

Prövning om beslut jml 22 § 

fortfarande behövs.

22 § LVU 3 st UN au

UN/IOF05

9

Beslut att förebyggande 

insats jml 22 § ska upphöra.

22 § LVU

3 st

UN au

UN/IOF06

0

Ansökan hos förvaltningsrätt 

om flyttningsförbud.

24 § LVU UN au

UN/IOF06

1

Övervägande om 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs.

26 § LVU UN au

UN/IOF06

2

Beslut att flyttningsförbud 

ska upphöra.

26 § LVU UN au

UN/IOF06

3

Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud.

27 § LVU UN au

UN/IOF06

4

Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska 

upphöra.

30 § LVU

2 st

UN au

UN/IOF06

5

Beslut om den unges 

umgänge med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut 

om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud.

31 § LVU UN au

UN/IOF06

6

Beslut om 

läkarundersökning, vilken 

läkare och plats för 

läkarundersökning.

32 § LVU Socialsekreterare

UN/IOF06

7

Beslut om begäran/biträde 

av polis för att genomföra 

läkarundersökning.

43 § LVU UN au Ordförande 

UN/IOF06

8

Beslut att begära biträde av 

polis för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande jml LVU.

43 § LVU UN au 

(ordförande har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut



Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

UN/IOF06

9

Beslut om att inleda 

utredning om skäl för 

tvångsvård.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

UN/IOF07

0

Beslut om att utredning inte 

ska inledas eller att påbörjad 

utredning ska läggas ned 

alternativt övergå i en 

utredning enligt SoL.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

UN/IOF07

1

Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

13 § LVM UN au Annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut

UN ordförande har 

beslutanderätt enligt lag 

i akuta ärenden.

UN/IOF07

2

Beslut att omhändertagande 

genast ska upphöra.

18 b § LVM UN au Ordförande, vice 

ordförande i 

nämn-den eller 

annan ledamot i 

nämnden enligt 

särskilt 

nämndbeslut.

UN/IOF07

3

Beslut om 

läkarundersökning samt utse 

läkare.

9 § LVM Socialsekreterare

UN/IOF07

4

Beslut om att begära 

polishandräckning för att 

föra en missbrukare till 

läkarundersökning.

45 § 1 p LVM IOF-chef

UN/IOF07

5

Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM.

11 § LVM UN au Förordnande för utskottets 

ordf. eller vice ordf. om 

utskottets beslut inte kan 

avvaktas.

UN/IOF07

6

Beslut att begära 

polishandräckning för 

inställelse vid 

vårdinstitution.

45 § 2 p LVM IOF-chef

Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF07

7

Lämna upplysningar till 

tingsrätt i vårdnads- och 

umgängesmål.

6 kap 19 § FB Socialsekreterare

UN/IOF07

8

”Snabbyttrande” till allmän 

domstol angående 

interimistisk vårdnad.

6 kap 20 § FB Socialsekreterare

UN/IOF07

9

Yttrande till allmän domstol 

angående överlämnande 

till vård

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder då 

insatser erbjudes med stöd 

av SoL eller behov av insat-

ser saknas.

BrB 31:1 IOF-chef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF08

0

Yttrande till 

åklagarmyndighet

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder, då 

insatser erbjudits med stöd 

av SoL eller behov av 

insatser saknas.

Lag med sär-

skilda be-

stämmelser om 

unga lagöver-

trädare, 11 § 

LVU.

Socialsekreterare

UN/IOF08

1

Lämnande av upplysningar 

och förslag på åtgärder till 

åklagaren.

6 § Lag om 

särskild per-son-

utredning i 

brottmål.

Socialsekreterare

UN/IOF08

2

Yttrande enligt namnlagen. 45 § Namnlagen Socialsekreterare

UN/IOF08

3

Yttrande beträffande 

äktenskapsdispens.

15 kap 1 §

ÄktB

Socialsekreterare

UN/IOF08

4

Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man 

eller förvaltare för någon 

som har fyllt 16 år.

11 kap 16 § 

2 st FB

Socialsekreterare

UN/IOF08

5

Yttrande i körkortsärende. 39 § 3 st 

Körkortslagen

Socialsekreterare

UN/IOF08

6

Yttrande till 

åklagarmyndigheten 

beträffande den 

som vårdas enligt LVM.

46 § LVM IOF-chef

UN/IOF08

7

Yttrande till allmän domstol 

när den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för 

LVM-vård.

31 kap 2 § 1 st

BrB

IOF-chef

Ärenden enligt föräldrabalken
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

UN/IOF08

8

Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadig-varande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

1 kap 4 §

1 st FB

Assistent 

UN/IOF08

9

Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadig-varande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

- i övriga ärenden.

2 kap 4 §

1 st FB

Socialsekreterare



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF09

0

Beslut om att inleda 

utredning om fastställande 

av faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

UN/IOF09

1

Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

UN/IOF09

2

Beslut om att inleda 

utredning om någon annan 

än den som är gift med 

barnets moder kan vara far 

till barnet.

2 kap 9 §,

1 st FB

Socialsekreterare

UN/IOF09

3

Beslut att väcka och föra 

talan i mål om faderskap.

3 kap 5 § FB Socialsekreterare

UN/IOF09

4

Beslut att utse utredare i mål 

och ärenden om vårdnad 

eller umgänge.

6 kap 19 § FB Enhetschef

UN/IOF09

5

Beslut om godkännande av 

föräldrars avtal om vård-nad, 

boende och umgänge.

6 kap 6 §, 14a § 

andra stycket, 

15a § tredje 

stycket FB

Socialsekreterare

UN/IOF09

6

Beslut att verkställa 

utredningar gällande barnets 

vårdnad, boende och 

umgänge.

6 kap 19 §,

tredje stycket FB

Socialsekreterare

UN/IOF09

7

Beslut att överklaga 

Socialstyrelsens beslut 

angående överflyttning av 

ärende.

16 kap. 4 § SoL IOF-chef

UN/IOF09

8

Beslut om att viss åtgärd till 

stöd för ett barn får vidtas, 

även om den ena 

vårdnadshavaren inte 

samtycker till detta.

6 kap 13a § FB Un au 6 kap 36 § KL

Övrigt

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF09

9

Beslut om anmälan till 

överförmyndaren att behov 

av god man/förvaltare 

finns/inte längre finns.

5 kap 3 § SoF Socailsekreterare Assistent

UN/IOF10

0

Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

förhållan-den betr. 

förvaltningen av underårigs 

egendom.

5 kap 3 § SoF Socailsekreterare

UN/IOF10

1

Framställan till domstol om 

behov av målsägandebi-

träde för underårig.

5 kap 2 § SoF Socailsekreterare

UN/IOF10

2

Yttrande i vapenärenden. Assistent

UN/IOF10

3

Anmälan till IVO om ett 

allvarligt missförhållande 

eller en påtaglig risk för ett 

allvarligt missförhållande.

14 kap 7 § SoL UN au

UN/IOF10

4

Prövning av att överklagande 

skett i rätt tid samt avvisning 

av överklagande som kommit 

in för sent.

24 § FL Delegaten i ur-

sprungs-beslutet

IOF-chef/

enhetschef



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
UN/IOF10

5

Beslut om att nämnden inte 

ska ansöka hos tingsrätten 

om särskilt förordnad 

vårdnadshavare.

Enhetschef Gäller då barnet beräknas 

fylla 18 år innan proces-sen 

kan färdigställas i 

tingsrätten.
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Datum: 2020-09-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000317/2020 – 903 
 
 

Redovisning av partistöd för 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Partiernas redovisningar av partistöd för 2018 läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från kommunfullmäktige. Kom-
munallagen ändrades 2014 avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt partistö-
det under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året 
efter stödet erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2019, har lämnat in redovisning i 
tid: Moderaterna, Bjärepartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemo-
kraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.   
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I reglerna finns krav på redovisning av partistöd och mottagarna av kommu-
nalt partistöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet använts i enlighet med det ändamål som anges kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt kommunens regler. I Båstads kommuns regler för partistöd står följande att läsa 
om partistödet syfte; Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i kommun-
fullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den 
kommunala demokratin och stödet ska användas för politisk verksamhet med anknytning till 
Båstads kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att 
öka medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen. 
 

Aktuellt 
Enligt Båstads kommuns regler för partistöd kan kommunfullmäktige besluta att partistöd inte 
ska betalas för parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt gällande reg-
ler. Förvaltningen konstaterar efter granskning att alla ovan nämnda partier har lämnat in sina 
redovisningar i tid och att de är fullständiga.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisningar av partistöd för 2019. 
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~ KOMMUN 



l,11.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

BÅST.A!DS KOMMUN 
;Koml'J11U1nJgt;~lsern 

2020 -OS- 1 S 
'Dmr •• k.~.QQ.O .. ~J.1-/ .. 
....... 20.2-Q .. : .. ':f..Q:5 •••••• 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjäre Båstad Moderata Förening 839400-8497 
Adress Postadress 

c/o Lena Lindqvist Kello Stormvägen 14, 26939 Båstad 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

070-6260791 BG5367-9775 

Datum som redovisningen avser: Från och med 201s-01-01 till och med 2019-12-31 

Erhållet partistöd: _12_o_o_oo_k_r _____ kr 

Ordförande Kassör 

Ninni Markow Lena Lindqvist Kello 
Styrelseledamöter 
Ninni Markow, Ulf Jiewertz, Lena Lindqvist Kello, Gösta Sandgren, Ann Elofson, 
Johan Wastensson, J onathan Kruuse, Nicole Hagström, Johan Olsson Swanstein, 
Gunilla Linghoff 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Partistödet har använts i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kapitlet, 9-22 §§ i 
kommunallagen, dvs till att stärka vårt partis ställning i den kommunala demokratin och 
för att kunna bedriva en aktiv politik och föra ut det moderata budskapet. 

Information, marknadsföring och aktiviteter mot allmänheten är en viktig del i det arbetet. 
Under 2019 har medlemmar och allmänhet bjudits in till ett 15-tal samlingar och 
informationsmöten i syfte att tydliggöra var vi står i olika frågor. 
Torgmöten har hållits vid ett par tillfällen där vi delat ut informationsmaterial och samtalat 
med kommuninvånarna. 
Annonsering har skett i lokalpress och på Facebook för att informera om vår verksamhet 
och vårt politiska program. 

Utbildning, kompetensutveckling och kontakter är av stor betydelse för att kunna driva ett 
framgångsrikt politiskt arbete. Representanter från vår förening har deltagit i 
Förbundsstämma och partistämma samt varit aktiva i samarbete med våra 
grannkommuner. 

En föreningslokal har hyrts under del av året till gagn för våra medlemmar. 
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I Bo Bjurulf, Jan Ohlsson 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

12] Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Ninni Markow 
Ort 

2020-05-18 Båstad 
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BJARE BASTAD MODERATA FORENING 

Bokslut för verksamhetsåret 2019 

Ingående balans 2019-01-01 

Kontantkassa 0,00 

Affärskonto Handelsbanken 16 371,43 

Förutbetalda kostnader 1000,00 

Summa 17 371,43 

Eget kapital 17 371,43 

Summa 17 371,43 0,00 

Intäkter 2019 

Partistöd 120 000,00 

Medlemsavgifter 5 876,00 

Övriga erhållna bidrag 7 304,00 

Övriga intäkter 3 670,00 

Summa 136 850,00 

Kostnader 2019 

Förbundet - andel av partistöd 12 000,00 

Förbundet - adm, utbildning 0,00 

Förbundet - marknadsföringsfond 19 430,00 

Lokalhyra 11821,00 

Programvaror 1485,00 

Konferenser 9 050,00 

Annonsering, PR 20 771,00 

Förtäring 7 213, 85 

Adm, kontor, bankkostnader 1 719,00 

Kostnader valkampanj 9 993,00 

Reseersättningar 1982,10 

Uppvaktn, gåvor, repr. 3 551,41 

Summa 99 016, 36,00 

Avsättning till valfond 2022 30 000,00 

Årets underskott[ överskott 7 833,64 7 833i64 



BJÄRE BÅSTAD MODERATA FÖRENING 

Bokslut för verksamhetsåret 2019 

Utgående balans 2019-12-31 

Tillgångar 

Kontantkassa 

Affärskonto Handelsbanken 

Skulder och eget kapital 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Valfond 2022 

Summa skulder och eget kapital 

0,00 

55 205,07 

Summa 

17 371,43 

7 833,64 

30 000,00 

Redovisning av föreningen 2019 betalda utlägg för 

MQ 

Seniorerna 

1150,00 

0,00 

Swedbank Robur Småbolagsfonden Norden 

Marknadsvärde 2019-01-01 

Marknadsvärde 2019-12-31 

Anskaffningsvärde 

Förändring totalt + 

Förändring 2019 

Insättning/uttag 2019 

86 960,53 

95.242,98 

18 268,04 

76.974,94 

8.282,45 

0,00 

55 205,07 

55 205,07 



Bjäre Båstad Moderaterna 

Plats: Bygdegården i Förstäv 

Bilagor: 

1. Föredragningslista 

2. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 

3. Revisionsrapport 

4. Proposition från styrelsen 

5. Valberedningens förslag 

§ 1. Årsmötets öppnande 

Årsmötesprotokoll 2020-02-13 

Ninni Markow hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet för öppnat 

§ 2. Föredragningslistan 

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan i enlighet med bilaga 1. 

§ 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Årsmötet beslutade att välja Sten Wahlgren till ordförande att leda årsmötet. 

§ 4. Val av sekreterare för årsmötet 

Årsmötet beslutade att välja Lena Lindqvist Kello till sekreterare att föra årsmötesprotokoll 

§ 5. Val av justeringspersoner. 

Årsmötet beslutade att välja Lars Elofson och Birgitta Abelin till justeringspersoner, tillika 

rösträknare. 

§ 6. Fastställande av röstlängd. 

Årsmötet noterade att I. personer fanns inskrivna i deltagarlista/röstlängd, samt beslutade att 

därmed lägga denna till handlingarna. 

§ 7. Godkännande av årsmötets utlysande. 

Årsmötet beslutade att anse årsmötet stadgeenligt utlyst. 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Årsmötet beslutade att anse sig ha tagit del av verksamhets- och förvaltningsberättelse i enlighet 

med bilaga 2 och lägga denna till handlingarna. 



§ 9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 

Kerstin Gustafsson föredrog revisorernas berättelse i enlighet med bilaga 3. 

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna samt att fastställa framlagd 

resultat- och balansräkning. 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning. 

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för 2021 

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för enskild medlem till 270 kr, samt att fastställa 

medlemsavgiften för samsända medlemmar till 470 kr, vilket innebär oförändrade belopp. 

§ 12. Förslag från styrelsen (propositioner) 

Det förelåg en proposition från styrelsen gällande utseende av rekryteringskommitte. 

Årsmötet beslutade att godkänna propositionen i enlighet med bilaga 4. 

§ 13. Inkomna övriga förslag (motioner) 

Inga förslag från medlemmarna har inkommit. 

§ 14. Anteckningar om självskrivna medlemmar i styrelsen. 

Årsmötet beslutade att anteckna Johan Olsson Swanstein (gruppledare) och Kerstin Gustafsson (MQ) 

samt en ungdomsrepresentant, om och när en sådan senare utses (MUF), som självskrivna 

ledamöter. 

§ 15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 5, fastställa antalet ledamöter i 

styrelsen till sju inklusive ordförande och vice ordförande. 

§ 16. Val av ordförande. 

Årsmötet beslutade att välja Ninni Markow till föreningsordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. 

(Omval) 

§ 17. Val av vice ordförande 

Årsmötet beslutade att välja Gösta Sandgren till föreningens vice ordförande för tiden fram till nästa 

ordinarie årsmöte. 

§ 18. Val av övriga ledamöter. 

Årsmötet beslutade att utse Lena Lindqvist Kello, Ann Elofson, Johan Wastensson, Jonathan Kruuse 

(samtliga omval) samt Rustan Svensson (nyval) till styrelseledamöter för tiden fram till nästa 

ordinarie årsmöte. 

/ 

I 



§ 19. Val av två revisorer och ersättare för dem. 

Årsmötet beslutade att välja Jan Ohlsson (omval) samt Ulf Jiewertz (nyval) till revisorer samt Carl

Magnus Zander och Be lisa Berglund (båda nyval) som ersättare för tiden fram till nästa ordinarie 

årsmöte. 

§ 20. Val av valberedning. 

Årsmötet beslutade att välja Jan Ahlström (sammankallande) samt Mona Källbäck och Claes 

Wastensson till valberedning till nästa ordinarie årsmöte. 

§ 21. Val av ombud med ersättare till förbundsstämman för Moderaterna i Skåne. 

Årsmötet beslutade att utse Johan Olsson Swanstein (gruppledare), Ninni Markow (ordförande) 

samt Gösta Sandgren (vice ordförande) att vara föreningens ombud samt att delegera till styrelsen 

att utse ersättare. 

§22. Övriga ärenden. 

Avgående styrelseledamöterna Ulf Jiewertz, Gunilla Linghoff, Nicole Hagström samt Anette Åkesson 

avtackades av Ninni Markow. 

§ 23. Årsmötets avslutande. 

Mötesordföranden Sten Wahlgren förklarade årsmötet för avslutat. 

CzJ 
ahlgren l/ 

Ordförande 

/7/ 
~~'.? 

Lars Elofson 

~ -JZ_~ 
·Lena Lindqvist Kello 

Sekreterare 

~~\~~~~~ 
Birgitta Abelin 

Justeringsperson 



Bjäre Båstad Moderaterna 

Plats: Bygdegården i Förslöv 

Styrelsemöte 2020-02-13 

Närvarande: Ninni Markow, Lena Lindqvist Kello, Ann Elofson, Johan Wastensson, Johan 

Olsson Swanstein, Jonathan Kruuse. 

§ 1. 

Ordförande Ninni Markow hälsade alla i den nya styrelsen välkomna till detta första och 

konstituerande möte, och förklarade mötet för öppnat. 

§ 2. 

Styrelsen beslutade att utse Johan Wastensson att vara justeringsperson. 

§ 3. 

Till att vara föreningens kassör utsågs Lena Lindqvist Kello 

§4. 

Till att vara föreningens sekreterare utsågs Gösta Sandgren. 

§ 5. 

Fördelningen av övriga uppgifter och uppdrag bordlades till kommande styrelsemöte. 

§ 6. 

Utsågs ordförande Ninni Markow och kassör Lena Lindqvist Kello att var och en för sig teckna 

föreningens firma. 

§ 7. 

Nästa Styrelsemöte sker måndagen den 24 februari kl 19.00. lokal Astrakanen, 

kommunhuset. 

