
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum:	 Tisdagen	den	13	oktober	2020.	

Plats	och	tid:	 Sessionssalen,	kommunkontoret	i	Båstad,	kl.	09.00.		

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	

1. Val	av	justeringsperson	

2. Godkännande	av	dagordningen	

3. Svar	på	remiss	‐	SOU	2020:41	‐	Kommuners	medverkan	i	den	statliga	
arbetsmarknadspolitiken	(Bilagan	finns	i	bokform)	

Ritva	Veeborn	 KS

4. Svar	på	remiss	‐	SOU	2020:29	‐	En	ny	myndighet	för	att	stärka	det	
psykologiska	försvaret	(Bilagan	finns	i	Assistenten)	

Christofer	Thorén	 KS

5. Överenskommelse	om	fastighetsreglering	‐ Båstad	109:2	och	Malen	1:254 Susanna	Almqvist	 KS

6. Köpeavtal	för	Hemmeslöv	10:210	 Susanna	Almqvist	 KS

7. VA‐taxa	Båstads	kommun	2021	 Andreas	Jansson	 KF

8. Omfördelning	i	investeringsbudget	VA	för	2020 Andreas	Jansson	 KS

9. Revidering	av	verksamhetsområde	för	vatten	och	avlopp Andreas	Jansson	 KS

10. Svar	på	medborgarförslag	‐	Förlängning	av	Malenbadets	säsong Hans	Paganus	 KS

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

12. Planbesked	för	Böske	2:108	m.fl.	 Klara	Harmark‐Peters KS

13. Planbesked	för	Torekov	98:146,	Boviera	 Klara	Harmark‐Peters KS

14. Upphävande	av	beslut	om	fördjupad	översiktsplan	för	Norrviken‐Kattvik Klara	Harmark‐Peters KF

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

16. Delårsrapport	2020‐08‐31	för	Båstads	kommun Elisabet	Edner	 KS

17. Rambudget	2021	och	plan	2022‐2023	för	Båstads	kommun	
(Kompletteras	senare)	

Elisabet	Edner	 KF

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

Elisabet	Edner	 KS

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

Elisabet	Edner	 KF

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

21. Fastställande	av	Båstads	kommuns	näringslivspolicy Sari	Bengtsson	 KF

22. Firmateckning	‐	Post	och	värdehandlingar Petra	Boakes	 KS

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

Johan	Peterson	 KF

24. Uppdatering	av	kommunstyrelsens	delegationsordning Johan	Peterson	 KS
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	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

25. Redovisning	av	partistöd	för	2019	 Johan	Peterson	 KF

26. Införande	av	ny	taxemodell	för	tillsyn	enligt	miljöbalken	mm Michaela	Sundström	 KF

27. Utredning	gällande	användning	av	lokaler	i	kommunal	verksamhet	
avseende	nuvarande	Tuvelyckans	förskola		

Inga‐Britt	Henriksson KS

28. Kommunstyrelsens	beslutslogg	

29. Delgivningar	

30. Anmälda	delegationsbeslut	

31. Verksamhetsuppföljning	tertial	2	2020	för	individ‐ och	familjeomsorgen Lena	Täringskog	 KS

32. Uppföljning	av	intern	kontrollplan	tertial	2	2020	för	individ‐ och	
familjeomsorgen	

Lena	Täringskog	 KS

33. Umgängesbegränsning	enligt	14	§	andra	stycket	LVU	‐ Sekretess,	
omedelbar	justering	

Magnus	Andersson	 KS

34. Umgängesbegränsning	enligt	14	§	andra	stycket	LVU	‐ Sekretess,	
omedelbar	justering	

Magnus	Andersson	 KS

35. Informationsärenden:	
	
a).	Coronavirusets	smittspridning:	Kort	lägesrapport	(Christofer	Thorén).	

b).	Information	från	flygplatsbolaget	(Johan	Olsson	Swanstein).	

c).	Kommundirektören	informerar	(Charlotte	Rosenlund	Sjövall).	
	

	
		Båstad	den	6	oktober	2020	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	

	



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000888/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum fredagen den 16 oktober 2020 kl. 11.00.  
 

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

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-10-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000889/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av sekreteraren och  
godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 3 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 128  Dnr KS 000500/2020 - 900 

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

 
Beskrivning av ärendet 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 arbetsmarknadstjänster 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 konsekvenser, marknadsförutsättningarna och 
konkurrensneutraliteten.  Statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken ska 
behållas men fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de 
lediga jobben. Utredningen ska lämna förslag som förbättrar möjligheterna för 
kommunernas medverkan som utförare.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från arbetsmarknadsenhetens chef Ritva Veeborn, 2020-09-

21.       
 