§ 8. 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat. 

~~~ 
Lena Lindqvist Kello 

Sekret 

Justeringsperson 
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ÅRSMÖTE 

Normalstadga för förening 

Utdrag ur "Stadgar för Moderata Samlingspartiet" 
Antagna av partistämman den partistämman 20-23 oktober 2011 med ändringar 
gjorda vid partistämman 15-18 oktober 2015. 

Gäller från och med 1 januari 2016. 

moderaterna 



y moderatern(: 

NORMALSTADGAR FÖR PARTIFÖRENING 

I MODERATA SAMLINGSPARTIET 
.. 0 

§1 ANDAMAL 

Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet 
företräder. 

Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla 
moderata ideer, att vinna människor som medlemmar och väljare till partiet och att i 
praktisk politik förverkliga ideer i enlighet med partiets samhällssyn. 

§ 2 ORGANISATION 

Partiföreningen har till uppgift att samordna och leda partiets arbete inom sitt 
verksamhetsområde. Finns flera partiföreningar i samma kommun kan dessa samverka 
vid utförandet av uppgifter. I sitt arbete skall föreningen särskilt uppmärksamma 
informations- och kampanjverksamheten, lokala politiska frågor, rekrytering och 
utbildning samt anskaffa medel för verksamhetens bedrivande. 

Inom föreningens verksamhetsområde bör finnas en ungdomsförening. 

En kommuntäckande partiförening eller en partiförening som omfattar flera kommuner, 
kan delas in i geografiska, intresse- eller verksamhetsbaserade sektioner. 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Mom.1. 
Medlem i partiföreningen är den som är bosatt inom dess verksamhetsområde, delar 
partiets grundvärderingar, följer stadgarna, uppnått den av Moderata 
Ungdomsförbundet föreskrivna lägsta medlemsålder och som betalat fastställd 
medlemsavgift. Medlem som ej erlagt den årliga medlemsavgiften senast vid 
halvårsskiftet erhåller ett registrerat medlemskap. Registrerad medlem kvarstår 
därefter som längst till och med utgången av nästkommande kalenderår. 

Partiföreningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Medlem i 
Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är medlem i den 
partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen år bosatt eller sökt och 
erhållit medlemskap i. 

Efter särskild ansökan hos partiföreningens styrelse kan medlem som inte är bosatt 
inom partiföreningens verksamhetsområde erhålla medlemskap. Medlem som inte är 
folkbokförd inom partiföreningens verksamhetsområde äger inte rösträtt i prowal till 
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y moderaterna 
kommun, landsting (motsvarande) eller riksdagsval om något av dessa områden inte 
omfattar folkbokföringsorten. 

Mom.2. 
För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet krävs att 
personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande. 

Mom.3. 
Medlem eller registrerad medlem som är medlem i och/eller aktivt arbetar för någon 
med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar 
partiföreningens syften, kan uteslutas ur partiföreningen. 

\_ Mom.4. 
Inträffar fråga om uteslutning har partiföreningens styrelse att anmäla förhållandet till 
förbundsstyrelsen och avge yttrande i frågan. Beslut om uteslutning fattas av 
partistyrelsen efter förslag av förbundsstyrelsen. Från det att ett uteslutningsärende 

',__ väckts i och behandlats av förbundsstyrelsen tills dess att ärendet avgjorts av 
partistyrelsen saknar medlemmen rösträtt i partiet och möjligheten att utöva sina 
förtroendeuppdrag i partiet. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om 
återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns. Återinträde som 
medlem i partiet avgörs av partistyrelsen. 

Mom.5. 
Medlem i annan förening inom Moderata Samlingspartiet äger mot uppvisande av 
medlemskort, eller genom att på annat sätt styrka sitt medlemskap, rätt att delta i 
möte med partiföreningen och äger då yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. 

Mom.6. 
För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten skall medlem vara införd i av 
förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd. 

Mom.7. 
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till partiföreningen för nästkommande 
kalenderår. Denna får ej understiga de sammanlagda årsavgifterna till förbundet och 
riksorganisationen. Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår. Avgift för ny medlem 
som betalas efter den 1 september gäller även för påföljande kalenderår. 

Årsavgiften upptas i samverkan med förbundet. 

0 .. 

§4ARSMOTE 

Mom.1 . 
Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar i 
partiföreningen. 
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Mom.2. 
Partiföreningens årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte 
hålls varje år inom de månader förbundsstyrelsen beslutat. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av 
partiföreningens medlemmar så begär. 

Mom.3. 
Kallelse till partiföreningens årsmöte utfärdas av styrelsen senast tre veckor före 
årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utfärdas så snart beslut fattats om extra årsmöte. 

Mom.4. 
Rätt att till partiföreningens årsmöte väcka förslag tillkommer medlemmar i föreningen. 
Förslag skall senast två veckor före årsmqtet ha inkommit till föreningens styrelse. 
Senast en vecka före årsmötet skalrhandlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. 

Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till 
behandling. 

Mom.5. 
Vid ordinarie årsmöte skall väljas en styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte. 

Mom.6. 
Vid ordinarie årsmöte skall minst förekomma: Härutöver tillkommer vid vissa årsmöten 
även beslut och val enligt rekryterings- och nomineringsreglema, se detta avsnitt. 

a) Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
b) 
c) 
d) 

e) 
f) 

g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
I) 
m) 
n) 

Val av sekreterare. 
Val av justeringspersoner. 
Fastställande av föredragningslista. 
Godkännande av årsmötets utlysning. 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår. 
Förslag från styrelsen (propositioner). 
Inkomna övriga förslag (motioner). 
Anteckning om självskrivna ledamöter. 
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
Val av ordförande och vice ordförande. 

o) Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om 
moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet. 

p) Val av två revisorer och ersättare för dem. 
q) Val av rekryteringskommitte alt. nomineringskommitte enligt bestämmelserna. 
r) Val av valberedning. 
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y moderaterna 
s) Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare. 
t) Övriga ärenden. 

Mom.6. 
Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom votering vid personval som skall vara 
sluten. Medlem skall personligen utöva sin rösträtt vid årsmötet. Röstning får inte ske 
med fullmakt. 

Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig, uppta så många namn av de 
föreslagna kandidaterna som valet avser. 

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor 
om stadgeändring, sammanslagning eller delning, där två tredjedels majoritet krävs. 
Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den 
mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell 
rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av 
antalet avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning 
mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

Mom.7. 
Ledamot av partiföreningens styrelse äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
denna eller i val av revisor. 

Mom.8. 
Partiföreningen utser det antal förbundsstämmoombud man fått besked från förbundet 
om. Vid val av ombud tillses att Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet 
representeras i förhållande till sina medlemsantal. Ombud och ersättare fungerar intill 
dess nya utsetts. 

§ 5 STYRELSE 

Mom.1. 
Partiföreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice 
ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter. 

Kommunfullmäktigegruppens och moderatkvinnoföreningens ordförande är 
självskrivna ledamöter när partiföreningen inte ingår i krets. 

Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, som omfattar föreningens 
verksamhetsområde, utser en ledamot, normalt sin ordförande, jämte ersättare i 
partiföreningens styrelse. 

Mom.2. 
Styrelsen utser de funktionärer som behövs för verksamheten. 
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Mom.3. 
Styrelsen åligger 

att leda partiets politiska och organisatoriska verksamhet inom partiföreningens 
verksamhetsområde och i samråd med förbundsstyrelsen skapa en lokal 
organisation som effektivt kan bedriva kampanjer, information, utbildning, 
rekrytering och medlemsvård, 

att följa och aktivt delta i landstingspolitiken, kommunpolitiken genom fortlöpande 
kontakter med partiets landstings- och kommunfullmäktigegrupp och 
representanter i nämnder och styrelser, 

att i samråd med fullmäktigegruppen förbereda nominering till kommunal 
representation, 

att verka för att medlemmarna informeras i rikspolitiska, landstingspolitiska och 
kommunpolitiska frågor bland annat genom kontinuerlig mötesverksamhet, 

att hålla fortlöpande kontakt med förbundsstyrelsen och partiets tjänstemän, 

att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om föreningens organisation, 
medlemmar, ekonomi och verksamhet, 

att samverka med Moderatkvinnorna, 

att samverka med Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, samt vara 
ungdomsdistriktet behjälplig i utvecklingen av dess verksamhet, 

att verka för rekrytering av nya medlemmar, 

att verka för medlemmars utbildning i politiska och organisatoriska frågor, 

att handha partiföreningens ekonomi, 

att uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det endast finns 
en partiförening i kommunen, 

att tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke. 

§ 6 REKRYTERINGS- OCH NOMINERINGSARBETET 

Mom.1. 
I god tid före allmänna val skall partiföreningen efter kallelse av styrelsen 
sammanträda för att behandla rekrytering och nominering av kandidater inför valen. 
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Därvid skall av förbundsstämman fastställda rekryterings- och nomineringsregler 
följas. Undantag kan beviljas av förbundsstyrelsen. 

Partiföreningen skall nominera och fastställa valsedlar för kommunala val inom 
föreningens verksamhetsområde. När partiföreningen ingår i en krets fastställs 
valsedlar för kommunfullmäktige av kretsen. 

Mom.2. 
För att rösta i provval och delta i beslut rörande kandidatnominering fordras att 
medlem är folkbokförd i den kommun valet gäller. 

Förbundsstyrelsen kan efter begäran av partiföreningens styrelse eller på eget initiativ 
pröva nomineringsförfarandet i kommunen eller landstingsvalkretsen. 
Förbundsstyrelsen kan med två tredjedelars majoritet fastställa en ny valsedel samt 
återkalla de av nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda 
kandidater. Förbundsstyrelsens beslut skall senast ha ägt rum fyra veckor efter det att 
nomineringsstämma ägt rum. 
Ett beslut om överprövning skall meddelas partistyrelsen för kännedom. 

§ 7 PÅKALLANDE AV SAMMANTRÄDEN 

Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med partiföreningens styrelse. Till 
sammanträde med denna samt till årsmöte eller annan sammankomst äger 
förbundsstyrelsen sända företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

§ 8 KRETS 

Finns flera partiföreningar i samma kommun skall en krets eller förbund inrättas för 
\ dessa. 

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Räkenskapsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Räkenskaper, förvaltningsberättelse 
och övriga handlingar som berör förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till 
revjsorema senast tre veckor före årsmötet. Granskningen skall vara avslutad och 
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen 
senast en vecka före årsmötet. 

§ 10 STADGAR OCH STADGEÄNDRING 

Mom.1. 
För partiförening gäller av partistämman antagna normalstadgar. Avvikelser från dessa 
skall fastställas av förbundsstyrelsen. 
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Mom.2. 
Ändring av partiföreningens stadgar kan beslutas endast av partiföreningens årsmöte, 
varvid två tredjedels majoritet erfordras. 

§ 11 UPPLÖSNING, SAMMANSLAGNING OCH DELNING 

Mom.1. 
Om partiförening skall upplösas, fastställer förbundsstyrelsen nytt verksamhetsområde 
för berörda föreningar. Före beslut om sammanslagning skall godkännande lämnas av 
förbundsstyrelsen. För sammanslagning fordras beslut med minst två tredjedels 
majoritet av två på varandra följande årsmöten, varvid minst det ena skall vara 
ordinarie årsmöte. Årsmötena skall hållas med minst fyra veckors mellanrum. I 
personlig kallelse till årsmöte anges att förslag till sammanslagning skall behandlas på 
årsmötet. 

Vid sammanslagning skall partiföreningens handlingar, tillgångar och skulder tillfalla 
den sammanslagna partiföreningen. 

Sker sammanslagning med fler än en partiförening skall fördelningen av medlemmar, 
handlingar, tillgångar och skulder beslutas av förbundsstyrelsen. 

Mom.2. 
Partiförening som inte haft årsmöte under tre på varandra följande år anses upplöst 
efter att beslut tagits i förbundsstyrelsen. Partiföreningens handlingar, tillgångar och 
skulder övertas av förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar därefter hur kvarvarande 
medel och handlingar överförs till lokal partiförening/ar i kommunen. Finns ingen 
partiförening skall medlen användas för verksamhet i området. 

Mom.3. 
Om partiförening skall delas skall förbundsstyrelsens godkännande först inhämtas. För 
delning fordras beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande 
årsmöten, varvid minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. I personlig kallelse till 
årsmöte anges att förslag till delning skall behandlas på årsmötet. 

Före andra beslutet om delning skall årsmötet besluta om hur den ursprungliga 
partiföreningens medlemmar, handlingar, tillgångar och skulder skall fördelas på de 
nya föreningarna. Sådan fördelning får inte bli uppenbart orättvis. Tvist om fördelning 
avgörs slutgiltigt av förbundsstyrelsen. 

Mom.4. 
Vid förändring av partiföreningars verksamhetsområde genom sammanläggning eller 
delning skall det andra årsmötet också fastställa namn för den eller de partiföreningar 
som bildas. 
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BILAGA: 
NORMALARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGEGRUPPER 

Gäller för kommunfullmäktigegrupper och landstings(region)fullmäktigegrupper. 
Normalarbetsordningen skall i tillämpliga delar även gälla för andra och indirekt valda 
grupper av fullmäktigetyp. 

1. GRUPPENS SAMMANSÄTTNING 

Mom.1. 
Den moderata gruppen i kommunen består av moderata ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. Till gruppens överläggningar kallas med yttranderätt även moderata 
ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och kommunala bolagsstyrelser, politiskt 
tillsatta moderata tjänstemän i kommunen, moderata kommunrevisorer samt förenings
och kretsordförande i kommunen. Partiets medlemmar har rätt att närvara med 
yttranderätt vid ordinarie gruppsammanträde. Partiombudsmannen i förbundet skall för 
kännedom erhålla kallelse till gruppmöte. Därutöver bör gruppmöten, öppna även för 
allmänheten, regelbundet hållas. 

Mom.2. 
Den moderata landstingsgruppen består av moderata ledamöter och ersättare i 
landstinget. Till gruppens överläggningar kallas även moderata ledamöter och ersättare i 
viktigare styrelser och nämnder, politiskt tillsatta moderata tjänstemän, moderata 
landstingsrevisorer, förbundsordförande och partiombudsmän i landstingsområdet. 

2. GRUPPENS UPPGIFTER 

Mom.1. 
Gruppens uppgifter är: 

att utifrån fastställda program genomföra partiets politik, 

att i samarbete med partiorganisationen medverka till och initiera information och 
opinionsbildning i kommunala frågor till väljare och medlemmar, 

att genom partiets organisation och genom kontakter med medborgarna hålla sig 
underrättad om behov, önskemål och synpunkter som berör kommunens 
(motsvarande) verksamhet, 

att utse ledamöter av gruppledning och efter samråd övriga organ, 

att vid behov tillsätta särskild kommitte, utredning, projektgrupp med mera, 

att i förekommande fall besluta om organisation och hantering av till gruppen avsatta 
politiska resurser och medel, 
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3. GRUPPENS SAMMANTRÄDEN 

Mom.1. 
Den nyvalda gruppen sammanträder snarast och senast tre veckor efter valdagen för 
förberedande sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen ansvarar för 
sammankallande av den tillträdande gruppen och fungerar som interimistisk ordförande 
för den nyvalda gruppen tills ny utsetts. Vid förberedande sammanträde skall minst 
förekomma: 

a) Val av mötesordförande 
b) Val av mötessekreterare 
c) Information om valresultatet och dess konsekvenser 
d) Information om gällande arbetsordningsregler för nomineringsförfarande, ledamöters 

skyldigheter etcetera 
e) Fastställande av tidsplan för gruppens förberedelser av fullmäktiges valärenden 
f) Fastställande av sammanträdestid för konstituerande gruppsammanträde 
g) Val av valberedning för förberedande av gruppens interna val. Bestämmelserna i 

avsnitt sju gäller i tillämpliga delar. 

Mom.2. 
Den nyvalda gruppen sammanträder snarast efter förberedande möte för konstituerande 
sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen ansvarar för sammankallande av 
den tillträdande gruppen. Vid konstituerande sammanträde skall minst förekomma: 

a) Eventuellt val av särskild ordförande för gruppens sammanträden (se avsnitt 5.1) 
b) Val av gruppordförande 
c) Val av vice gruppordförande 
d) Val av gruppsekreterare 
e) Eventuellt val av gruppstyrelse (se avsnitt 5) 

,,_ f) Eventuellt val av valberedning (se avsnitt 7) 
g) Fastställande av arbetsordning. 

Mom.3. 
Gruppens ledamöter och ersättare är röstberättigade i moment 1 och 2 samt liknande 
interna beslut. 

Mom.4. 
Sammanträde hålls före kommun(motsvarande)styrelsens sammanträde för genomgång 
av ärenden enligt styrelsens föredragningslista samt övriga frågor av gemensamt intresse. 

Sammanträde kan därutöver vid behov hållas i anslutning till fullmäktiges sammanträde. 

Mom.5. 
Sammanträdesplan för påföljande år fastställs senast under december månad. 

Fullmäktigegruppen sammanträder på ordförandens kallelse. Fullmäktigegruppen skall 
dessutom kallas om det begärs av minst en tredjedel av gruppens ordinarie ledamöter. 
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Ärenden som önskas upptagna till behandling vid gruppsammanträde skall anmälas till 
ordföranden snarast och senast vid gruppsammanträdets början för att bli föremål för 
beslut. 

Kallelse till sammanträde bör sändas ut i god tid till gruppmedlemmarna. I kallelse bör i 
möjligaste mån anges vilka ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet. 

Mom.6. 
Ordinarie ledamot äger alltid rösträtt vid gruppens beslut, oavsett om ledamoten kommer 
att närvara på kommande fullmäktigemöte eller ej. Om ordinarie ledamot kommer att vara 
närvarande på fullmäktiges sammanträde, men är frånvarande från gruppens 
sammanträde, skall ingen rösta i den ledamotens ställe vid gruppens sammanträde. Om 

,_ ordinarie ledamot är frånvarande vid gruppmöte samt dessutom kommer att vara 
frånvarande vid kommande fullmäktigesammanträde, äger den ersättare som ska 
tjänstgöra vid kommande fullmäktigesammanträde rösträtt vid gruppens beslut. Vid 
gruppens beslut ska dess sammansättning i möjligaste mån vara samma som vid 
fullmäktiges sammanträde. 

Mom.7. 
Begärs omröstning ska denna, utom vid personval, ske öppet. Utgången bestäms genom 
enkel majoritet. Vid personval skall omröstning genomföras i en valhandling. Vid sluten 
omröstning skall valsedel för att vara giltig uppta så många namn som valet avser. Vid lika 
röstetal gäller den mening som ordförande biträder med undantag för val eller 
nominering, då lotten avgör. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av antalet 
avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två 
kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

Mom.8. 
Mot beslut kan anföras reservation. Vid gruppsammanträde ska ledamot och ersättare i 
förekommande fall redovisa avvikande mening. 

Gruppen kan rekommendera hur enskild ledamot skall ta ställning till ärende vid 
fullmäktigemöte. Detsamma gäller i fråga om representanternas ställningstagande i 
utskott, delegationer, nämnder och styrelser. 

Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska 
ledamot, som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med 
rekommendationen, anmäla detta vid gruppmötet. Ledamot som icke är närvarande vid 
gruppmötet, ska i god tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande 
eller rösta på sådant sätt till ordföranden. 

I valärenden gäller gruppens rekommendation för samtliga tjänstgörande ledamöter i 
fullmäktige. 
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Mom.9. 
Gruppen kan enligt "Försäkran för kandidat och förtroendevald" uttala att den inte längre 
har förtroende för en person som representant. Sådant beslut skall i förekommande fall 
genomföras med sluten omröstning och med två tredjedels majoritet för att bli gällande. 
Beslutet skall föregås av att representanten och förbundsstyrelsen beretts tillfälle att yttra 
sig. Från det att gruppen uttalat att den ej har förtroende för en person och till dess att 
den avsagt sig sina uppdrag är personen avstängd från gruppens arbete. 

4. GRUPPLEDAMÖTERNAS SKYLDIGHETER 

Mom.1 . 
Ledamot skall vara beredd att vid gruppens sammanträde föredra ärenden inom sin 
nämnds eller motsvarande område och också vara beredd att i dessa ärenden föra 
gruppens talan vid fullmäktiges sammanträden. 

"-· Mom.2. 
Ledamot skall före inlämnandet av motion informera gruppen. lnlämnande av 
interpellation eller enkel fråga skall föregås av samråd med gruppordföranden eller 
presidiet. 

Mom.3. 
Vid gruppsammanträde skall ledamot i förekommande fall klart redovisa avvikande 
mening. Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till 
ärende, skall ledamot som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke 
överensstämmer med rekommendationen, anmäla detta senast vid gruppmötet före 
fullmäktiges sammanträde. Ledamot som icke är närvarande vid gruppmötet, ska i god 
tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande eller rösta på sådant 
sätt till ordföranden. 

Tjänstgörande ledamot eller ersättare som icke är närvarande vid gruppmötet och ej 
anmält avvikande mening enligt ovan finner sig i gruppens beslut. 

Mom.4. 
Förhinder att närvara vid gruppsammanträde skall snarast anmälas till gruppens 
sekreterare. 

Mom.5. 
Ledamot skall medverka vid kommunal (motsvarande) politisk information, 
opinionsbildning och kampanjarbete till allmänhet och partimedlemmar. 

5. GRUPPENS LEDNING 

Mom.1. 
Gruppens ordförande är gruppledare för partigruppen i fullmäktige. Vid förfall inträder vice 
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ordföranden. Gruppens presidium företräder gruppen gentemot andra partier såvida inte 
annat beslut fattas. Gruppen kan även utöver presidiet utse särskild ordförande för 
gruppens sammanträden. 

Mom.2. 
Bland gruppens ledamöter kan en gruppstyrelse väljas. 1 fullmäktigegrupper med mer än 
tio ledamöter bör en gruppstyrelse väljas. 

Mom.3. 
Gruppstyrelse består av fullmäktigegruppens presidium samt ytterligare en, tre eller fem 
ledamöter. Vid valet tillses att den får en allsidig sammansättning. 

\..... Mom.4. 
Gruppstyrelse väljs för en period som motsvarar fullmäktigeledamöternas mandatperiod. 
Valet förrättas vid det konstituerande sammanträdet. 

Avgår ledamot av gruppstyrelse under mandatperioden förrättas på nästkommande 
gruppsammanträde fyllnadsval för återstoden av mandatperioden. 

Mom.5. 
Gruppstyrelse sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är nödvändigt eller då 
minst en tredjedel av ledamöterna av gruppstyrelsen så begär. 

Mom.6. 
Gruppstyrelsens uppgifter är: 

att leda och hålla ihop fullmäktigegruppens arbete 

att åstadkomma ett samordnat uppträdande av fullmäktigegruppen, i synnerhet i 
val ärenden 

att snarast efter val ansvara för att utforma politisk plattform ("regeringsförklaring") som 
ligger till grund för förhandlingar med andra partier om vilken politik som skall föras 
och vilken majoritetskonstellation som kan åstadkommas 

att genomföra utvecklingssamtal med ledamöterna i fullmäktigegruppen 

att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens medel och övriga tillgångar 

att i förekommande fall inom eller utom sig utse fullmäktigegruppens kassör 

att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens kansli och politiska organisation 

att i det fall särskild valberedning ej utses utgöra valberedning som i samråd med 
partiorganisationen förbereder de val och nomineringar som fullmäktigegruppen har 
att förrätta. Stadgandena i avsnitt sju gäller i tillämpliga delar även för gruppstyrelsen. 
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6. ORGANISATION I NÄMNDER OCH STYRELSER 

Mom.1. 
De moderata ledamöterna i nämnd/styrelse och deras ersättare utgör nämndgrupp för 
respektive nämnd eller motsvarande organ. Nämndgruppen ansvarar för det löpande 
politiska arbetet inom sitt verksamhetsområde. En av ledamöterna utses som 
nämndansvarig (gruppledare). Det åligger denne att lämna fullmäktigegruppen och 
eventuell gruppstyrelse information beträffande aktuella frågor, förmedla gruppens eller 
gruppstyrelsens uppfattning till de andra partirepresentanterna inom respektive organ, 
samt i övrigt verka för ett samordnat uppträdande. 

7. VALFRÅGOR 

Mom.1. 
Nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts av kommunen 
förbereds av gruppens valberedning efter samråd med föreningarna eller kretsen i 
kommunen, eller med förbundet där landsting saknas. För landstinget skall sådant 
samråd alltid ske med förbundet. 

Vid olika mening mellan partiorganisation och fullmäktigegrupp gäller den uppfattning 
fullmäktigegruppen har efter att partiorganisationens uppfattning ställts under proposition 
vid gruppsammanträde. 

Inför de valärenden som inleder en mandatperiod skall samtliga medlemmar inom 
kommunen eller motsvarande beredas möjlighet att nominera kandidater eller anmäla om 
intresse finns för uppdrag i nämnder och styrelser. 

Mom.2. 
För nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts eller nomineras av 
fullmäktige kan väljas en särskild valberedning. Utses inte gruppstyrelse skall 
valberedning utses. 

Mom.3. 
Valberedningen skall bestå av tre, fem eller sju ledamöter. Vid valet tillses att den får en 
allsidig sammansättning. 

Mom.4. 
Valberedningen bör till sig adjungera ledamöter från partiorganisationen vilka har 
yttranderätt men ej rösträtt. 

Mom.5. 
Det åligger valberedningen att förvissa sig om att den som föreslås till viss post är beredd 
att kandidera därtill samt att kandidaten skrivit under "Försäkran för kandidat och 
förtroendevald". 
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Mom.6. 
Valberedningens förslag till kandidater till de uppdrag som skall väljas inför en ny 
mandatperiod skall finnas tillgängliga för fullmäktigegruppens ledamöter senast 5 dagar 
före det gruppmöte där valen ska göras. 

Mom.7. 
Valberedningens arbete skall genomföras i samråd med partiorganisationen och den skall 
yttra sig över valberedningens förslag. 

8. ARBETSORDNING 

"'-- Mom.1 . 

\. 

Vid inledningen av en ny mandatperiod skall efter samråd med förbundet den tillträdande 
gruppen konfirmera eller revidera denna arbetsordning. 

Görs inte detta gäller denna normalarbetsordning som finns som bilaga till partiets 
normalstadgar. 

9. ÄNDRING AV NORMALARBETSORDNING 

Mom.1. 
Om kommunfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i normalarbetsordningen skall de 
anmälas till förbundsstyrelsen. 

Mom.2. 
Om landstings- alt regionfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i 
normalarbetsordningen skall de anmälas till partistyrelsen. 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjärepartiet 839401-1129 
Adress Postadress 

Italienska väge 273 269 91 Båstad 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

070-6273343 BG 5416-5667 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_19_-0_1 ___ till och med 2019-12-31 

Erhållet partistöd: _11_0_0_00 ______ kr 

Ordförande Kassör 

Inge Henriksson Hans Grönqvist 
Styrelseledamöter 