Föredragande  Chef för arbetsmarknadsenheten Ritva Veeborn föredrar ärendet.   
 
Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun ställer sig positiv till de slutsatser utredningen redovisar 

när det gäller att kommunerna har kompetens och befogenheter att utföra 
uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken.  
 
2. Båstads kommun vill med detta remissvar betona vikten av att kommunerna 
får de ekonomiska resurser från staten som krävs för att utföra dessa nya 
uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken.  
 
3. Denna tjänsteskrivelse expedieras till Arbetsmarknadsdepartementet, senast 
den 13 november, som kommunstyrelsens remissvar.  

 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) yrkar att punkt 2 ändras till: Båstads kommun vill med 

detta remissvar betona vikten av att kommunerna får de ekonomiska resurser 
från staten som krävs för att utföra dessa nya uppgifter inom 
arbetsmarknadspolitiken.  

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Kerstin Gustafssons (M) ändringsyrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.       

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 2 av 3 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 3 av 3 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 128  Dnr KS 000500/2020 - 900 

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

 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Båstads kommun ställer sig positiv till de slutsatser utredningen redovisar 

när det gäller att kommunerna har kompetens och befogenheter att utföra 
uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken.  
 
2. Båstads kommun vill med detta remissvar betona vikten av att kommunerna 
får de ekonomiska resurser från staten som krävs för att utföra dessa nya 
uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken.  
 
3. Denna tjänsteskrivelse expedieras till Arbetsmarknadsdepartementet, senast 
den 13 november, som kommunstyrelsens remissvar.  

 
 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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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.  

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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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 



Remiss 8 Regeringskansliet 
2020-06-29 
A2020/01492/A 

BÅSTADS KOMMUN 
Kornmunstyrelsen 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Remiss av Kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) 

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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KSau § 131  Dnr KS 000493/2020 - 100 

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

 
Beskrivning 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 psykologiskt försvar utifrån rådande säkerhetspolitiska läge och befintliga 
uppdrag i att stärka totalförsvarets förmåga.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från säkerhetschef Christofer Thorén med tillhörande bilaga, 

2020-09-21.    
 
Förvaltningens förslag  Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns remissvar och 

att detta expedieras till Regeringskansliet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns remissvar och 

att detta expedieras till Regeringskansliet.  
 

 
 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
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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


Från: "Båstads kommun" <Bastads.Kommun@bastad.se>

Till: "huvudregistrator@bastad.se" <huvudregistrator@bastad.se>

Datum: 2020-06-29 08:30

Ärende: VB: Remiss SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret [2020BÅM4597]

Bifogade
filer:

image001.png; En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret,  SOU 2020_29.pdf; Remisslista Utredning ny myndighet för psykologiskt
försvar.pdf