Kjell Stridh, Ingrid Edgarsdotter, Hans Grönqvist, Anita Bäck, Marie-Louise Nilsson, 
Eva Maltesson 
Suppl Marianne Eriksson-Mjöberg, Roland Nelson 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Enligt bifogade handlingar. 
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Revisorer: 

Ingemar Jönsson och Ingvar Andreasson 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

El Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Bdstads kommun. 

Namnförtydligande 

Hans Grönqvist 
Ort 

2020-06-25 Boarp Båstad 
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Bjärepartiet 

Revisionsberättelse omfattande verksamhetsåret 2019. 

Undertecknade utsedda att granska Bjä re.partiet under 
kalenderåret 2019 får efter fullgjort uppdrag avge följande 
berättelse: 

Vi har tagit del av verifikationer, resultat- och balansräkning 
vilka vi finner korrekt och kontinuerligt förda. 
Vi har granskat styrelseprotokollen och ej funnit anledning 
till anmärkning. 

Mot bakgrund av gjord granskning tillstyrker vi att resultat
.och balansräkning fastställs samt att förtroendemännen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Båstad den 1 mars 2020 

Ingvar Andreasson 



Resu ltaträ kn i ng 

Belopp i kr 

INTÄKTER 
Kommunala bidrag 

Medlemsavgifter 

Ränta 

Summa intäkter 

KOSTNADER 
Möte o fika 

Inköp matrial 
Lokal hyra 

Kontorsmatrial Trycksaker 
Blommor uppvaktning 

Annonser 

Data 

Porto 
Ba n kkostnader 

Utbildning 
övrig reklam 

Summa kostnader 

IARETS RESULTAT 

Bjärepartiet 2019 
Kassör Hans Grönqvist 

2019-01-01 
2019-12-31 

110 000 

8 899 

0 
118 899 

23 053 

0 

2 685 

0 

400 
0 

2 663 
225 
753 

2 400 
320 

32 499 

86 400 

.. 

2018-01-01 
2018-12-31 

89 300 

8 800 

0 
98100 

21 593 

293 
15 124 

96 385 

0 
10 912 

2 663 

51 337 

756 
7 640 

0 
206 703 

-108 603 



Balansräkning 
Belopp I kr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

Bjärepartiet 2019 
Kassör Hans Grönkvist 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier och verktyg 

Summa 

Omsättningstillgångar 

Ej utbetalt extra partistöd 2015 

Värdepapper och fonder 

Kassa 

Bank vardagskonto 

Bank Specialkonto 

Summa omsättningstillgångar 

!SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Balanserat kapltal (föregående års resultat) 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 

Banklån 

Skulder till kreditinstitut 

övriga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

(SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

2019-12-31 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

147 330 

2 

147 332 

147 332 

60932 

86 400 

147 332 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

147 332 

./; Härmed intygas att ovanstående balans & resultaträkning 

övef.enssta~".mmer·. me~ ~äkenskaperna. 

/4$<0/'?tz✓--~ ... 
11'emar Jö sson Ingvar Andreasson . 

• 

2018-12-31 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60 930 

2 

60 932 

60 9321 

169536 

-108 603 

60 932 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60 9321 



STADGAR FÖR BJÄREPARTIET 

Antagna vid Årsmötet 2011-03-28, rev. 2015-10-26 

Allmänna bestämmelser 

§ 1. Allmänt 

Bjärepartiet är ett lokalt parti i Båstads kommun som verkar tvärpolitiskt för kommuninvånarnas 
bästa. Partisymbolen är en solros. Partiets ändamål är att arbeta för verkställande av patiets 
partiprogram. Partiprogram tas fram och godkänns av styrelsen . 

§ 2. Beslutande organ 
Partiets beslutande organ är Årsmötet, Extra Årsmöte samt Partistyrelsen. 

§ 3. Firmateckning 

Partiets firma tecknas av Styrelsen eller av den eller de som Styrelsen utser. 

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsår 
Partiets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari tom 31 december. 

§ 5. Organisation 

• Den politiska föreningen Bjärepartiet handhar partiets organisation och medlemsfrågor. 
Föreningen led av en fören ingsordförande - Ordföranden. 

• Politiska frågor handhas av Partigruppen (§ 19} som leds av gruppledare i 
Fullmäktigegruppen, härefter kallad Partiledaren 

Medlemskap 

§ 6. Medlemskap 

Medlem är den som vill främja Partiets strävanden, som efterlever dessa stadgar och som erlagt 
fastställd årsavgift. Medlemskap beviljas av Styrelsen. 
Medlemskapet upphör: 

• då medlemsavgiften inte betalats inom 30 dagar efter det en påminnelse skickats ut. 

• då styrelsen erhållit begäran om utträde. 
• då medlem uteslutits ur partiet. 
• då medlem gått med i ett annat lokalt politiskt parti 

Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att medlemmen brutit mot Partiets 
stadgar, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat partiets intressen eller 
aktivt arbetar för någon med Partiet konkurrerande politisk organisation. Beslut om uteslutning 
fattas av 2/3 majoritet av styrelsen 



Uteslutning ska föregås av att den som ska uteslutas ska beredas möjlighet att gå i svaromål inom 2 

veckor ifrån att styrelsens meddelas att personen ifråga riskera uteslutas. 

§ 7. Medlemsavgift 
Årsavgiften för medlemskap fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår och skall erläggas 
senast den 31 januari det år som årsavgiften avser. 

Årsmöte, extra årsmöte och revision 

§ 8. Tidpunkt 

Årsmötet skall hållas senast vid utgången av mars månad på tid och plats som Styrelsen bestämmer. 

§ 9. Kallelse 

Kallelse med förslag till föredragningslista och därtill hörande handlingar skall senast 14 dagar före 
Årsmötet tillställas medlemmarna l<allelse1 utan handlingar, skall vara tillgänglig på Partiets hemsida. 

§ 10. Rösträtt 

Rösträtt har medlem1 som för innevarande år till fullo erlagt medlemsavgiften inom angiven tid. 
Ledamot av Styrelsen äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor och 
revisorssuppleant. Röstberättigade medlem får representera högst en (1) annan röstberättigade 
medlem genom fullmakt vid årsmöte eller extra årsmöte. 

Vid nominering av kandidater till fullmäktigelistan äger enbart de som är bosatta i Båstads kommun 
rösträtt. 

§ 11. Medlemsförslag 
Medlem får avge förslag till ärenden att behandlas på Årsmötet. Förslaget skall lämnas till Styrelsen 
senast vid utgången av februari månad. 

§ 12. Ärenden vid Årsmötet 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare 
2. Godkännande av årsmötets utlysning samt fastställande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
5. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen 
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Behandling av förslag framlagda av Styrelsen 
10. Behandling av förslag framlagda av medlemmar (motioner) 
11. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår 
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår 
13. Fastställande av antalet ordinarie Styrelseledamöter. Styrelsen består av ordföranden, minst fyra 
ordinarie ledamöter och minst två suppleanter i fastställd ordning. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig och eventuellt övriga funktionärer. 
14. Val av ordförande i Styrelsen 
15. Val av styrelseledamöter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet 
styrelseledamöter väljs vartannat år samt val av suppleanter för ett år. 
16. Val av två revisorer jämte en suppleant 
17. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning 



18. Under valår: 
° Fastställande av handlingsprogram inför valet. 
° Fastställande av partiprogram för kommande valperiod 

19. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

§ 13. Extra Årsmöte 

Extra Årsmöte hålls då Styrelsen så finner påkallat. Styrelsen är skyldig att kalla till Extra Årsmöte när 
minst en tredjedel av Partiets medlemmar så begär. Sådan begäran skall vara skriftlig och innehålla 
skälen för begäran. När Styrelsen mottagit begäran om Extra Årsmöte skall den inom 7 dagar kalla till 
ett sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. 

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast inom sju dagar före 
mötet tillställas medlemmarna. Underlåter Styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som 
begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid Extra Årsmöte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras. I övriga gäller vad som 
för årsmötet är stadgat i tillämpliga delar. 

§ 14. Extra årsmötet året före valår 

Extra Årsmötet skall hållas senast i november månad året före valår för att utse Partiets valombud 
samt valkommitte. Valkommitte ska bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter och utser sin egen 
ordförande. 

Nomineringsregler finns som bilaga till dessa stadgar. Nomineringsregler ska fastställas vid detta 
möte. 

§ 15. Revision 

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan Årsmöten granska 
Styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Partiets räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 

Partiets årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari. Revisorerna ska 
överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. 

Styrelsen 

§ 16. Styrelsen 

Styrelsen ansvarar för partiets administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med 
fastslagen verksamhetsplan. Styrelsen ansvarar för informationen till medlemmar. Styrelsens arbete 
leds av dess ordförande. Vid dennes förfall skall vice ordföranden eller annan som Styrelsen utser 
träda i ordförandens ställe. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 
kassör/medlemsansvarig och eventuellt övriga funktionärer. 

Styrelsen skall protokollföra sina möten. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet 
fastställda turordningen. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv för tiden fram till 
nästa årsmöte. 

Suppleant har inte rösträtt men har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Suppleant tjänstgör i den av 
Årsmötet fastställda turordningen med rösträtt vid förfall av ordinarie ledamot. 



Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 

Sammanträden 
Partistyrelsen sammanträder på kallelse av Ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter 
begärt det. Partistyrelsen bör sammanträda varannan månad. 

F u 11 m ä ktigegru p p en 

§ 17. Fullmäktigegruppen 
Fullmäktigegruppen består av Partiets ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 

Gruppens arbete leds av Partiledaren som utses av gruppen. Vid partiledarens förfall utser gruppen 
en annan ordförande för mötet. 

Fullmäktigegruppen tar ställning till huruvida gruppen skall rekommendera Partiets ledamöter att i 
viss fråga inta en gemensam ställning. Det åligger partiledaren att inhämtar Partigruppens 
ställningstagande i viktigare och principiella frågor som kommer att behandlas i kommunfullmäktige. 

§ 18. Sammanträden 
Fullmäktigegruppen sammanträder i anslutning till fullmäktigemötet. Agendan utgörs av ärendelistan 
i fullmäktigemötet. I beslut deltar ordinarie fullmäktigeledamöter samt de ersättare som kommer att 
tjänstgöra vid det kommande fullmäktigemötet. 

Ordinarie fullmäktigeledamot som ej kommer att delta i fullmäktigesammanträdet skall så snart 
detta blir känt anmäla detta till partiledaren. 

Vid gruppsammanträde ska ledamot och ersättare i förekommande fall redovisa avvikande mening. 
Beslutar gruppen att rekommendera Partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska ledamot, 
som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med rekommendationen, 
anmäla detta vid gruppmötet. 

Partigruppen 

§19. Partigruppen 
Partigruppen utgörs av styrelsen samt förtroendevalda (inkl. ersättare) och ansvarar för partiets 
politiska arbete och genomförande av partiprogram. Partigruppen ska fastställa partiets 
ställningstagande i viktigare och principiella frågor samt orientera ledamöter i samtliga kommunala 
beslut. 

Partigruppen leds av Partiledaren i kommunfullmäktige. Vid dennes förfall leds Partigruppen av 
partieledaren utsedd ledamot och i annat fall utser gruppen ordförande för mötet. Partigruppen 
fastställer sin arbetsordning för att mest effektivt genomföra sitt arbete. Fullmäktigeledamot skall 
anmäla motioner, interpellationer och frågor till partigruppen innan de väcks. 

§ 20. Sammanträden 



Partigruppen sammanträder på den av gruppen fastställda mötesdagar. Styrelsen äger också rätt att 
sammankalla partigruppen. 

Partigruppen fastställer agendan som bör innehålla information om styrelsebeslut, 
fullmäktigegruppbeslut, ärende som kommer att behandlas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder} genomgångar av förtroendevaldes verksamhet i kommunens 
politiska organ 1 inkomna motioner, skrivelser samt övriga frågor. 

Partigruppen skall protokollföra sina möten. 

Medlemsgruppen 

§ 21. Medlemsgruppen 
Medlemsgruppen utgörs av samtliga föreningens medlemmar och är rådgivande i allmänpolitiska 
frågor. Medlemsgruppen kallas veckan före kommunstyrelsens sammanträde där kommunstyrelsens 
ärendelista avhandlas. 

I medlemsgruppen behöver protokoll inte föras. 

Beslutsordning, stadgar, m.m. 

§ 22. Beslut och omröstning 
Årsmötet och extra årsmötet är beslutför med det antal röstar som är representerat på mötet. 
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

Omröstning ska sker öppet, utom votering i personval som skall vara sluten. Utgången av omröstning 
bestäms genom enkel majoritet, utom i frågor om stadgeändring eller upplösning (se §24 och §25). 
Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i en ny votering. 

Om lika röstetal kvarstå avgörs frågan i enlighet med den mening som ordförande biträder. 

Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Mot beslut kan anförs reservation. 

§ 23. Stadgetolkning 
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållanden som inte är förutsett av stadgarna, 
avgörs frågan av nästkommande Årsmöte, eller i trängande fall, interimistiskt, av Styrelsen. 

§ 24. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av Årsmötet med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. 

§ 25. Upplösning 
För upplösning av Bjärepartiet krävs beslut av Årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Beslutet skall ange hur Partiets behållna tillgångar skall användas. 

§ 26. Deltagande på partiets möten 
Samtliga möten i partiet, förutom styrelsemötena, är öppna för partiets medlemmar om inte 
styrelsen i särskilt fall beslutat om annat. 



Bilaga 1 

Nomineringsregler 

1. Årsmötet skall året före allmänt val utse en Valkommitte. Valkommitten utser inom sig en en 
ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

2. Valombud skall anmälas till valmyndigheten och bestyrks genom protokollutdrag. Denna 
anmälan bör göras under hösten före valet. Anmälan är giltig intill dess ny anmälan om valombud 
lämnas. 

3. l<ommittens uppgifter är att förbereda valfrågor samt utarbeta förslag till valmanifest mm som 
skall föreläggas partistyrelsen. 

4. l<ommitten träffas senast under december månad före valet för att organisera utskick med 
förfrågan av partimedlemmarna, huruvida de önskar deltaga som kandidater. En bred information 
skall biläggas förfrågan. Svaret skall vara skriftligt samt undertecknat och vara valkommitten 
tillhanda senast den 15 jan av valåret. 

5. l<ommitten bestämmer slag av valsedel, vilket kan vara av två slag: 

• Att den röstberättigade antecknar kandidaterna i den ordning han/hon vill se valsedeln. 

• Att kryssa för ett antal namn. 
l<andidaternas namn sätts upp i alfabetisk ordning (efternamn). Listan bör innehålla minst 30 
namn. Kommitten tillsammans med partistyrelsen, har att diskutera om val skall genomföras med 
en eller flera listar. 

6. Snarast efter den 15 jan före val skickas valsedlar, innekuvert och ytterkuvert samt information 
till partiets medlemmar. 

7. Nomineringsmöte skall hållas under mars av valåret. Tidpunkt för nomineringsmöte bestäms av 
kommitten. Kommitten svarar för kallelsen. 

8. Valsedlarna skall returneras till ordförande för kommitten och skall vara tillhanda senast tre 
veckor före utsatt nomineringsmöte. 

9. Ordförande samlar alla röstbreven. Inom en vecka träffas kommitten för avprickning mot 
röstlängd, medlemsmatrikeln. Ytterkuverten öppnas och innerkuverten läggs i en val urna (låda). 
Därefter kastas samtliga ytterkuvert. 

lnnerkuverten öppnas och sammanräkning genomförs. Kommitten upprättar rådgivande 
förslag till kandidatlista. 

10. Vid ordinarie årsmöte, vid valår tillika nomineringsmöte, i mars fastställs valsedeln. 
l<andidatnamnen skall antecknas i den ordning de ska står på valsedeln. 

11. Innan listan slutgiltigt fastställes1 skall godkännande och förbindelserna gentemot partiet 
undertecknas av kandidaterna. 



Bjärepartiets årsmöte 2020 
Protokoll fört vid årsmötet 
måndagen den 8 juni 2020 

Närvarande Hans Grönkvist, Marie Louise Nilsson, Helena Stridh, Claes Sjögren, Inge 
Henriksson, Arne Tegsell, Ingemar Jönsson, Göran Håkansson, Eva Maltesson, Ingrid 
Edgardsdotter och Bo ~endt. 

§ 1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner, tillika rösträknare på mötet 
Till ordförande att leda årsmötet valdes Helna_Stridh, sekreterare Bo Wendt och 
justeringspersoner Claes Sjögren och Hans Grönqvist 

§ 2 Fråga om utlysning av mötet samt fastställande av röstlängd 
Utlysningen av mötet godkändes. Röstlängd fastställas till 11 röstberättiga medlemmar. 

§3 Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordningen godkändes 

§ 4 Verksamhetsberättelsen 
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 föredrogs av Inge Henriksson och 
godkändes (se Bilaga 1 ). 

§ 5 Årsredovisningen 
Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkningen) för 2019 föredrogs av Hans 
Grönqvist och lades till handlingarna (se Bilaga 2). 

§ 6 Revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen läsas upp av Ingemar Jönsson. 

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningen. 
Resultat och balansräkning godkändes. 

§ 8 Ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 9 Behandling av förslag framlagda av styrelsen 
Fanns inga 

§ 10 Motioner 
Fanns inga. 

§ 11 Budget för år 2020 
För innevarande verksamhetsår framlades styrelsens förslag till budget som lästes upp 
av Hans Grönqvist och fastställdes (se Bilaga 3). 

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för 202~ /r; iif- c; 
Årsmötet beslutade att medlemsavgift ska vara 100 kr per person. 

§ 13 Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen 
Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 6 plus ordförande och 2 suppleanter. 



§ 14 Val av ordförande för ett år 
Inge Henriksson valdes till ordförande för 1 år. 

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Som ledamöter i styrelsen på två år valdes Arne Tegsell, Marie Louise Nilsson och 
Helena Stridh. 

Valda sedan tidigare med ett år kvar är Hans Grönkvist. Eva Maltesson och Ingrid 
Edgardsdotter. 

Suppleanter i styrelsen 1. Roland Nelson 2. Vakant. 

§_j__§ Val av revisorer 
Som revisorer för ett år valdes Ingemar Jönsson och Ingvar Andreasson. Kerstin 
Johansson valdes som suppleant. 

§ 17 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Göran Håkansson (sammankallande), och Helena Kruse. 
Haakon Böcker valdes som suppleant. 

§ 18 Fastställdes av verksamhetsplan. 
Det uppdrogs till styrelsen att utforma en verksamhetsplan. 

§ 19 Avslutning 
Ordf. tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutad. 

! 

Vid protokollet: 
_'/ 

I 

,. 
( 

/ 
Bo Wendt 

Justeras: 

Hans Grönkvist 



• 

Konstituerande styrelsemöte (bp) 20200622 kl 18.30 
i sessionssalen Kommunhuset i Båstad 

Närvarande: Inge Henriksson, MarieLouise Nilsson, Hans Grönqvist, Arne Tegsell och 
Ingrid Edgarsdotter 

Frånvarande; anmält förhinder: Helena Stridh och Eva Maltesson 

Till ordförande valdes Tnge Henriksson (på årsmötet 20200608) 

Till vice ordförande valdes Helena Stridh 

Till kassör , medlemsansvarig och firmatecknare valdes Hans Grönqvist. 

Till sekreterare valdes Ingrid Edgarsdotter 

Övriga ledamöter: MarieLouise Nilsson, Arne Tegsell och Eva Maltesson 

ersättare: Roland Nelson 

Ordförande tackade de närvarande och mötet avslutades. 

f/;nfJ;f} tJo cJdc}c/-iu-
sekret~1:aJingrid EdgaI:Btiotter 

--- - ----
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade som utsetts av Centerns kommunkrets i Båstad, har idag granskat 

Räkenskaperna för 2019 och får härmed avlägga följande berättelse. 

Vi har tagit del av räkenskaper, balansräkning, kassa och behållning, alft är väl förda och 

Vi tiltstyrker årsmötet att bevifja styrelsen, och kassaförvaltare, ansvarsfrihet för det 

gångna året. 

Ranarp 2020 0128 

Tomas Kul.neff 
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Resultatenhet: Hela företaget 
Period! 19--0l-<Jl- l9---l2-31 

Rörelsens intäkter mm 
ÖVrig11 rörelseintäkter 

3900 Med1ems1IVgifter 
3987 Erhällna. ko.rncoonalu bidrag 

Resultatrapport 
Preliminär 

399{] ÖVriga en.ättningar och intäkter 
S:a ÖVrigu rörelseintäkter 

S:a Rörelseintäktetntm 

Rörelsens koo1..nader 
Råvaror och ffimöde.nheter .mm 

4010 Arvode 
4110 Bidrag till distriklci 
4120 K-urner och konf cn:nser 
4130 Stämmor 
4 LSO Vallrosioa.der 
S:a R.uvaror och fflmödenhetermm 

Bruttovinst 

ÖVriga externa kostnudcr 
5010 Lokalhyra 
5100 Mötcsmst:ruide,-
5120 Förttiring möte 
5800 Resekostnader 
6110 Kontorsmateriel 
6150 Trycksalo::r 
6190 Annonser 
6250 Postbefordmo 
6320 Moo.lemsavgi.fter 
6390 Övriga kostnader 
6570 Bankkootnader 
S:a Övriga externa kostnader 

S:a fillrclmis kostnader inkl riivaror mm 

Rörelse.resultat före avs.kri\<JUilgar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga riinteintäkter och l.i.knande resultutpoo ter 

831 0 Rl!ntcintä.kter 
S:11 ~ ranteintäkb:r och lilmn.nde recmlmtposter 

S:a Resultat från :finansiella .investeringur 

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader 

Resultat fore boks lutsdispositi.oner och. skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resuUat 

8999 Arets resultat 

Perioden 

12210,00 
80 000,00 

0,00 
92 210,00 

92 210,00 

-2 997,00 
0,00 

-6 150,00 
-2 250,00 
-2 749,00 

-14146,00 

78 064,00 

-2 145,00 
0,00 

-6 585,00 
-3 695,00 
-1999,00 
-2 933,00 
-1 519,00 
-1 723,00 
-1 000,00 
-2420,00 

-900,00 
-24 919,00 

-39 065,00 

53 145,00 

53 145,00 

53 145,00 

4).0 
4,20 

4,20 

53 149.20 

53 149,20 

53 149,ZO 

53 149,20 

-53 149,20 

Sida: 1(1) 

l~vet: 20--0 J ..,22 

08:11 
~!ite VI.TI!r.; 47 

AIOO.llJJ.llcral Pcriod 111 år 

12 ZI0,00 14130,00 
80 000,00 40 500,00 

0,00 5 000,00 
92 210,00 59 630,()() 

92210,00 59 630,00 

-2 997,00 0,00 
0,00 -5 460,00 

-6150,00 -869,00 
-2 250,00 0,00 
-2 749,00 -76 164,00 

-14146,00 -82 493,00 

78 064,00 -22 863,00 

-2145,00 -1100,00 
0,00 -880,00 

-6 585,00 -4 365,00 
-3 695,00 -251,00 
-I 999,00 -988,00 
-2 933,00 0,00 
-1 519,00 -2 093,00 
-1 721,00 -5 401.00 
-1 000,00 -1 000,00 
-2420,00 -300,00 

-900.00 -900,00 
-24 919,00 -17 278,00 

-39 065,00 -99 771,00 

53 145,00 -40 141,00 

53145,00 -40 141,00 

53 145,00 -40 141 ,00 

4,20 4,21 
4,20 4,21 

4,20 4.2.1 

53 149,20 -4{) 136,79 

53 149.20 -40 136,79 

53 149,20 -40136,79 

53 149,20 -40 136,79 

-53 149,20 40136,79 
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CE'ltteipllI'tiets .komrmmkrets. i Båstad 

802453-9002 

Rllli;nskapsåt: l 9--01-0 L - 19-12-31 
Resultatenhet: Hela roretaget 
Period: l9-0l--Ol -19-J2-3J 

TILLGÅNGAR 
Orusättnlngstillgångur 

Kassa och bank 

Balansrapport 
Preliminär 

1930 Företagm,nto/checkkonto'affiirskonto 
1940 övriga bankkonton 
S:a Kassa och bank 

S:a Omc;ättningstillgångar 

S:A TII.1...GÅNGAR 

EGET .KAPITAL, AVSÄ TININGAR OCH SKULDER 
Eget kapitul 

2010 Eget kapital 
2019 Årets resultat 
S:a Ee,oet kiqiital 

S:AEGET KAPITAL, AVSÄTTNJNGAR OCH SKULDER 

BERÄKNAT RESULTAT"** 

29 454,71 
8 478,50 

37 933,21 

37 933,21 

37933,21 

-37 933,21 
0 00 

-37 933,21 

-37 933,21 

0,00 

Sida; I(l) 

Utskrivet: 20-01-22 

08:13 
Senaste vemr: 4 7 

Pedocl Ut& balans 

53 145,00 82 599,71 
4.20 8 482,70 

53 149.20 91 082,41 

53 149.20 91 082,41 

53 149,20 91 082,4] 

0,00 .37 933,21 
-53149,20 -53 149,20 
-53149,20 -91 082,41 

-53 149,20 -91 082,41 

0,00 0,00 ,., 

ffi (°,<W,f/ 
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Centerpartiets kommunkrets i Båstad 
Resultatbudget 2019 

Konto Benämning Budget 2019 
Intäkter 

3990 Medlemsavgifter 13500 
3987 Kommunalt partistöd 80000 
3990 Övriga ersättningar 
8300 Räntor 4 

Summa intäkter 93504 
Kostnader 

4110 Bidrag till dfstriktet 5000 
4115 Bidrag till avdelningar 4000 
4120 Kurser och konferenser 4000 
4130 stämmor 7000 
4150 Valkostnader -eu 10000 
5010 Lokalhyra 2000 
5100 Möteskostnader 2000 
5120 Förtäring möte 5000 
5800 Resekostnader 2000 
5990 Övrig reklam 2000 
6110 Kontorsmateria I 400 
6150 Trycksaker 0 
6190 Annonser 4000 
6250 Porto 3000 
6320 Medlemsavgifter 1000 
6390 övrlga kostnader 300 
6570 Bankkostnader 900 
7010 Arvoden 3000 

Summa kostnader 55600 

Resultat 37904 

lng balans 
2019-01-01 

1930 Swedbank 29454,71 

1940 Bankkonto Bjäre CUF 8478,5 

Summa 37933,21 

Utfall 2019 Budget 2020 

12210 13500 
80000 80000 

0 
4 4 

92214 93504 

0 5000 
0 

6150 4000 
2250 2500 
2749 0 
2145 2000 

0 2000 
6585 6000 
3695 3000 

2000 
1999 1000 
2933 500 
1519 2000 
1723 3000 
1000 1000 
2420 1000 
900 900 
2997 3000 

39065 38900 

53149 54604 

Utg balans 
2019-12-31 

82599,71 

8482,7 

91082,41 ; 

f· ✓ 



Lokal och möteskostnad 8 730 kr 

Annonser 1 519 kr 

Reskostnader 3 695 kr 

konferens 6 150 kt 

material och trycksaker 4 932 kr 

porto 1 723 kr 

bankkostnader 900 kr 

arvoden 2 997 kr 

kostnader EU-val 2 749 kr 

Resterande 46 605 kr sparas till valkampanj 2022 
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2020-02-25 

Protokoll för Kretsstämma 2020-02-23 
Kretsstämman avhölls i Hovs Försarnlingshem. 21 medlemmar var närvarande vid stämman. 

Lars Hansson, vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, gav information och inblick i 
arbetet med kollektivtrafiken inom Region Skåne. 

1) Mötet öppnades av Ebba Krumlinde. Ebba öppnade mötet med en återblick på 2019. 
Ebba tackade alla för delta~andet i EU valrörelsen och för det jobb som medlemmarna 
lagt ner under det gångna aret. 

2) Val av mötesfunktionärer. 

a) mötesordförande: Lars Hansson. 

b) sekreterare: Mats Sjöbeck. 

c) justeringspersoner: Christian Nilsson och Anton Karlsson, 

d) rösträknare: som justeringspersoner 

3) Godkännande av kallelse. 

Kallelsen godkändes. Personligt brev till medlemmar den S februari 2020. 

4) Fastställande av röstlängd. 

Vid behov. 

S) Fastställande av föredragningslista, 

Godkännes. 

6) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsberättelsen och ekonomirapporter godkändes. 

7) Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen lästes upp av Arne Nilsson. 

8) Fastställande av balans- och resultaträkning. 

Balans och resultaträkningen fastställdes. 

9) Ansvarsfrihet för styrelsen, 

Styrelsen beviljas enhälligt ansvarsfrihet. 

10) Informationspunkter 

a. Ebba informerade om Centerpartiets policy "Centerpartiets verksamheter ska vara 
trygg och fri från trakasserier" 

Policyn lades till handlingarna. 

11) Förslag från medlemmar kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen 

Inga förslag lämnades. 

12) Ersättningsfrågor. 

Valkommitten föreslår en årlig ersättning till följande styrelseposter. Ordförande, Sekre
terare och Kassör, Ersättning skall vara inom det belopp finns i Skatteverkets vägledning 
"en person om ersättningen under året är mindre än 1 000 kr". 

Stämman beslutade följande ersättningar. Till Ordförande, Sekreterare och Kassör 999 
kronor per år. 

~ ~ 
Gt<- Centerpartle,k-



Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2020-02-23 för Centerpartiets Båstadskrets. 

Närvarande: Ebba Krumlinde, Mats Sjöbeck, Linnea Gunnarsson - Elvertsson, lb Nilsson, Anton Karlsson. Sonia 

Larsson, Christian Nilsson 

1. Mötet öppnas av Anton Karlsson 

2. Till juste rare valdes Ebba Krum linde 

3. Föredragn ingslistan godkännes. 

4. Konstituering av styrelsen. 

4a. Till sekreterare valdes lb Nilsson 

4b. Till kassör valdes Anne-Marie Wemmert 

4c. Till vice ordförande valdes Ebba Krum linde 

5, Till firmatecknare för Centerpartiets Kommunkrets i Båstad utsågs kassör Anne Marie Wemmert 

och ordförande Anton Karlsson. Dessa har rätt att var och en för sig disponera medel i Företagskonto 8214-

9,933 417 249-2. 

6) Till firmatecknare för Bjäre CUF Avdelning CUF utsågs kassör Anne Marie Wemmert 

och ordförande Anton Karlsson. Dessa har rätt att var och en för sig disponera medel i Företagskonto 8214-

9,933 069 960-5. 

9) Nästa styrelsemöte hålls den 19 mars kl 1830 i Båstad. 

10. Mötet avslutas. 

Hov den 23 februari 2020 

Anton Karlsson, ordförande 