Från: Christina Jerreström <christina.jerrestrom@regeringskansliet.se>
Skickat: den 26 juni 2020 15:37
Till: exp@rekryteringsmyndigheten.se <exp@rekryteringsmyndigheten.se>; trafikverket@trafikverket.se <trafikverket@trafikverket.se>;
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<tullverket@tullverket.se>; huvudkontoret@skatteverket.se <huvudkontoret@skatteverket.se>; info@ludvika.se <info@ludvika.se>;
vetenskapsradet@vr.se <vetenskapsradet@vr.se>; info@kkrva.se <info@kkrva.se>; registrator@skr.se <registrator@skr.se>;
registrator@svk.se <registrator@svk.se>; kommun@pitea.se <kommun@pitea.se>; susanna.betts@teracom.se
<susanna.betts@teracom.se>; migrationsverket <migrationsverket@migrationsverket.se>; registrator@ehalsomyndigheten.se
<registrator@ehalsomyndigheten.se>; registrator@oru.se <registrator@oru.se>; kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>;
kontakt@transportstyrelsen.se <kontakt@transportstyrelsen.se>; info@tu.se.se <info@tu.se.se>; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
<socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; stockholm@lansstyrelsen.se <stockholm@lansstyrelsen.se>; registrator@skolverket.se
<registrator@skolverket.se>; info@folkhalsomyndigheten.se <info@folkhalsomyndigheten.se>; info@itot.se <info@itot.se>;
vellinge.kommun@vellinge.se <vellinge.kommun@vellinge.se>; registrator@kustbevakningen.se <registrator@kustbevakningen.se>;
bracke@bracke.se <bracke@bracke.se>; jordbruksverket@jordbruksverket.se <jordbruksverket@jordbruksverket.se>; lfv@lfv.se
<lfv@lfv.se>; sjofartsverket@sjofartsverket.se <sjofartsverket@sjofartsverket.se>; henrik.grinbaum@svt.se <henrik.grinbaum@svt.se>;
kommunstyrelsen@stockholm.se <kommunstyrelsen@stockholm.se>; seko@seko.se <seko@seko.se>; finansinspektionen@fi.se
<finansinspektionen@fi.se>; livsmedelsverket@slv.se <livsmedelsverket@slv.se>; registrator@mprt.se <registrator@mprt.se>;
kansli@falkenberg.se <kansli@falkenberg.se>; registrator@ssm.se <registrator@ssm.se>; regiongotland@gotland.se
<regiongotland@gotland.se>; kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>; jesper.bengtsson@svenskapen.se
<jesper.bengtsson@svenskapen.se>; secretary1@kkrva.se <secretary1@kkrva.se>; kommun@borgholm.se <kommun@borgholm.se>;
registrator@arbetsgivarverket.se <registrator@arbetsgivarverket.se>; info@levandehistoria.se <info@levandehistoria.se>;
riksgalden@riksgalden.se <riksgalden@riksgalden.se>; info@mucf.se <info@mucf.se>; info@totalforsvar.org <info@totalforsvar.org>;
registrator@energimyndigheten.se <registrator@energimyndigheten.se>; huvudkontoret <huvudkontoret@forsakringskassan.se>;
registrator <registrator@fmv.se>; kommunstyrelsen@sundbyberg.se <kommunstyrelsen@sundbyberg.se>; fra@fra.se <fra@fra.se>;
registrator@statskontoret.se <registrator@statskontoret.se>; frida.faxborn@itot.se <frida.faxborn@itot.se>; ydre.kommun@ydre.se
<ydre.kommun@ydre.se>; info@forsvarsutbildarna.se <info@forsvarsutbildarna.se>; info@folkbildningsradet.se
<info@folkbildningsradet.se>; kommun@hoor.se <kommun@hoor.se>; norrbotten@lansstyrelsen.se <norrbotten@lansstyrelsen.se>;
bastads.kommun@bastad.se <bastads.kommun@bastad.se>; info@ui.se <info@ui.se>; registrator@esv.se <registrator@esv.se>;
regionnorrbotten@norrbotten.se <regionnorrbotten@norrbotten.se>; sva@sva.se <sva@sva.se>; kommunstyrelsen@sundsvall.se
<kommunstyrelsen@sundsvall.se>; kommun@soderkoping.se <kommun@soderkoping.se>; registrator@statensmedierad.se
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<stina.fajersson@ur.se>; registrator <registrator@msb.se>; registrator@siun.se <IMCEAINVALID-
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Ämne: Remiss SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

Länk till SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
 
SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret översänds för synpunkter senast den 30 oktober 2020.
 
Svar lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. word-format) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och ju.ssk@regeringskansliet.se. Ange dnr
Ju2020/02293/SSK och remissinstansens namn i e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges som dokumentnamn i filen.
 
Ytterligare information finns i bifogat remissmissiv.
 
Remissen kommer endast att skickas ut via e-post.
 

2020-06-29 

Kommunstyrelsen Båstads kommun 

Dnr: KS 000493/2020-100

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jooXO-0007On-4J&i=57e1b682&c=WElhb7XrLXVt4KxlSuazmJLl3G9UfVkr7N2NiYuyebiYig-xC7qBb9hbSp59s_tzFEQKjnVsOg83OjU5PQZeKCawkiV9qzpGVixSa63yMNQqdEKwSqLjIPSeW79liSMVqN9-t1JvQw-rMBYS1mJvqjw48rXzHb8-zPqZJBs6xV6Uzgpaj4-d0v19E3qSmTdLFVu4OHLX_8NaD0YDScDkoSIUieMHrKbjnYrAeCyUip6MRtM24APpWN_PJDsL4Q8YCDECj8AYY8oXoy3cFD3c1ixrTkoePbZPB_wVQ1GJ9euBfI7C0ffihMQggfDQiS_eu8JWAhhRkkvHl5_v_eeuJcfYEiselkbc2GmiwnK8pnNUZR40m0OaDwu-nL7Ni2AnRsApmYfkLw2ZestwvAcgag
mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
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Med vänlig hälsning
Monique Karlsson
Kanslisekreterare
Justitiedepartementet
Enheten för samordning av samhällets krisberedskap (Ju/SSK)
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 94 34
monique.karlsson@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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Justitiedepartementet 
Enheten för samordning av samhällets 
krisberedskap 

Remiss 

2020-06-26 
Ju2020/02293/SSK 

Remittering av slutbetänkande En ny myndighet för att stärka 
det psykologiska försvaret (SOU 2020:29) 