~~~ ~ J~-vJ>rvv \ ;:~ 

Ebba Krum linde, juste rare 

lb Nilsson, sekreterare 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Socialdemokraterna 06839400-0221 

Adress Postadress 
c/o Kjellberg Stallvägen 71 26938 Båstad 

Telefon Bankkonto eller BG/PG 
0702466426 8214-9,693 681 749-0 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_1_9-0_1-_01 ___ till och med 2019-12-31 

Erhållet partistöd: _a_o.o_o_o _______ kr 

Ordförande Kassör 

Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson 
Styrelseledamöter 

Ingela Stefansson, Anne Kjellberg, Jessica Andersson, Niklas Svanberg och 
Göran Klang och Adem Qerimaj. 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedarr hur det lokala partistödet har fördelats 

EU-valet 
överföring till valet 2022 
Mötesverksamhet 
Kurser 
Konferenser 
Utbildningar 
Hotellkostnader 
Resers. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

I Roar Onsö och Ingrid Zälher 

Bifogade handlingar {kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

121 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

nförtydligande 

Ingvar Bengtson 
Ort 

2019-04-25 Torekov 
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Revisionsberättelse för 2019 

Undertecknade som är valda till revisor för Båstad arbetarekommun avger härmed följande 
revisionsberättelse. 

Vi har granskat räkenskaperna. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 

Då revisionen inte ger anledningtill anmärkning tillstyrks 

att balans- och resultaträkningarna fastställs 

att årets resultat överförs i ny räkning 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019 

Förslöv den 26 mars 2020 

,, 
\ -• ~· :...:.7 '' ~ 

Roar Önsö 

(, ' ) ,/'? 
,, ,,, . ✓ / I 
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Ingrid Zäther 



Arbetarkommunen Båstad. 

Räkenskapsåret 2018-01-01-12-31. 

Rörelseintäkter: 

Resultatrapport. 

Kommunalt anslag 

Medlemsintäkter 

Rörelseintäkter: 

Kostnader: 

Arbetarkommunen möte inkl. l:e maj 

Försäkring 

Kurser och Konferenser 

Parkering och reskostnader 

Medlemsavgifter 

EU-valet 2019 

Material 

Uppvaktningar och avtackning 

Placeringskonto (Valfond 2022) 

Bankavgift 

Rörelseresultat: 

Årets resultat 

80000. 

5460. 

85 460. 

16 956 ,60 

362,00 

2534,50 

3521,00 

2100,00 

1462,00 

1089,00 

115,00 

20000,00 

903,00 

49 043 ,10 

+ 36 416,90 



Arbetarkommunen Båstad 

Räkenskapsåret 2019-01-01-12-31 

Tillgångar bankkonto 2019-01-01 

Under året inkomna anslag 

Totalt 

Avsättningar och skulder 

Balansrapport 

Eget kapital värdekonto 2019-12-31 

Placeringskonto (valfond) 

Totalt: 

47 514,79 

85 460,00 

+ 132 974,79 

- 49 043,10 

+ 83 931,69 

+ 20000,00 

+ 103 931,69 



Kapitel 4 Grundstadgar för 
arbetarekommuner 

§ 1 Arbetarekommunens uppgift 
Arbetarekommunerna ansvarar för 

• opinionsbildning för partiets ideer och politik inom kommunen 

• kommunilrntion med väljare inom kommunen 

• valorganisationen i sitt verksamhetsområde 

• utveckling av politiken inom kommunen 
• val av politiskt förtroendevalda 

• utveckling av förtroendevalda 
• Utveckling av studieverksamheten 

• medlems.introduktion 
• facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet 

• stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska 
föreningarna 

§ 2 Organisation 

Moment 1 
Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation och ska omfatta en 
primärkommun. I det fall förutsättningar saknas inom arbetarekommunen för en 
förenings-/klubborganisation enligt moment 3, är arbetarekommunen också partiets 
grundorganisa tion. 

Moment 2 
Arbetarekommunen antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av 
denna ska framgå vilka socialdemokratiska föreningar och klubbar som ingår i 
arbetarekommunen. 

Arbetarekommun med medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i någon 
av de existerande föreningarna/klubbarna ska samla dessa medlemmar i en för hela 
arbetarekommunen gemensam fri grupp. 
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Moment 3 
Arbetarekommunens styrelse ansvarar för att det inom arbetarekommunens 
verksamhetsområde finns en förenings/klubb- och valorganisation med anknytning 
till bostadsområden och arbetsplatser. 

§ 3 Medlemskap i arbetarekommunen 

Moment 1 
Samtliga inom en primärkommun befintliga socialdemokratiska föreningar och 
klubbar, socialdemokratiska kvinnoklubbar grupper inom Socialdemokrater för Tro 
och Solidaritet, socialdemokratiska studentklubbar, förening inom HBT
Socialdemokrater Sverige samt medlemmar i den fria gruppen ska ingå i 
arbetarekommunen. 

SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner partiets stadgar och som begär inträde i 
arbetarekommunen ska beviljas detta. 

Vid anslutning till arbetarekommuner ska samtliga medlemmar i sådan SSU
kommun/SSU-klubb som har fyllt femton år tillhöra arbetarekommunen. 

Moment 2 
Lokal facklig organisation kan anslutas som medlem till arbetarekommun. 
Organisationens medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell ansökan. 

Moment 3 
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i 
den grundorganisation denne väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i den 
arbetarekommun och det partidistrikt där denne bor. Medlem kan därefter överföra 
sitt partimedlemskap till en grundorganisation i en annan arbetarekommun. 

§ 4 Avgifter 
Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för 
arbetarekommunen utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december 
det år som avgifterna har erlagts av medlemmen. 
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§ 5 Möten 

Moment 1 
Arbetarekommunens medlemsmöte är högsta beslutande organ, såvida inte 
representantskap införts, vilket i så fall övertar medlemsmötets befogenheter. 

Moment 2 
Arbetarekommun kan vid årsmöte besluta om införande av representantskap. 

Moment 3 
Har arbetarekommunen infört representantskap ska alla till arbetarekommunen 
anslutna föreningar och klubbar välja ombud direkt till representantskapet i 
förhållande till antalet partimedlemskap i föreningen eller klubben, enligt regler som i 
övrigt fastställs av arbetarekommunens årsmöte. 

Moment 4 
Årsmöte hålls före mars månads utgång. 

Moment 5 
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 
2. Rapport från kommunfullmäktigegmppen 
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
4. Val av styrelse och suppleanter 
a) Ordförande 
b) Övriga styrelseledamöter 
c) Suppleanter 
5. Val av revisorer och suppleanter 
6. Val av valberedning 
7. Riktlinjer för den kommande verksamheten 

Moment 6 
Motion till medlemsmöte respektive representantskapsmöte kan väckas av varje 
enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör 
arbetarekommunen. Motion ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av 
denna angiven tid 
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Moment 7 
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt. 

Moment 8 
Omröstningar sker öppet. Rösträtten får inte överlåtas. Personval sker då någon så 
begär med slutna sedlar. 

Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd 
valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller 
färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte 
mötet beslutar att enkel majoritet ska gälla för att bli vald. 

Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. 
Om Wru röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar avgör lotten. 
Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av 
tjänstgörande ordförande. 

Moment 9 
Arsmötet väljer en valberedning jämte suppleanter för denna under en tid av minst 
ett och maximalt fyra år. 

Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som 
fastställs av arbetarekommunens möte. Efter nomineringstidens utgång äger endast 
valberedningen rätt att föreslå kandidater. 

§ 6 Arbetarekommunens styrelse 

Moment 1 
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i 
överensstämmelse med dessa stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och 
arbetarekommunen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet 
och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för 
arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de 
socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen är, då 
arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ. 

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på 
arbetarekommunens expedition, såvida man inte överlåtit detta på partidistriktets 
styrelse. 
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Moment 2 
Arbetarekommunens styrelse ska bestå av minst sju ledamöter. För dessa kan 
suppleanter utses. Styrelsen väljs för en tid av två år. Av styrelsens ledamöter väljs 

ordförande och kassör särskilt. Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i 
arbetarekommunen och ska ingå i styrelsen 

Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Ena året väljs det mindre 
antalet ledamöter och det andra året de övriga. 

Moment 3 
Inom styrelsen kan verkställande utskott utses eller om årsmötet så beslutar kan 
verkställande utskottet väljas separat. 

Moment 4 
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanterna som ordinarie i den ordning 
de blivit valda. 

§ 7 Allmän omröstning 

Moment 1 
Styrelsen för arbetarekommunen kan i viss fråga låta företa allmän omröstning bland 
parti.medlemmarna i arbetarekommunen. Sådan omröstning ska vara rådgivande. 

Moment 2 
Slutligt beslut i ärende som varit föremål för allmän omröstning fattas av 
medlemsmöte respektive representantskapsmöte. 

Moment 3 
Regler för omröstningens genomförande fastställs av arbetarekommunens styrelse. 

§ 8 Revision 

Moment 1 
Tre revisorer och tre suppleanter väljs årligen av årsmötet. Suppleanterna inkallas vid 
förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 
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· Socialdemokraterna 

Båstads Arbetarekommun 

Protokoll fört vid årsmöte med Båstads Arbetarekommun 

Tid: 
Plats: 
Närvarande: 

Torsdagen den 26 mars 2020 
Förslövs Bygdegård 
10 medlemmar 

Årsmötet föregick av en minnesstund och parentation över vår avlidne partikamrat Göran 
Klang. Efter en tyst minut gav Håkan Philipsson oss en betraktelse över Göran och hans en
gagemang för Socialdemokraterna i Båstad 

§ 1 Årsmötet öppnas 
Vice ordföranden Jessica Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Godkännande av kallelse 
Kallelsen som skickats till alla medlemmar med brev godkändes av mötet 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen som varit utsänd fastställdes av årsmötet. 

§ 4 Val av årsmötesfunktionärer 
a) till ordförande för årsmötet valdes Håkan Philipsson 
b) till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Margret Kj ellberg 
c) till justerare och rösträknare valdes Irene och Bertil Ebbesson 

§ S Styrelsens och fullmäktigegruppens verksamhetsberättelser 
Styrelsens och fullmäktigegruppens verksamhetsberättelser upplästes och god
kändes av årsmötet. 

§ 6 Ekonomisk rapport 
Ekonomisk rapport som vai·it utsänd godkändes av årsmötet 

§ 7 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Ingrid Zäther och lades till handling
arna 

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvai·sfrihet för verksan1hetsåret 2019 

§ 9 Antal ledamöter 
Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter 

§ 10 Val 
Följande val fönättades av årsmötet: 
a) Ordförande 
b) Kassör 

2 år 
1 år 

C:\Users\Ann-Margret\Google Drive\Socialde111okra1ema\Arbe1arekommunen\pro1okoll\200326.doc 

Ingvar Bengtsson 
Ingvar Bengtsson 



c) 2 ledamöter i styrelsen 

Kvarstående i styrelsen: 

d) Revisor 

f) V al beredning 

§ 11 Förslag från medlemmar 

omval 2 år Adem Qerimaj 
Anne Kjellberg 
Jessica Andersson 

nyval 1 år Ingrid Zäther 

Ingela Stefansson 
Niclas Svanberg 
Irene Ebbesson 
Roar Onsö 

Styrelsen 

Irene framför önskemål om att vi ska ha AK-möte med föreläsare e.d. som vi 
hade förr 

§ 12 Budget 
Årsmötet fastställde kassörens budgetförslag för 2020 enligt bilaga. 

§ 13 Verksamhetsplan för 2020 
Verksamhetsplan för 2020 godkändes av årsmötet 

§ 14 Avslutning 
Ordföranden Håkan Philipsson tackade de närvarande och avslutade årsmötet 

__ jz_,; l/42 b,/µ &-..(' ~ 
Irene Ebbesson 
Justerare 

/3 ttvU t/1~ fJ'h 
Bertil Ebbesson 
Justerare 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -06- (12 
Dnr ..... ..................... ~·-.~··• 
..................................... 

. a 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Båstads Arbetarekommun, 
organisationsnummer 839400-0221 

Tid: 

Plats: 

Närvarande: 

Torsdagen den 26 mars 2020 

Förslövs Bygdegård 

Jessica Andersson, Anne Kjellberg, Ingela Stefansson, Niclas 

Svanberg, Adem Qerimaj och Ingrid Zäther 

§ 1 Mötet öppnas 

Vice ordförande Jessica Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

§ 2 Konstituering 

Styrelsen beslutade att göra följande val: 

Vice ordförande Jessica Andersson 

Facklig ledare: Niclas Svanberg. 

Studieorganisatör: Styrelsen 

§ 3 Medlemskap 

Styrelsen beslutade att vara medlemmar i ABF, Arbetarrörelsens arkiv, 

Fontänhuset och Båstads teaterförening 

§ 4 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 

Styrelsen beslutar att följande personer får 

• Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som 

fullmaktshavare 

• Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring 
för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, 
enligt ovan som fullr;naktsgivare 

• Företräda enligt ovan var för sig 

Anne Kjellberg 

Ingvar Bengtsson 

19460708-3500 

19490911-3534 



§ 5 Beslut om användare av Swedbanks Internetbank 

• Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för 

föreningen i Swedbanks Internetbank. (Behörigheter specificeras i 
blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell 
förening) 

Anne Kjellberg 

Ingvar Bengtsson 

19460708-3500 

19490911-3534 

§ 6 Avslutning 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet 

Båstad den 26 mars 2020 

Sekreterare 

Justeras: 

/4 ~ -~ 
In~ Stefansson 

d ,~· 
~ n ' ersson 

Ordförande 

!~ 
Niclas Svanberg 
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_)gi'. Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

,G2l' Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 
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Liberalerna i Båstad 2019 

Räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31 

Resultatrapport 

intäkter 
medlemsavgifter 
partibidrag 

summa intäkter 

kostnader 
Banktjänster 
årsmöte 
Liberalerna i Skåne 

summa kostnader 

Arets vinst 

Balansrapport 

Tillgångar 
ingående saldo Swedbank 
årets vinst 

Summa tillgångar 

Eget kapital 
Ingående 2019-01-01 
Arets vinst 

Summa Eget kapital 

963 
60 000 

60 963 

900 
600 

5 660 

7160 

53 803 

5199 
53 803 

59 002 

5199 
53 803 

59 002 



I. 
Liberalerna 

Liberalerna i Båstad 

Normalstadgar för lokal förening 
Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderad genom landsmötesbeslut 
den 22 november 2015, reviderad genom årsmöte lokala föreningen i Båstad 
kommun 2018~03-01 

§ 1. Ändamål 
Liberalerna i Båstads uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till 
gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för 
samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av 
personer med liberal samhällsåskådning till politiska förtroendeuppdrag. 

Föreningen skall dessutom besluta om 
- fördelning av kommunalt partistöd 
- provval och fastställande av kandidater inför kommunfullmäktigeval 
- nominering av personer till offentliga uppdrag på kommunal nivå. 

§ 2. Sammansättning 
Föreningen består av Liberalernas medlemmar inom Båstad kommun, vilka inte är 
medlemmar i någon annan lokal förening eller direktanslutna till länsförbund eller 
riksorganisatio nen. 

§ 3. Avgifter och partistöd 
Föreningens medlemmar skall betala den avgift som årsmötet bestämt. Bara den 
som erlagt fastställd avgift räknas som medlem. Medlem under 25 år som samtidigt 
är medlem i Liberala Ungdomsförbundet betalar reducerad avgift enligt vad som 
fastställs på årsmöte, dock högst halv ordinarie avgift. 

Föreningen är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för 
Liberalernas lokala verksamhet i Båstad Kommun 

§ 4. Medlemsmöte 
Föreningens högsta organ är medlemsmötet. Varje år hålls minst ett medlemsmöte, 
tillika årsmöte. Medlem har rösträtt vid medlemsmöte först efte·r det att tre månader 
gått sedan inträdet i Liberalerna. 



Årsmötet skall hållas senast under april månad. Tid för årsmötet skall meddelas 
samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet. Kallelse till årsmötet skall sändas 
ut till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. 

Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till 
styrelsen tre veckor före årsmötet. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och 
övriga förslag från styrelsen skall sändas ut till medlemmarna senast två veckor före 
mötet. Frågor enligt punkt 17 skall lämnas in till styrelsen sju dagar före årsmötet. 

Vid årsmöte skall föfjande ärenden förekomma: 
1. Årsmötet öppnas 
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet 
3. Fråga om mötet behörigen utlysts 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Kassarapport och revisionsberättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet 
8. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i 
styrelsen 
9. Val av ordförande, vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i 
styrelsen 
10. Val av två revisorer och en ersättare för dessa 
11. Val av valberedning 
12. Val av ombud till förbundsmötet enligt för länsförbundet gällande stadga 
13. Övriga eventuellt förekommande val 
14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla 
15. Motioner och förslag från styrelsen 
16. Rapport från kommunfullmäktigegruppen 
17. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag 
18. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla 
19. Årsmötet avslutas. 

Utöver årsmöte hålls medlemsmöte inom en månad efter begäran från antingen 25 
medlemmar eller en tiondel av medlemmarna (dock minst fem medlemmar) eller efter 
beslut av styrelsen. Tid och plats fastställs av styrelsen och skall meddelas samtliga 
medlemmar senast en vecka före mötet. 

§ 5. Styrelsen 
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och 
medlemsmötets beslut. Styrelsen består av föreningens ordförande och de övriga 
ledamöter som föreningsmötet utsett. Styrelsen utser inom sig sekreterare och 
kassör och kan till sig adjungera representanter. Styrelsen sammanträder på kallelse 
av ordföranden eller när två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när 
antalet närvarande styrelsemedlemmar är mer än hälften av antalet ordinarie 
ledamöter. 

Det åligger styrelsen särskift att: 
- ansvara för att medlemsmötets beslut verkställs 

sammankalla medlemsmöte 



- till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport 
- vidta åtgärder för Liberalernas deltagande i kommunfullmäktigeval inom Båstad 
Kommun och se till att lokalt valarbete utförs vid landstings-, riksdags- och 
Europaparlamentsval samt folkomröstningar 
- snarast tifl länsförbundet anmäla inom föreningen förrättade val samt i övrigt hålla 
kontakt med länsförbundet 
- hålla medlemmarna orienterade om partiets verksamhet och de politiska 
händelserna inom Båstad Kommun 

vidta åtgärder för att trygga föreningens ekonomi. 

§ 6. Räkenskaper och revision 
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår 
och överlämnas tillsammans med protokoll till revisorerna senast två veckor före 
årsmötet. Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet. 
Föreningens bokslut skall snarast möjligt efter årsmötet sändas till länsförbundet. 

§ 7. Beslutsfattande 
Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. Röstning med fullmakt 
godtas inte. 
Vid val till uppdrag och beslut om nomineringar där endast en person kan utses krävs 
absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången 
ingen av de föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två. 
kandidater som fått flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest 
röster. 

§ 8. Nominering 
Inför nominering till ordinarie val tar styrelsen fram ett förslag på nominerings lista. 
Medlemsmötet kan då avgöra om ett provval ska genomföras eller fastställa 
förslaget. Medlem kan rösta i prowal först efter det att tre månader gått sedan 
inträdet i Liberalerna. 
Medlemsmötet skall fastställa regler och tidsplan för nomineringsarbetet inför 
kommunfullmäktigevaL Beslut om kandidater vid kommunfullmäktigeval fattas av 
medlemsmötet. 
Styrelsen har till uppdrag att efter kommunfullmäktige val nominera till poster i 
offentliga uppdrag på kommunal nivå. 

§ 9. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs antingen beslut med absolut majoritet med mer 
än hälften av antalet röstande vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett 
årsmöte, eller med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de 
röstande vid ett årsmöte. 

Stadgeändring skall 1 för att äga giltighet, godkännas av länsförbundets styrelse. 



§ 10. Sammanslagning, delning eller avveckling 
Beslut om föreningens sammanslagning, delning eller aweckling fattas med stöd av 
kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid 
två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Om en 
förening under längre tid saknat verksamhet kan beslut om föreningens aweckling 
också fattas av länsförbundets förbundsmöte med stöd av kvalificerad majoritet med 
minst två tredjedelar av de närvarande ombuden. 

Vid sammanslagning av flera föreningar tillfaller tillgångarna och handlingarna den 
nybildade föreningen. 

Vid delning av föreningen fördelas tillgångarna och handlingarna mellan de nybildade 
föreningarna genom beslut av länsförbundets styrelse. 

Vid avveckling överlämnas föreningens tillgångar och handlingar till återstående lokal 
förening i kommunen. Om det återstår flera lokala föreningar i kommunen fattar 
länsförbundets styrelse beslut om hur den avvecklade föreningens tillgångar och 
handlingar skall fördelas mellan dessa föreningar. Om det inte återstår någon lokal 
förening i kommunen skall tillgångarna och handlingarna deponeras hos 
länsförbundet tms en ny lokal förening bildas i kommunen. 



'j 

Protokoll från årsmötet, Liberalerna Båstad, tisdagen den 17 mars 

2020 kl 19.00 på Apelryd 

Närvarande: Thomas Andersson, Birgitte Dahlin, Catarina Fryland, Mats 

Lundberg, Jeanette Ekberg, Louise Dock 

Dagordning 

1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Thomas Andersson öppnar mötet. 

2. Val av ordförande 

Ordförande Thomas Andersson 

3. Val av sekreterare 

Louise Dock 

4. Val j~sterare för årsmötet 

Jeanette Ekberg 

5. Fråga om mötet behörigen utlysts 

Svaret är ja. 

6. Fastställande av föredragningslista 

Fastställs. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 

Verksamhetsberättelse godkänns. 

8. Resultat och balansräkning för 2019 redovisas 

9. Revisorernas rapport gås igenom. 

10. Styrelsens ansvarsfrihet fö·r verksamhetsåret 2019 

Beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (idag 7 stycken) 

Fastställa antalet ledamöter för verksamhetsåret till 7 personer. 

12. Val av ordförande för ett år 

Thomas Andersson väljs till ordförande. 

13. Val av ledamöter i styrelsen 

Omval Mats Lundberg 2 år 

Omval Gitte Dahlin 2 år 

Omval Louise Dock 2 år 

Nyval Anna Hirell 1 år 

Nyval Sara Ekdahl 1 år 

Catarina Fryland vald tom 2020 



14. Val av två revisorer 

Omval av Ingrid Nygren och lna Angel - båda för 1 år. 

15. Val av valberedning och sammankallande 

Hans Ekwurtzel och Jenny Hamringe - båda för 1 år med Hans som 

sammankallande. 

16. Val av ombud till förbundsmöte enligt länsförbundets stadgar 

Styrelsen utser detta vid behov 

17. Medlemsavgift för 2021 fastställs 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften bi.behålls, 200:-/år och 50:-/år 

för förstagångsmedlemmar. 

18. Inlämnade motioner 

Inga motioner har inlämnats. 

19. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla 

Inga 

20. Årsmötet avslutas 

Ordförande avslutar årsmötet. 

/ /'1 

i~1lh1 
Thomas;( ndersson 

r\Wv1V~~··· \j 
Louise Dock Jeanette Ekberg 

Ordförande Sekreterare Juste rare 



Protokoll från konstituerande, Liberalerna Båstad, tisdagen den 17 

mars 2020 

Närvarande: Thomas Andersson, Birgitte Dahlin, Catarina Fryland, Mats Lundberg, Jeanette 

Ekberg, Louise Dock 

Thomas Andersson öppnar mötet. 

Jeanette Ekberg väljs att justera protokollet. 

Mats Lundberg väljs till viceordförande. 

Louise Dock väljs till sekreterare. 

Catarina Fryland väljs till kassör 

Firmatecknare att var för sig teckna Liberalerna i Båstad: Thomas Andersson 470621-3552 

och Catarina Fryland 660601-2422. 

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot 

Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens 

internetbank 

Beslutar att ordförande disponerar 1000 kr för smärre inköp. 

Ordförande 

Louise Dock 

Sekreterare 

Jeanette Ekberg 

Juste rare 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Sverigedemokraterna Båstad 802436-2215 

Adress Postadress 
c/o Claes Wallin Skiffervägen 13 269 41 östra Karup 

Telefon Bankkonto eller BG/PG 
0705-100019 BG 859-5704 

Datum som redovisningen avser: Från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31 

Erhållet partistöd: _5o_o_o_o _______ kr 

Ordförande Kassör 

Joakim Gräbner Claes Wallin 
Styrelseledamöter 

Joakim Gräbner, Ragnar Löfdal, Claes Wallin, Carolin Gräbner, Eva-Karin Gräbner, Sebastian Gustavsson. 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

överfört till 2020 
Banktjänster 

Summa 

144374,88 SEK 
-1206,00 SEK 

143168,88 SEK 

Länk till Sverigedemokraternas stadgar 
https://sd. se/wp-contenUuploads/2018/08/Partistadgar. pdf 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Patrik Ohlsson. 31214 
Alexander Johansson. 31449 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Claes Wallin 
Ort 

2020-05-12 östra karup 

2 (2) 



2020-01-25 

Revisionsberättelse Sverigedemokraterna Båstad 

802436-2215 

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna för tiden 2019-01-01 till 2019-12-31. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 

Vi tillstyrker 
- att resultaträkning och balansräkning fastställs 
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Ängelholm 2020-01-11 

Förnamn Efternamn medlemsnr Förnamn Efternamn medlemsnr 

Av SO Båstad utsedda revisorer. 



ID: RR2019 

20190101-20191231 

Resultaträkning sverigedemokraterna Båstad 

Organisationsnummer. 06802436-2215 

Föreningens inkomster (not 1): 
Föreningens utgifter (not 2): 
Avskrivningar (not 3): 
Rörelseresultat: 
Finansiella poster (not 4) 

Resultat efter finansiella poster: 
Extraordinära poster: 

ÅRETS RESULTAT: 

Noter: 
Not 1: 
Föreningens intäkter: 

Kommunbidrag: 
Övriga bidrag: 
Försäljning artiklar: 

Not 2: 
Föreningens utgifter: 

+50000 kr 
1206 kr 
0,00 kr 
0,00 kr 

0,00 kr 
0,00 kr 

+ 48794 kr 

50000 kr 
0,00 kr 
0,00 kr 

Administrativa avgifter: 1206 kr (postbox, postgirokonto osv) 
Lokalhyror : 0,00 kr 
Inköp flygblad: 0,00 kr 
Inköp artiklar: 0,00 kr 
(motsvarar artiklarnas anskaffningsvärde vid inköp) 

Not 3: 
Avskrivningar: 

Högtalare, torgmöten <siffra>%: 0,00 kr 
Datorutrustning, <siffra>%: 0,00 kr 
(Se specifikt avskrivningsunderlag för detaljer) 

Not 4: 
Finansiella poster: 
Ränta: 0,00 kr 

Claes Wallin 

~ 
85395 

\A )~~ 



ID: EB2019 

20190101-20191231 

Ekonomiskberättelse Sverigedemokraterna Båstad 

Ekonomi: 

Ingående saldo 94 374,88 kr 

Dagens saldo 144 378,88 kr 

Inkomster 

Utgifter 

Tillgångar 

50 000 kr 

120::(,00 kr 

0,00 kr 

Budget och verksamhetsplan: 

Under året som gått hade SD Båstad en väldig stabil ekonomi. På grund av att Swedbanks brister på 

att ge SD Båstad tillgång att kunna betala fakturor mm., har endast SDBåstad kunnat betala en faktura 

på 1206 kr. 

Inkomster till föreningen uppgick till 50 000 kr som betalades ut som kommunalt partistöd. 

Med detta gör att föreningen gör ett plus på 4 8794 kr. 

Claes Wallin 85395 

~ w~,_ 



ID: BR2019 

20190101-20191231 

Balansräkning 

Sverigedemokraterna Båstads 

Organisationsnummer. 06802436-2215 

Föreningens tillgångar: 144374,88 kr 

Omsättningstillgångar: 
Kassa (likvida medel, postgiro, bankgiro): 144374,88 kr 

Anläggningstillgångar: 
Utrustning (skrivs av på 5 år, inköpsvärde. 0,00 kr 
Utrustning (skrivs av på tre år, inköpsvärde. 0,00 kr 

TOTALT TILLGÅNGAR: 144374,88 kr 

Föreningens skulder:0,00 kr 

Kortfristiga skulder: 

Faktura, lokalhyra, betalningsdatum. 0,00 kr 
Eget kapital: 0,00 kr 
Ingående eget kapital: 0,00 kr 
Årets resultat: 0,00 kr 

TOTALT SKULDER: 0,00 kr 

Claes Wallin 85395 c~ l))~ 



Verksamhetsberättelse för Sverigedemokraterna i Båstad år 2019 

SD Båstad är en liten förening som hoppas växa. Idag har vi 46 

medlemmar, vilket är en ökning med 2 medlemmar sedan 

föregående år. 

Vi från styrelsen önskar våra 2 nya medlemmar välkomna! 

SD Båstads styrelse består av 5 ledamöter och 1 suppleant och under 

2019 har styrelsen sammanträtt vid 4 protokollförda sammanträden. 

SD Båstad har under året arrangerat ett offentligt möte med Jimmie 

Åkesson inför EU-valet 2019. 



ID: FGKOP2018a_rev01 

20-01-25 

Konstituerande protokoll för kommunföreningen 
Sverigedemokraterna Båstad 

Datum för kallelse: Löp nummer: 
20-01-25 1/20 

Plats: Kopia av justerat protokoll sänds till: 
Kommunhuset, Båstad, Vångavägen 2 Styrelsen, distriktet, riks, bank 

Kallade ordinarie: Närvarande ledamöter: 

JoakimGräbner88684 JoakimGräbner88684 

Ragnarlöfdahl112501 Claes Wallin 85395 

Claes Wallin 85395 Carolin Gräbner 52112 

Carolin Gräbner 52112 Eva-Karin Gräbner 111549 

Eva-Karin Gräbner 111549 Närvarande ersättare: 

Kallade ersättare: Sebastian Gustafsson 127977 

Sebastian Gustafsson 127977 Adjungerad: 

Britt-Marie Johansson 132290 
Adjungerad: 

§ 1. Mötets öppnade. 

Joakim Gräbner 88684 förklarar mötet för öppnat. 

§ 2. Val av mötesordförande. 

Till mötesordförande valdes Joakim Gräbner 88684. 

§ 3. Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Eva-Karin Gräbner 111549. 

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Claes Wallin 85395 och Carolin Gräbner 52112. 

§ 5. Närvarokontroll, beviljande av adjungering och fastställande av röstlängd. 

Röstlängden fastställdes till 5 röstberättigade. Sebastian Gustafsson 127977 ersätter Ragnar 

Löfdahl 112501. 

§ 6. Godkännande av kallelse. 

Kallelsen godkändes i enlighet med datum ovan. 

§ 7. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 
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§ 8. Val av sekreterare i kommunföreningen. 

Kommunföreningen beslutar att utse Eva-Karin Gräbner 111549 till sekreterare. 

§ 9. Val av kassör i kommunföreningen. 

Kommunföreningen beslutar att utse Sebastian Gustafsson 127977 till kassör. 

§ 10. Val av firmatecknare. 

Kommunföreningen beslutar att utse Joakim Gräbner 88684, Sebastian Gustafsson 127977 och 

Claes Wallin 85395 som firmatecknare. 

Till firmatecknare i kommunföreningen valdes Joakim Gräbner (19660507-0314), Claes Wallin 

(19581226-3639) och Sebastian Gustafsson 127977 (19950511-0990) tecknar firman, samt 

äger rätten att teckna banktjänster. 

Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 

Styrelsen beslutar att utse: 

Joakim Gräbner 19660507-0314 

Claes Wallin 19581226-3639 

Sebastian Gustafsson 19950511-0990 

Eller den de sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: 

Två i föreningen i samtliga frågor. 

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot 

Swedbank AB samt utse behörighetsadministratör och företagsanvändare i föreningens 

internetbank. 

§ 11. Fastställande av adress till kommunföreningen. 

Kommunföreningens adress fastställdes till: 

Sverigedemokraterna Båstad 

c/o Joakim Gräbner 

Lya Fäladsväg 197 

26996 Båstad 

§ 12. Ansökan om organisationsnummer. 

Kommunföreningens organisationsnummer är 802436-2215. 
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§ 13. Ansökan om bankkonto. 

Bankkonto finns sedan tidigare. 

§ 14. Mötets avslutande. 

Joakim Gräbner 88684 avslutar mötet. 

§ 15. Övriga ärenden för diskussion (protokollförs ej). 

Signaturer: 

Sekreterare: Eva-Karin Gräbner 

CA, ~ 
Justerare 1: Claes Wallin 

Justerare 2: Caroline Gräbner 
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20-01-25 

Kommunföreningsårsmötesprotokoll 

Sverigedemokraterna Båstad 

Organisations nr: 802436-2215 

Datum för kallelse 1: Datum för kallelse 2: 
19-12-13 20-01-11 

Plats: Kopia av justerat protokoll sänds till: 
Kommunhuset, Vångavägen 2, Båstad Riks, distrikt, kommunförening 

§ 1. Kommunföreningsårsmötets öppnande. 

Ordförande Joakim Gräbner 88684 förklarar mötet för öppnat. 

§ 2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna. 

Till mötesordförande valdes Åsa Edvardsson 63759. 

§ 3. Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Daniel Engström 49108. 

§ 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Claes Wallin 85395 och Sebastian Gustafsson 

Strömbrink 127977. 

§ 5. Fastställande av röstlängd. 

Röstlängden fastställdes till 11 röstberättigade. 

Åsa Edvardsson 63759, Daniel Engström 49108 och Patrik Ohlsson 31214 beviljades 

adjungering med närvarorätt. 

§ 6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande. 

Kallelserna godkändes i enlighet med datum ovan. 

§ 7. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

§ 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. 

Verksamhetsberättelsen presenteras av föreningsordförande Joakim Gräbner 88684 och 

ekonomisk berättelse presenteras av Claes Wallin 85395. 
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Årsmötet beslutar att de anses föredraga och läggs därefter till handlingarna. 

§ 9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning. 

Revisionsberättelse och förslag till beslut presenteras av revisor Patrik Ohlsson 31214. 

Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt att revisionsberättelsen anses 

vara föredragen och läggs därefter till handlingarna. 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för kommunföreningsstyrelsen. 

Mötesordförande påminner årsmötet och den avgående styrelsen att den avgående styrelsen 

saknar rösträtt i frågan om ansvarsfrihet. 

Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

§ 11. Redogörelse från den parlamentariska gruppen. 

Den parlamentariska berättelsen presenteras av gruppledare Carolin Gräbner 52112. 

Årsmötet beslutar att den anses föredragen och läggs därefter till handlingarna. 

§ 12. Fastställande av antal ledamöter i kommunföreningsstyrelsen. 

Årsmötet fastställer antal ledamöter i styrelsen till 5. 

§ 13. Fastställande av antal suppleanter i kommunföreningsstyrelsen. 

Årsmötet fastställer antal suppleanter i styrelsen till 2. 

§ 14. Val av ordförande. 

Årsmötet beslutar att utse Joakim Gräbner 88684 till ordförande. 

§ 15. Val av vice ordförande. 

Årsmötet beslutar att utse Ragnar Löfdal 112501 till vice ordförande. 

§ 16. Val av andre vice ordförande. 

Årsmötet beslutar att utse Claes Wallin 85395 till andre vice ordförande . 

§ 17. Val av övriga ledamöter. 

Årsmötet beslutar att utse nedan medlemmar till ledamöter: 

Carolin Gräbner 52112 

Eva-Karin Gräbner 111549 
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§ 18. Val av suppleanter. 

Årsmötet beslutar att utse nedan medlemmar i nämnd ordning till suppleanter: 

1. Sebastian Gustafsson Strömbrink 127977 

2. Britt-Marie Johansson 132290 

§ 19. Val av revisorer. 

Årsmötet beslutar att utse nedan personer till revisorer: 

Fredrik Ottesen 36213/ 19860207-4133 

Alexander Johnsson 31449/ 19761209-3919 

§ 20. Val av revisorssuppleant. 

Årsmötet beslutar att utse nedan person till revisorssuppleant: 

Ewa Karlsson 78125/ 19800720-2743 

§ 21. Val av distriktsårsmötesombud tillika valkonferensombud. 

Punkten utgår. 

§ 22. Val av suppleanter för distriktsårsmötesombud tillika suppleanter för val konferensombud. 

Punkten utgår. 

§ 23. Fastställande av antal ledamöter i valberedning. 

Årsmötet fastställer antal ledamöter i valberedningen till 3 

§ 24. Val av ledamöter i valberedning. 

Årsmötet beslutar att utse nedan medlemmar till valberedning: 

Åsa Edvardsson 63759 

Daniel Engström 49108 

Patrik Ohlsson 31214 

§ 25. Framställningar och förslag från kommunföreningsstyrelsen. 

Finns inga förslag. 

§ 26. Motioner (utgår år med ordinarie val till riksdagen). 

Finns inga motioner. 

§ 27. Fastställande av valsedel (endast valår). 

Punkten utgår. 
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§ 28. Riktlinjer för sent fastställande av valsedel (endast valår). 

Punkten utgår. 

§ 29. Kommunföreningsårsmötets avslutande. 

Mötesordförande Åsa Edvardsson 63759 förklarar mötet för avslutat. 

§ 30. Övriga ärenden för diskussion (protokollförs ej). 

Signaturer: 

Justerare 1 Claes Wallin 

Vidimerad kopia skickas till riksorganisationen samt överordnat distrikt: 

Protokoll@sd .se alt . Sverigedemokraterna, Box 20085, 104 60 Stockholm 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Miljöpartiet BåstadBjäre 802452-9433 
Adress Postadress 

Bäckvägen 7 A 269 73 Förslöv 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

0705-646922 6730-642 221 642 

Datum som redovisningen avser: Frän och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31 

Erhållet partistöd: _4o_o_o_o _______ kr 

Ordförande Kassör 

Jenny Sjöhalm Jonas Holgersson 
Styrelseledamöter 
Jonas Nilsson + ordförande och kassör 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Resa och deltagande på miljöpartiets Kongress 2019. 

EU-vals material och annonsering 

Administrativa omkostader och bank. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

ITore Nilsson 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Datum Ort 

202.0 - 06 - 2..q 
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Redovisning av ekonomi för Miljöpartiet de gröna i Båstad /Bjäre 

Båstad den 7 mars 2020 

1 januari - 31 december 2019 

Ingående saldo per 1 januari 

2/1 Företagspaket, bankavgift 

17/4 Partistöd 

2/7 Skuld till Jenny S för resor1 parkering 

polisen, valmaterial. 

9/7 Hotell och rese-kostnader kongressen 

i Linköping för Jenny S och Jonas N 

9/7 Skuld till Jonas N Skånetrafiken mobilbiljett 

Båstad -Hbg-Båstad 

10/7 Avgift för gemensam verksamhet MP riks 

29/8 EU valannons i Bjäre NU 

29/10 Kongressavgift Jenny S 

Utgående Saldo 2019-12-31 84324 kr 

Holger Holgersson 

Kassör MP Båstad / Bjäre styrelse. 

65236 kr. 

Utgift 

- 600 

- 3013 

-6116 

-158 

- 2000 

- 5550 

3475 

Intäkt 

40 000 



MILJÖPARTIET DE GRÖNA Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

Normalstadgar för partidistrikt 

§ 1 Föreningen 
Föreningen, i dessa stadgar omnämnd partidistriktet, är en distriktsorganisation inom Miljöpartiet 
de gröna. Partidistriktets verksamhetsområde omfattar det egna länet. Styrelsen har sitt säte i länets 
residensstad om inte årsstämman beslutar om en annan säteskommun. Partidistriktets namn 
bestäms av årsstämman och ska innehålla partiets namn och länets namn. 

§ 2Ändamål 
Partidistriktets ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde: 

• främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och partidistriktets program och 
kongressens och distriktsstämmans beslut 

• erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett 
hållbart och positivt engagemang 

§ 3 Uppgift 
Partidistriktets uppgift är att: 

• bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets ideer och politik inom 
verksamhetsområdet 

• utveckla och samordna politiken inom landstinget/regionen 
• nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet 
• samordna och stödja distriktets lokalavdelningar i politiska frågor, särskilt sådana som berör 

flera kommuner i länet eller länet som helhet 
• samordna och stödja distriktets lokalavdelningar i organisationsfrågor, särskilt gällande 

valrörelser, medlemsintroduktion, utbildning samt organisations- och 
verksamhetsutveckling 

• uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från landstinget/regionen 

Partidistrikt som endast omfattar en kommun fullgör också en lokalavdelnings uppgifter. 

§ 4 Medlemskap 
Medlem i partidistriktet är den som är medlem i Miljöpartiet de gröna och som tillhör en 
lokalavdelning inom distriktets verksamhetsområde. 

§ 5 Distriktsstämma 
Distriktsstämman är partidistriktets högsta beslutande organ. 

Ombud 

Distriktsstämman utgörs av valda ombud från de till partidistriktet hörande lokalavdelningarna samt 
ersättare för dessa. Varje lokalavdelning tilldelas två ombud. Därefter fördelas lika många ombud till, 
minus ett, mellan avdelningarna, i proportion till deras medlemsantal vid närmast föregående 
årsskifte. 

Distriktsstämman får genom tillägg till dessa stadgar besluta om en annan fördelningsmetod än den 
nyss beskrivna. Fördelningen ska i så fall göras på ett sätt som beaktar lokalavdelningarnas 
medlemsantal och som gör att varje lokalavdelning tilldelas minst ett ombud och ingen enskild 
lokalavdelning tilldelas fler än hälften av ombuden. 
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

Kallelse, handlingar och dagordning 

Distriktsstämman sammanträder på kallelse av distriktsstyrelsen. Om en revisor, minst en tredjedel 
av lokalavdelningarna eller minst 10 % av medlemmarna begär det så ska distriktsstämman 
sammankallas. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. övriga 
stämmohandlingar ska skickas till lokalavdelningarna senast en vecka före mötet. På varje 
distriktsstämma ska minst följande punkter behandlas: 

• Val av mötesfunktionärer 
• Fastställande av röstlängd 
• Fastställande av stämmans behöriga utlysande 
• Fastställande av dagordning 
• Propositioner från distriktsstyrelsen 
• Motioner 
• Övriga frågor 

Om distriktsstämman sammankallats för behandling av ett specifikt ärende behandlas inga 
propositioner eller motioner i andra ärenden, och ej heller övriga frågor. 

Årsstämma 

En distriktsstämma per år benämns ordinarie årsstämma. Denna ska hållas under februari, mars 
eller april. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet. Övriga 
stämmohandlingar ska skickas till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. Utöver de 
punkter som behandlas på varje distriktsstämma ska även minst följande punkter behandlas: 

• Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 
• Revisorernas berättelse 
• Fastställande av resultat- och balansräkning 
• om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 
• Fullmäktigegru ppens ver ksamhetsberättelse 
• Fastställande av verksamhets plan och budget 
• Fastställande av distriktsstyrelsens, revisionens och valberedningens storlek 
• Val av distriktsordförande 
• Val av distriktsstyrelse 
• Val av revisorer 
• Val av valberedning 

Ledamot av distriktsstyrelsen som också är stämmoombud får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
sig själv eller i val av revisor. 

Extra årsstämma kan hållas för behandling vid annan tidpunkt av fråga som enligt dessa stadgar ska 
behandlas på årsstämma. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet. 
På extra årsstämma behandlas endast de frågor som anges i kallelsen. I övrigt gäller ordinarie regler 
för distriktsstämma. Det får i tillägg till dessa stadgar anges att en extra årsstämma alltid ska hållas 
vid en viss tidpunkt på året, och att denna stämma, i stället för den ordinarie årsstämman, ska 
behandla en eller flera av de punkter som räknats upp ovan. 

Mötesrättigheter 

Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha 
inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. 
Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 

Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. 
Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i 
Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt. 
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

§ 6 Distriktsstyrelse 
Sammansättning 

Årsstämman väljer en styrelse bestående av minst sju personer, varav en eller två ordförande som 
väljs särskilt. I tillägg till dessa stadgar får anges att även andra funktionärer inom styrelsen ska 
väljas särskilt eller utses av styrelsen. I övrigt utser styrelsen inom eller utanför sig de funktionärer 
den finner behövligt. 

Distriktsstyrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till 
distriktsstyrelsen och verkställa dess beslut, att avgöra brådskande ärenden samt att i övrigt fullgöra 
de uppgifter och fatta de beslut som styrelsen delegerar till utskottet. 

Uppgift 

Distriktsstyrelsen är partidistriktets högsta beslutande organ mellan distriktsstämmorna. Dess 
uppgift är att: 

• leda och utveclda partidistriktet och dess verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar 
och av distriktsstämman fattade beslut 

• sammankalla och förbereda distriktsstämman samt tillse att dess beslut verkställs och 
återrapporteras 

• förvalta partidistriktets tillgångar 
• utveckla, och till distriktsstämman föreslå förändringar i, partidistriktets politiska program 
• besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer samt fastställa partidistriktets 

valplan, om det inte i tillägg till dessa stadgar anges att sådana beslut ska fattas av 
distriktsstämman 

• hålla kontakt och samråda med samt utgöra ett stöd för fullmäktigegruppen 
• hålla kontakt med lokalavdelningarna och deras ordförande 
• samverka med riksorganisationen och partistyrelsen, inklusive att svara på remisser och i 

övrigt förse riksorganisationen med information om partidistriktets organisation och 
verksamhet 

• förbereda och samordna partidistriktets deltagande i kongressen 

Mötes rättigheter 

Gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i distriktsstyrelsen är 
ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i partidistriktet ha:r 
närvarorätt på distriktsstyrelsens möten om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar att mötet ska 
vara stängt. 

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella regionala organisationer inom 
partidistriktets verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till 
distriktsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsstämman får besluta att dessa representanter 
istället ska vara fullvärdiga ledamöter av distriktsstyrelsen. 

§ 7 Särskilda organ i vissa partidistrikt 
Om partidistriktet omfattar mer än en riksdagsvalkrets får distriktsstämman inrätta 
representantskap och styrgrupper på valkretsnivå för hantering av frågor som endast rör valkretsen, 
såsom fastställande av valsedlar eller val till nationella partiorgan. Även andra uppgifter får delegeras 
till dessa organ. Sådana organ ska inrättas om en majoritet av lokalavdelningarna i 
riksdagsvalkretsen begär det. I riksdagsvalkretsar som omfattas av en enda lokalavdelning fyller 
denna avdelnings ordinarie organ motsvarande funktion. 

I samband med inrättande av organ enligt första stycket fastställer distriktsstämman arbetsordningar 
som sedan får ändras av de inrättade organen. Vilka uppgifter som delegerats till organen ska anges i 
tillägg till dessa stadgar. 
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA N onnalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

§ 8 Räkenskaper och revision 
Partidistriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Distriktsstyrelsen 
ansvarar för att senast fyra veckor före ordinarie årsstämma överlämna verksamhetsberättelse samt 
resultat- och balansrälming till revisorerna för granslming. 

Årsstämman väljer minst två revisorer vars uppgift är att granska partidistriktets verksamhet och 
räkenskaper. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom 
partidistriktet samt rätt att ta del av samtliga handlingar. Revisorerna ansvarar för att överlämna 
revisionsberättelse, inklusive till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, till distriktsstämman senast en 
vecka före ordinarie årsstämma. 

§ 9 Valberedning 
Årsstämman väljer en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande. 
Valberedningen ansvarar för att bereda årsstämmoval samt de övriga personval som 
distriktsstämman eller distriktsstyrelsen uppdrar ät den att bereda. Valberedningen ska, om inte 
särskilda skäl omöjliggör det, lämna sina förslag till distriktsstämman senast i samband med att 
övriga stämmohandlingar skickas ut. 

Valet av valberedning bereds av distriktsstyrelsen, om inte årsstämman beslutar om en annan 
ordning, 

§ 10 Fullmäktigegrupp 
Sammansättning 

Fullmäktigegruppen består av de ledamöter i länets landstings- eller regionfullmäktige som 
representerar Miljöpartiet de gröna samt de eventuella övriga landstings- eller regionförtroendevalda 
som enligt tillägg till dessa stadgar ska ingå i gruppen. Gruppen ska ha en gruppledare eller 
motsvarande. 

Uppgift 

Fullmäktigegruppens uppgift är: 

• att sträva efter att förverkliga de utfästelser partiet gjort inför allmänna val 
• att företräda partidistriktet utåt i landstings-/regionpolitiska frågor 
• att, med utgångspunkt i partiets och partidistriktets program och beslut, självständigt fatta 

beslut i landstings-/regionpolitiska frågor, utom i frågor av stor principiell betydelse, där 
beslut ska fattas av distriktsstämman 

• att upprätthålla en god kontakt med partidistriktet i övrigt, regelbundet närvara på 
distriktsstämmor och vid behov samråda med distriktsstyrelsen 

Om partietsalmar representation i landstings-/regionfullmäktige fullgörs fullmäktigegruppens 
uppgifter av distriktsstyrelsen. 

Mötesrättigheter 

Distriktsordförande som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till denna med 
yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i partidistriktet har närvarorätt på fullmäktigegruppens 
möten om inte gruppen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt. 

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella regionala organisationer inom 
partidistriktets verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till 
fullmäktigegruppen med yttrande- och förslagsrätt, 

Arbetsordning 

Fullmäktigegruppens arbete, liksom övriga landstings- eller regionförtroendevaldas arbete, regleras i 
övrigt av en arbetsordning som fastställs av distriktsstyrelsen på förslag från fullmäktigegruppen. 
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MIJ.JÖPARTIET DE GRÖNA 

§ 11 Alln1änt om förtroendevalda 

Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

Alla interna uppdrag i partidistriktet har en mandatperiod på ett år, från årsstämma till årsstämma, 
om inte annat anges i tillägg till dessa stadgar. 

Vid alla personval ska partidistriktet vägledas av partiets principer om jämn könsfördelning, 
mångfald, spridning av uppdrag och rotation. Distriktsstämman får besluta om bindande regler i 
dessa avseenden, i ett enskilt fall eller generellt. 

Ingen som är anställd av partidistriktet eller politiskt tillsatt tjänsteman på landstings-/regionnivä 
inom partidistriktets verksamhetsområde får samtidigt inneha ett internt förtroendeuppdrag. 
Arvoderade förtroendevalda är inte att betrakta som anställda. Ingen får samtidigt vara mer än en av 
styrelseledamot, valberedare och revisor. 

§ 12 Beslut inom partidistriktet 
Organ är beslutsmässiga om minst häften av de valda ledamöterna/ombuden är närvarande. Beslut 
fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar eller tillägg till dem. Vid lika röstetal 
görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har 
mötesordföranden utslagsröst, utom i personfrågor där lotten avgör. Om särskild utsedd 
mötesordförande saknar rösträtt avgörs även andra frågor av lotten. 

Omröstningar sker alltid öppet utom i personfrågor, då sluten omröstning ska genomföras om det 
begärs av någon röstberättigad. 

Distriktsstämman antar val ordning som anger hur personval genomförs. Om så inte har skett gäller 
kongressens valordning. 

Fullmaktsröstning och liknande får inte förekomma. 

§ 13 Medlemsomröstning 
Distriktsstämman och distriktsstyrelsen får var för sig besluta att genomföra en allmän 
medlemsomröstning i en fråga, inklusive i personval. Distriktsstyrelsen ansvarar för att verkställa 
beslut om medlemsomröstning. 

§ 14 Stadgeändring 
Dessa normalstadgar kan endast ändras av kongressen på sätt som anges i partistadgarna. 

Distriktsstämman får besluta om ti1lägg till dessa stadgar. Om inte annat anges i tillägg så fattas 
sådana beslut med två tredjedels majoritet på en årsstämma eller med enkel majoritet på två på 
varandra följande årsstämmor. Ti11ägg får inte strida mot dessa stadgar eller mot partistadgarna och 
ska anmälas till riksorganisationen för att vara gällande. Tillägg införs som underpunkter till den 
paragraf i normalstadgarna som de anknyter till, eller som nya paragrafer i slutet, om de inte 
anknyter till någon särskild befintlig paragraf. 

§ 15 Upplösning 
Partidistriktet kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande 
årsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie årsstämma, och efter godkännande av partistyrelsen. I 
kallelsen ska anges särskilt att fråga om upplösning ska behandlas. Vid upplösning tillfaller 
eventuella tillgångar riksorganisationen. 
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

Normalstadgar för lokalavdelning 

§ 1 Föreningen 
Föreningen, i dessa stadgar omnämnd lokalavdelningen, är en lokal organisation inom Miljöpartiet 
de gröna. Lokalavdelningens verksamhetsområde omfattar en eller flera kommuner. Om flera 
kommuner omfattas anges i tillägg till dessa stadgar var styrelsen har sitt säte. Lokalavdelningens 
namn bestäms av årsmötet och ska innehålla partiets namn samt kommunens/kommunernas namn 
eller, om flera kommuner omfattas, annan geografisk benämning som är förknippad med 
kommunerna. 

§ 2Ändamål 
Lokalavdelningens ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde: 

• främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och lokalavdelningens program och 
kongressens och medlemsmötets beslut 

• erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett 
hållbart och positivt engagemang 

§ 3 Uppgift 
Lokalavdelningens uppgift är att: 

• bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets ideer och politik inom 
verksamhetsområdet 

• utveckla politiken inom kommunen 
• nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet 
• erbjuda arenor för politiskt engagemang 
• uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från kommunen 

§ 4 Medlemskap 
Medlem i lokalavdelningen är den som är medlem i Miljöpartiet de gröna och som är bosatt inom 
lokalavdelningens verksamhetsområde. Partimedlem som är bosatt utanför verksamhetsområdet kan 
beviljas medlemskap efter ansökan hos styrelsen. Eventuellt medlemskap i annan lokalavdelning 
upphör då automatiskt. 

§ 5 Medle1ns1nötet 
Medlemsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ. 

Kallelse, handlingar och dagordning 

Medlemsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Om en revisor eller minst 10 % av 
medlemmarna begär det så ska medlemsmötet sammankallas. Kallelse och möteshandlingar ska 
sldckas till medlemmarna senast en vecka före mötet. På varje medlemsmöte ska minst följande 
punkter behandlas: 

• Val av mötesfunktionärer 
• Fastställande av mötets behöriga utlysande 
• Fastställande av dagordning 
• Propositioner från styrelsen 
• Motioner 
• Övriga frågor 

Om medlemsmötet sammankallats för behandling av ett specifikt ärende behandlas inga 
propositioner eller motioner i andra ärenden, och ej heller övriga frågor. 
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Årsmöte 

Ett medlemsmöte per år benämns ordinarie årsmöte. Detta ska hållas under februari eller mars, om 
inte särskilda skäl förhindrar det. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor före 
mötet. Övriga möteshandlingar ska skickas till ombuden senast en vecka före mötet. Utöver de 
punkter som behandlas på varje medlemsmöte ska även minst följande punkter behandlas: 

• Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 
• Revisorernas berättelse 
• Fastställande av resultat- och balansräkning 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 
• Fastställande av verksamhetsplan och budget 
• Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek 
• Val av ordförande 
• Val av styrelse 
• Val av revisorer 
• Val av valberedning 
• Val av ombud till distriktsstämman 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för sig själv eller i val av revisor. 

Extra årsmöte kan hållas för behandling vid annan tidpunkt av fråga som enligt dessa stadgar ska 
behandlas på årsmöte. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet. På extra 
årsmöte behandlas endast de frågor som anges i kal1elsen. I övrigt gäller ordinarie regler för 
medlemsmöte. Det får i tillägg till dessa stadgar anges att ett extra årsmöte alltid ska hållas vid en viss 
tidpunkt på året, och att detta möte, i stället för det ordinarie årsmötet, ska behandla en eller flera av 
de punkter som räknats upp ovan. 

Mötesrättigheter 

Motionsrätt till medlemsmötet har lokalavdelningens medlemmar. Motion ska ha inkommit till 
styrelsen senast tre veckor före ett möte för att behandlas på det mötet. Styrelsen ska yttra sig över 
inkomna motioner. 

Samtliga medlemmar i lokalavdelningen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på 
medlemsmötet. Nyblivna medlemmar i partiet har dock rösträtt först efter en månads medlemskap, 
om inte tillägg till dessa stadgar anger en tidigare tidpunkt för rösträtt. Utsända företrädare för 
riksorganisationen och partidistriktet har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i 
Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Medlemsmötet beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt. 

Representantskap 

Medlemsmötet får genom tillägg till dessa stadgar besluta att ett representantskap ska överta 
medlemsmötets roll. Ombud ska i så fall fördelas mellan kommundelsgrupper eller motsvarande på 
ett sätt som beaktar deras medlemsantal och som gör att varje grupp tilldelas minst ett ombud och 
ingen enskild grupp tilldelas fler än hälften av ombuden. 

§ 6 Styrelse 
Sammansättning 

Årsmötet väljer en styrelse bestående av minst tre personer, varav en eller två ordförande som väljs 
särskilt. I tillägg till dessa stadgar får anges att även andra funktionärer inom styrelsen ska väljas 
särskilt eller utses av styrelsen. I övrigt utser styrelsen inom eller utanför sig de funktionärer den 
finner behövligt. 
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Styrelsen kan, om den består av minst sju ledamöter, inom sig välja ett arbetsutskott med uppgift att 
bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut, att avgöra brådskande ärenden samt att i 
övrigt fullgöra de uppgifter och fatta de beslut som styrelsen delegerar till utskottet.· 

Uppgift 

Styrelsen är lokalavdelningens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Dess uppgift är att: 

• leda och utveckla lokalavdelningen och dess verksamhet i överensstämmelse med dessa 
stadgar och av medlemsmötet fattade beslut 

• sammankalla och förbereda medlemsmötet samt _tillse att dess beslut verkställs och 
återrapporteras 

• förvalta lokalavdelningens tillgångar 
• utveckla, och till medlemsmötet föreslå förändringar i, lokalavdelningens politiska program 
• besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer samt fastställa 

lokalavdelningens valplan besluta om det politiska 
• innehållet i valrörelser och kampanjer, om det inte i tillägg till dessa stadgar anges att sådana 

beslut ska fattas av medlemsmötet 
• hålla lmntakt och samråda med samt utgöra ett stöd för fullmäktigegruppen 
• samverka med partidistriktet och distriktsstyrelsen samt med riksorganisationen och 

partistyrelsen, inklusive att svara på remisser och i övrigt förse partidistriktet och 
riksorganisationen med information om lokalavdelningens organisation och verksamhet 

• utveclda medlemskapets värde genom möjligheter att påverka partiets hållning i akh1ella 
politiska frågor, att aktivt delta i utformningen av lokalavdelningens verksamhet och att 
utvecklas i sitt politiska engagemang 

• verka för rekryte1ing av nya medlemmar 

Mötesrättigheter 

Gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i styrelsen är ständigt 
adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har 
närvarorätt på styrelsens möten om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt. 

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom 
lokalavdelningens verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till 
styrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsmötet får besluta att dessa representanter istället ska 
vara fullvärdiga ledamöter av styrelsen. 

§ 7 Särskilda beslutsformer i vissa lokalavdelningar 
Om lokalavdelningen omfattar mer än en kommun får medlemsmötet besluta att frågor som endast 
rör en av kommunerna ska avgöras på ett sätt som innebär att endast de av lokalavdelningens 
medlemmar som är bosatta i respektive kommun har rösträtt. 

§ 8 Räkenskaper och revision 
Lokalavdelningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsen ansvarar 
för att senast tre veckor före ordinarie årsmöte överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkning till revisorerna för granskning. 

Årsmötet väljer minst en revisor vars uppgift är att granska lokalavdelningens verksamhet och 
räkenskaper. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom 
lokalavdelningen samt rätt att ta del av samtliga handlingar, Revisorerna ansvarar för att överlämna 
revisionsberättelse, inldusive till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, till medlemmarna senast i 
samband med ordinarie årsmöte. 
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§ 9 Valberedning 
Årsmötet väljer en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande. 
Valberedningen ansvarar för att bereda årsmötesval samt de övriga personval som medlemsmötet 
eller styrelsen uppdrar åt den att bereda. Om det är motiverat med hänsyn till lokalavdelningens 
storlek får årsmötet besluta att inte välja någon valberedning, eller att välja en valberedning 
bestående av färre än tre personer. Valberedningen ska eftersträva att lämna sina förslag till 
medlemmarna i så god tid som möjligt inför varje val. 

Valet av valberedning bereds av styrelsen, om inte årsmötet beslutar om en annan ordning. 

§ 10 Fullmäktigegrupp 
Sammansättning 

Fullmäktigegruppen består av de ledamöter i kommunens fullmäktige som representerar Miljöpartiet 
de gröna samt de eventuella övriga kommunförtroendevalda som enligt tillägg till dessa stadgar ska 
ingå i gruppen. Gruppen ska ha en gruppledare eller motsvarande. Om lokalavdelningen omfattar 
mer än en kommun så finns en fullmäktigegrupp per kommun. 

Uppgift 

Fullmäktigegruppens uppgift är: 

• att sträva efter att förverkliga de utfästelser partiet gjort inför allmänna val 
• att företräda lokalavdelningen utåt i kommunpolitiska frågor 
• att, med utgångspunkt i partiets och lokalavdelningens program och beslut, självständigt 

fatta beslut i kommunpolitiska frågor, utom i frågor av stor principiell betydelse, där beslut 
ska fattas av medlemsmötet 

• att upprätthålla en god kontakt med lokalavdelningen i övrigt, regelbundet närvara på 
medlemsmöten och vid behov samråda med styrelsen 

Om partiet saknar representation i kommunfullmäktige fullgörs fullmäktigegruppens uppgifter av 
styrelsen. 

Mötesrättigheter 

Ordförande för lokalavdelningen som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till 
denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på 
fullmäktigegruppens möten om inte gruppen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt. 

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom 
lokalavdelningens verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till 
fullmäktigegruppen med yttrande- och förslagsrätt. 

Arbetsordning 

Fullmäktigegruppens arbete, liksom övriga kommunförtroendevaldas arbete, regleras i övrigt av en 
arbetsordning som fastställs av styrelsen på förslag från fullmäktigegruppen. 

§ 11 Allmänt om förtroendevalda 
Alla interna uppdrag i lokalavdelningen har en mandatperiod på ett år, från årsmöte till årsmöte, om 
inte annat anges i tillägg till dessa stadgar. 

Vid alla personval ska lokalavdelningen vägledas av partiets principer om jämn könsfördelning, 
mångfald, spridning av uppdrag och rotation. Medlemsmötet får besluta om bindande regler i dessa 
avseenden, i ett enskilt fall eller generellt. 

Ingen som är anställd av lokalavdelningen eller politiskt tillsatt tjänsteman på kommunnivå inom 
lokalavdelningens verksamhetsområde får samtidigt inneha ett internt förtroendeuppdrag. 
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Arvoderade fö1troendevalda är inte att betrakta som anställda. Ingen får samtidigt vara mer än en av 
styrelseledamot, valberedare och revisor. 

§ 12 Beslut inom lokalavdelningen 
Medlemsmötet är beslutsmässigt om minst fem medlemmar eller minst en femtedel av 
medlemmarna, vilket som är mindre, är närvarande. Övriga organ är beslutsmässiga om minst häften 
av de valda ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa 
stadgar eller tillägg till dem, Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs 
eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst, utom i personfrågor 
där lotten avgör. Om särskild utsedd mötesordförande saknar rösträtt avgörs även andra frågor av 
lotten. 

Omröstningar sker alltid öppet utom i personfrågor, då sluten omröstning ska genomföras om det 
begärs av någon röstberättigad. 

Medlemsmötet antar valordning som anger hur personval genomförs. Om så inte har skett genomförs 
val på så vis att alla röstar på minst halva och högst hela det antal personer som ska väljas, varpå de 
kandidater som fått flest röster anses valda. Om endast en person ska väljas och ingen kandidat fått 
fler än hälften av rösterna genomförs dock en andra valomgång mellan de två kandidater som fått 
flest röster. 

Fulhnaktsröstning och liknande får inte förekomma. 

§ 13 Medlemsomröstning 
Medlemsmötet och styrelsen får var för sig besluta att genomföra en allmän medlemsomröstning i en 
fråga, inklusive i personval. Styrelsen ansvarar för att verkställa beslut om medlemsomröstning. 

§ 14 Stadgeändring 
Dessa normalstadgar kan endast ändras av kongressen på sätt som anges i partistadgarna. 

Medlemsmötet får besluta om tillägg till dessa stadgar. Om inte annat anges i tillägg så fattas sådana 
beslut med två tredjedels majoritet på ett årsmöte eller med enkel majoritet på två på varandra 
följande årsmöten. Tillägg får inte strida mot dessa stadgar eller mot partistadgarna och ska anmälas 
till partidistriktet för att vara gällande, Tillägg införs som underpunkter till den paragraf i 
normalstadgarna som de anknyter till, eller som nya paragrafer i slutet, om de inte anknyter till 
någon särskild befintlig paragraf. 

§ 15 Upplösning 
Lokalavdelningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra 
följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, och efter godkännande av 
distriktsstyrelsen. I kallelsen ska anges särskilt att fråga om upplösning ska behandlas, Vid 
upplösning tillfaller eventuella tillgångar partidistriktet. 
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Årsmöte Miljöpartiet Båstad/Bjäre 
2020-03-29 Id. 15:00 

Deltagare: Jonas Nilsson, Jonas Holgersson, Lina Andreasson, Lena Göransson, Eva Åkesson, 
Tomas Pettersson, Jenny Sjöhalm, Gert-Håkan Eriksson 

Digitalt möte via Free ConferensCalL 

Jenny hälsar alla välkomna till mötet och berättar om att riks ombett alla avdelningar att hålla 
digitala möten. Därför har vi även i MP BåstadBjäre digitalt möte. Längre fysisk möte med större 
möjlighet till dialog planeras för hösten. Detta blir ett kort formellt årsmöte enligt stadgarna. 

Dagordning: 
1. Val av mötesfunktionärer 

a. Mötesordförande - Jenny Sjöhohn 

b. Mötessekreterare - Jenny Sjöhalm 

c. Justeringsperson - Eva Åkesson, Lena Göransson 

2. Fastställande av mötets behöriga utlysande - Årsmötet konstaterade att mötet blivit 

behörigt utlyst. 

3. Fastställande av dagordning-Ja från årsmötet. 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse -
Jenny redovisade för styrelsens berättelse, Jonas N berättade om fullmäk:tigegruppen och 

dälmed togs punkt 8 redan här också. Jonas H berättade om ekonomin under 2019. 

Berättelserna läggs till handlingarna efter korrigering kring motion om resepolicy som 

trillat bort i text. 

5. Revisorernas berättelse Redogjorde för utskickad berättelse, denne lades till 

handlingarna. 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning - Jonas H berättade om ekonomin och 

redogjorde för den aktuella kassan. Inga frågor eller mer redogörelse från årsmötet. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

8. Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse - ingick i punkt 4 och därmed utgick 

denna punkt. 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget årsmötet beslutade att behov av 

verksamhetsplan och budget inte behövs för 2020. 

10. Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek Årsmötet 

beslutade att ha samma förslag och upplägg för 2020 som blev beslutat för 2019. Ingen 

representant har avsagt sig uppdrag. 

11. Val av ordförande - Omval Jenny Sjöholm 

12. Val av styrelse - Omval Jonas Nilsson och Jonas Holgersson. Jonas Holgersson som 

Kassör. Suppleanter omval : Lina Andreasson och Gittan Persson 

13. Val av revisorer omval ordinarie Tore Nilsson, suppleant Allan Sunnergren och Gert

Håkan Eriksson 

14. Val av valberedning - Styrelsen beslutar när behov uppstår. 

15. Val av ombud till distriktsstämman omval ordinarie Jonas Nilsson och Jenny 

Sjöholm. Ersättare Jonas Holgersson. 



16. Motioner - om de inkommer senast 3 veckor före mötet.- En som inkommit försent, 

tas upp under höstens möte. 

17. Övriga frågor - Inga övriga frågor från mötet. Styrelsen informerade återigen att möte 

planeras igen för hösten för att kunna ha mer dialog i ämnen. 

18. Mötet avslutas. 

. ·. C\ ~-f __ j-? 
(/L---L... q EY '---"----

Mö•LsorD e och l-otokollförare Jetsj~;r 

Justerare 
Eva Åkesson 

Justerare 
Eva Göransson 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti 
·K y'"i ,t: de. vn o kv-a.. tu )Il 

Postadress 

2b'i 
Telefon 

070- :.,871.f O°r -
Bankkonto eller BG/PG 

~ 2.iLf 'l '?33 0~7 Z t., 3 

Datum som redovisningen avser: Från och med 20/9 rO( ,O}till och med 2Dl9r (J2 ✓ , , / 

Erhållet partistöd: _ 3_0_ 0_C_1 ____ kr 

Kassör 

'=R + .,· La ,-s,c,;,1 

Styrelseledamöter 

K-r't '' · r U i j" <'..l --:P= .J , -- L-aJ s s c>n oc.Jt t::e. r~- tJ in Lar" .-:011 , 
\._ i 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

iglArsredovisning 

~ ' Partiföreningens stadgar 

DQProtokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

~ Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

2 (2) 



Kristdemokraternas 
partiavdeling i Båstad 

Resultaträknini:: 

Intäkter: 
Medlemsavgifter 
Partistöd 
Saldo: 

Kostnader: 
Köp av tjänster från Distriktet 
Möten 
Val&PR 
Övrigt/ Resor 
Administration 
Annonser 
Medlemsavgifter 
Utbildning 
Saldo: 

Balansräknini:: 

Ingående balans 2019.01.01 
Handkassa 
Bankkonto 
Saldo 

Utgående balans 2019.12.31 
Handkassa 
Bankkonto 
Saldo 

350 kr. 
30.000 kr. 
30.350 kr. 

7.000 kr. 
1.173 kr. 

903 kr. 
1.095 kr. 
2.625 kr. 
4.850 kr. 
1.020 kr. 

985 kr. 
19.651 kr. 

437 kr .. 
9.001 kr. 
9.438 kr. 

193 kr. 
19.944 kr. 
20.137 kr. 

Årets resultat + 10.699 kr. 



Mom4 
Medlem kan EJ vara medlem i annat politiskt 
parti. 

§3 

Hedersmedlems kap 
Partistyrelsen kan besluta om 
hedersmedlemskap. 

§4 
Partiavdelning 
Mom1 
Kommun utgör verksamhetso_mråde för 
partiavdelning. Verksamheten skall följa av 
årsmötet antagen plan. 

Mom2 
Partiavdelning skall omfatta minst fem 
medlemmar och bildas i samråd med 
partidistriktet. 

Mom3 

Antagna riksting 2015 och 2017 - samt revidering riksting 2019 

För ny medlem som registreras from 1 
oktober avser erlagd medlemsavgift även 
avgift för nästkommande år. 

Mom4 
Med parti menas parti som ställer upp i 
något av de allmänna valen eller 
Europaparlamentsvalet. 

;.. 

Förslag om hedersmedlemskap kan 
initieras från partiavdelning eller 
partidistriktsamt av partistyrelsen. 
Partistyre/sen fattar beslut om 
hedersmedlemskap. 
Hedersmedlemskap är livslångt. 
Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift. 

Mom 1 
För kommun där underlag ej· finns för a_tt 
bilda eri partiavdelning, kan samverkan ske -
mellan_ två· eller flera angränsande 
kommuner för att bilda en partiavdelning. · 
Sådan bildning beslutas av partidistriktet, 
efter framställan från.berörda kommuner. 

Mom 2 
I en partiavdelning kan det bildas 
kommundelsförening eller nätverk vilka är 
underställda partiavdelningen men med 
möjlighet att bedriva verksamhet inom sitt 
speci~ika område, utan krav på att ~ara 
juridisk person 

Sida5 (4!} 



Partiavdelning utanför Sverige omfattar 
samma som i mom 2, men bildas efter beslut 
av partistyrelsen. 

Mom4 
Partiavdelningsårsmötet är partiavdelningens 
högsta beslutande organ och hålls på tid och 
plats som fastställs av styrelsen. 

Mom5 
Kallelse till årsmöte skall sändas till 
registrerade medlemmar. Kallelse skall 
innehålla erforderliga underlag och handlingar 
för beslut. 

Antagna riksting 2015 och 2011- samt reVJdering riksting 2019 

Mom4 
Ordinarie årsmöte hålls senast vecka 8. 

Mom5 
Kallelse skall sändas senast en vecka före 
årsmöte. 

Kallelse, med erforderliga underlag och 
handlingar, sändas digitalt till medlemmar 
om medlem inte uttryckningen begärt 
distribution via post eller saknar digital 
mottagning. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande 
ärenden behandlas. 
1. Val av funktionärer vid årsmötet 
2. Godkännande av kallelse 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Styrelsens verksamhets- och 

förvaltningsberättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Fastställande av antalet ledamöter i 

partiavdelningens styrelse enligt § 5 
mom 1 

9. Val av ordförande och val av vice 
ordförande för partiavdelningen 

10. Val av övriga ledamöter och eventuella 
ersättare 

11. Val av val- och kampanjledare 
12. Val av revisorer och ersättare för 

dessa 
14. Val av valberedning inför nästa 

ordinarie årsmöte 

Sida 6 (41} 



Mom 6 
Motionsrätt till årsmötet har varje betalande 
medlem. Motion skall inlämnas till 
partiavdelningens styrelse för beredning och 
därefter behandlas av årsmötet. 

Mom7 
Yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmötet 
har varje betalande medlem. 
Ledamot och ersättare i partiavdelningens 
styrelse har dock inte rösträtt i fråga om 
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. 

Mom 8 
Extra partiavdelningsårsmöte hålls om 
styrelsen så beslutar eller om revisorerna eller 
minst hälften av medlemmarna skriftligen så 
begär. Extra årsmöte kan inte fatta beslut i 
annat ärende än vad som angivits i styrelsens 
beslut eller skriftlig begäran om extra årsmöte. 
Kallelse sker som till ordinarie 
partiavdelningsårsmöte. 

Mom 9 
Om partiavdelning inte hållit årsmöte inom 
föreskriven tid eller på annat sätt inte beaktat 

Antagna riksting 2015 och 2017 - samt revidering riksting 2019 

15. Val av ombud till partidistriktsårsmöte 
enligt § 8 mom 2 

16. Val av nomineringskommitte för 
kommunval (väljs senast året före val) 
enligt § 18 mom 1 

17. Fastställande av valsedlar för 
kommunfullmäktigeval (avser valår) 
enligt§ 20 

18. Fastställande av verksamhetsplan och 
budget 

19. Övriga förslag från styrelsen 
20. Motionsbehandling enligt mom 6 

Mom 6 
Motion skall vara insänd till 
partiavdelningens styrelse senast två 
veckor före årsmötet, om ej styrelsen 
beslutat om kortare tid. Med motion menas 
såväl motion till partiavdelning, partidistrikt 
som riksting. 

Moml 
För ny medlem se§ 23 mom 1 

Sida l (41/ 



stadgarnas krav för årsmöte eller extra 
årsmöte äger partidistriktets styrelse rätt att 
ålägga partiavdelningen att på nytt utlysa 
årsmöte eller extra årsmöte. Om detta inte 
sker inom två månader äger partidistriktets 
styrelse rätt att kalla till årsmöte eller extra 
årsmöte. 

§5 
Partiavdelningens styrelse 
Mom1 
Styrelsen består av ordförande och vice 
ordförande och minst en (1) övriga ledamot. 
Ordförande och vice ordförande väljs för ett år 
och övriga ledamöter väljs för en tid av ett 
eller två år. Därutöver är respektive 
associerade förbunds lokalordförande ledamot 
i styrelsen med vice ordförande som ersättare. 

Mom2 
Styrelsen skall utifrån årsmötets fattade beslut 
och övriga antagna riktlinjer verkställa och 
leda partiavdelningens verksamhet. 

Antagna riksting 2015 och 20!7- samt rev1äering riksting 2019 

Mom 1 
Partiavdelningsårsmötet avgör om 
styrelsen också skall innehålla ersättare. 

För att äga rösträtt i styrelsen skall 
ledamot för associerat förbund vara 
medlem av Kristdemokratiska partiet. 

Mom 2 
Partiavdelningens styrelse har till uppgift 
att: 
a) leda partiavdelningens verksamheter 
b) verka för att aktiviteter ordnas 
c) verka för ökad anslutning till partiet 
d) handha partiavdelningens ekonomi 
e) utse funktionärer, t.ex medlemsregister

ansvarig, kassör, sekreterare, studie
och utbildningsledare etc. vilka utses 
inom eller utom styrelsen 

f) utse därutöver erforderliga utskott och 
kommitteer samt anta arbetsordning 
för dessa 

g) förbereda ärenden som skall föreläggas 
årsmöte 

h) verkställa årsmötets beslut 
i) ansvara för medlemsvården 
j) främja studie- och 

utbildningsverksamheten inom 
partiavdelningen 

Sida 8 (41) 



§ 6 
Upplösning av partiavdelning 
Mom 1 
Partiavdelning kan inte upplösas så länge 
minst fem (5) medlemmar motsätter sig det. 

Antagna riksting 2015 och 2017 - samt revidering riksting 2019 

k) utarbeta förslag till verksamhetsplan 
och budget 

I) ansvara för den kommunalpolitiska 
verksamheten i de fall 
komm u nf u llmä ktigerepresentation 
saknas, eller efter överenskommelse 
med kommunfullmäktigegruppen, vara 
remissorgan gentemot kommunala 
nämnder och förvaltningar 

ml fastställa arbetsordning för det 
kommunpolitiska arbetet 

n) fatta beslut om fördelning av 
förtroendeuppdrag 

o) upprätthålla god kontakt med 
fullmäktige- och nämndledamöter 

p) fatta beslut i viktiga principiella 
kommunpolitiska ärenden 

q) besluta om användningen av 
kommunala bidrag till partiet 

r) förbereda val av nomineringskommitte 
att förelägga partiavdelningsårsmöte 
enligt§ 18 mom 1 

s) tillsätta förhandlings- respektive 
nomineringsgrupp för nominering av 
indirekta uppdrag efter allmänna val 
enligt § 21 

t) upprätta valplan 
u) ansvara för att effektiv och värdig 

valrörelse bedrivs 
v) tillse att kandidatnominering vid 

kommunfullmäktigeval sker enligt 
fastställda riktlinjer och enligt§§ 18-21 

w] tillse att de av partidistriktsårsmöte 
fastställda avgifter och sålda tjänster 
inbetalas inom fastställd tid 
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Mom2 
För att beslut om upplösning skall vara giltigt 
måste beslut fattas av två på varandra 
följande partiavdelningsårsmöten, varav ett 
ordinarie. 

I kallelse till årsmöte skall anledningen till 
mötet anges. 

Partidistriktets styrelse skall underrättas i god 
tid innan kallelse till första årsmötet sänds ut. 

Mom3 
Vid upplösning skall partiavdelningens samtliga 
handlingar och räkenskaper inkl. tillgångar 
omedelbart överlämnas till partidistriktet. 

Mom4 
Om inte årsmöte hållits enligt §4 eller kunnat 
genomföras enligt §4 mom 9, äger 
partidistriktets styrelse rätt att utlysa årsmöte 
för att behandla frågan om upplösning av 
partiavdelningen. Om inte årsmöte kan hållas 
inom ett år från det att ordinarie årsmöte 
skulle hållas, äger partidistriktsstyrelsen rätt 
att besluta om upplösning av partiavdelning 
eller sammanslagning med annan 
partiavdelning och överta den ekonomiska 
förvaltningen. 

§7 
Partidistrikt 
Mom1 
En eller flera riksdagsvalkretsar utgör 
geografiskt område för partidistrikt, dock 
utgör en regionkommun största möjliga 
geografiska yta för partidistrikt. 

Antagna riksting 2015 och 2011- samt revidering riksting 2019 Sida ro /41/ 



Protokoll fört vid årsmöte för Kristdemokraternas partiavdelning i Båstad. 

Tid den 10 februari 2020 kl 19.00 
Plats Fyren, Friluftsvägen 3, Båstad. 

Närvarande: Kerstin Larsson, Peter Larsson, Krister Lilja, Annika Wulff samt Pascal 
Lehmbeck Malmquist 

§ 1 Årsmötet öppnas. Krister Lilja öppnade mötet. 

§ 2 Val av mötesfunktionärer. 
a) Ordförande. Krister Lilja valdes till ordförande. 
b) Sekreterare. Kerstin Larsson valdes till sekreterare. 
c) Justerare. Annika Wulff valdes att justera protokollet. 

. .-

§ 3 Godkännande av kallelse. Den godkändes. 

§ 4 Fastställande av föredragningslista. Den fastställdes. 

§ 5 Fastställande av röstlängd. Den fastställdes till fyra personer. 

§ 6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. Krister läste upp 
verksamhetsberättelsen. Peter lämnade en ekonomisk redovisning. 
Båda togs emot och lades till handlingarna. 

§ 7 Revisorns berättelse. Revisorns berättelse upplästes. 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i partiavdelningens styrelse. Antalet 
bestämdes till tre stycken. 

§ 10 Val av ordförande för partiavdelningen. 
Krister Lilja valdes till ordförande. 

§ 11 Val av övriga ledamöter och ev. ersättare. Kerstin Larsson och Peter Larsson 
valdes också. Inga ersättare valdes. 

§ 12 Val av val- och kampanjledare. Vi valde ingen. 

§ 13 Val av revisor. Annika Wulff valdes till revisor. 

§ 14 Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen agerar valberedning. 

§ 15 Val av ombud till Partidistriktsårsmöte. Kerstin Larsson och Annika Wulff valdes 
till ombud. Peter Larsson valdes till ersättare. 

§ 16 Fastställande av verksamhetsplan samt budget. Vi planerar att hålla ett öppet möte 
per termin. Vårens möte blir den 9 eller 23 mars. Talare Tuve Skånberg. 
Gruppmöten planeras till 6/4 och 11/5. Hörnträff blir 7 /5. 
Budgeten fastställdes. 



§ 17 Ev. nomineringar till Partidistriktets valberedning av rikstingsombud, Parti-
distriktsstyrelse etc. Partiavdelningen nominerar Kerstin Larsson till Rikstingsombud. 

§ 18 Övriga förslag från styrelsen. Inga övriga förslag. 

§ 19 Motionsbehandling, för.slag från medlemmar. Inget fanns att behandla. 

§ 20 Övriga frågor. Det fanns inga övriga frågor. 

§ 21 Avslutning. Mötet avslutades. 

! 

/ 

// 

{,./"[.-· 
Krister Lilja 
Ordförande 

Annika Wulff 
Juste rare 

Kerstin Larsson 
Sekreterare 



Kristdemokraternas partiavdelning i Båstad. 

Organisationsnummer 839400-8216 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2020.03.04. 

Plats: Fyren, Båstad. 

Närvarande: Kerstin Larsson, Peter Larsson och Krister Lilja. 

1. Mötets öppnande. Ordförande Krister Lilja öppnade mötet. 

2. Val av mötessekreterare. Kerstin Larsson valdes till sekreterare för mötet. 

3. Val av justerare. Peter Larsson valdes att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning. Den godkändes. 

S. Val av kassör. Peter Larsson valdes till kassör. 

6. Val av medlemsregisteransvarig. Kerstin Larsson valdes. 

7. Val av sekreterare. Kerstin Larsson valdes till sekreterare. 

8. Val av firmatecknare. 

Ordförande Krister Lilja 610816-2915 och 

Kassör och vice ordf. Peter Larsson 541025-8973 

valdes att var för sig teckna föreningens firma. 

9. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB. 

Styrelsen beslutar att följande personer får: 

• Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell 

förening som fullmaktshavare. 

• Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran 

om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt 

Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare. 

• Företräda enligt ovan var för sig: 

Ordförande Krister Lilja 610816-2915 och 

Kassör och vice ordf. Peter Larsson 541025-8973 

10. Kommande styrelsemöten. Beslutas senare. 

11. Övriga frågor. Det fanns inga. 

12. Avslutning. Mötet avslutades. 

Krister Lilja, ordförande Kerstin Larsson; sekreterare 

~~ 
Peter Larsson, justera~ 
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