Remissinstanser 

Affärsverket svenska kraftnät 

Alingsås kommun 

Arbetsgivarverket 

Arjeplog kommun 

Brottsförebyggande rådet 

Borgholm kommun 

Borlänge kommun 

Bräcke kommun 

Båstad kommun 

E-hälsomyndigheten 

Ekonomistyrningsverket 

Falkenberg kommun 

Finansinspektionen 

Flen kommun 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen .se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Herkulesgatan 17 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 



Folkbildn ingsrådet 

Folke Bernadotteakademin 

Folkhälsomyndigheten 

Folk och försvar 

Forum för levande historia 

Försvarets Materielverk 

Försvarets radioanstalt 

Försvarshögskolan 

Försvarsmakten 

Försvarsutbildarna 

Försäkringskassan 

Gotlands kommun 

Hammarö kommun 

Höörs kommun 

IT och Telekomföretagen 

Journalistförbundet 

Kungliga Krigsvetenskapsakademin 

Kungliga tekniska högskolan 

Kalix kommun 

Kramfors kommun 

Kustbevakningen 

Livsmedelsverket 
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Lerum kommun 

Ludvika kommun 

Luftfartsverket 

Lunds universitet 

Läkemedelsverket 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

M igrationsverket 

Motala kommun 

Mullsjö kommun 

Myndigheten för press, radio och tv 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för stöd till trossamfund 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor 

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR, 0, P, S} 

Pensionsmyndigheten 

Piteå kommun 

Polismyndigheten 

Post- och telestyrelsen 
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Psyopsförbundet 

Region Jämtland - Härjedalen 

Region Norrbotten 

Region Skåne 

Region Värmland 

Riksgäldskontoret 

Saco-S 

Sjöfartsverket 

Seko, kommunikationsfacket 

Skatteverket 

Skinnskatteberg kommun 

Socialstyrelsen 

Statens energimyndighet 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 

Statensjordbruksverk 

Statens medieråd 

Statens skolverk 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Stats kontoret 

Stockholm kommun 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Sundbyberg kommun 
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Sundsvall kommun 

Svenska institutet 

Svenska PEN 

Sveriges kommuner och regioner 

Sveriges Radio AB 

Sveriges Television AB 

Sveriges Utbildningsradio AB 

Säkerhetspolisen 

Söderköping kommun 

Tibro kommun 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Totalförsvarets rekryteringsmynd ighet 

Tota lförsvarsstiftelsen 

Teracom Group AB 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

TU-medier Sverige 

Tullverket 

TV4 Media 

Utrikespolitiska institutet 

Valmyndigheten 

Vellinge kommun 
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Vetenskapsrådet 

Västervik kommun 

Växjö kommun 

Ydre kommun 

Ystad kommun 

Älvdalen kommun 

Örebro kommun 

Örebro universitet 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 
oktober 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (tex. Wordformat) 

per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

JU.SSK@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/02293/SSK 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. 

Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regenngen.se. 
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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.regenngen.se. 

Christina J erreström 

Ämnesråd 
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KSau § 129  Dnr KS 000211/2020 - 200 

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

 
Beskrivning 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 specifika delar av Lyckantorget.  

 
 För att Båstads kommun ska kunna investera i de åtgärder som omfattas av 

utvecklingsprogrammet 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 allmänhetens.  

 
 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.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 

bilagor, 2020-09-21.    
 
Föredragande Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 

avseende fastigheterna Båstad 109:2 och Malen 1:254. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 

avseende fastigheterna Båstad 109:2 och Malen 1:254. 
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1 (2) 

 
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 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 
 

 

2 (2) 

 

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 
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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 

 
        
 
 
 
  



Gång- och cykeltunnlar vid Köpmansgatan 
-åtgärdsförslag för ökad trygghetsupplevelse 



Jl'.öJ>rnansiåtan 

Torg/Cenburn 

Busstorg 

Mot förskolor 

~ 

"Jämställdhet innebär att människor, 
oavsett kön, ska kunna vistas i det offentliga 

rummet utan att begränsas av otrygghet· 

Gestaltningsförslag för gång- och cykeltunnlar vid 
Köpmansgatan 

Rcincrrsen har på uppdrag av Båstads kommun ragir fram ert gcsralmingsförslag för de 
båda gång- och cykelrunnlarno (GC-runnlarna) vid och under Köpmansg:uan. Förslaget 
syftar till att förbäma den sociala upplevelsen kring mnnbrna och utformningen ska 
srärka uygghctcn kring platsen ur ett barn- och ungdomsp<rspekriv men också ur err 
j:imsriilldhetsperspektiv. 

Jämställdhet är ert snävare begrepp än jämlikhet. Medan jämlikhet korrfamu innebär att 
:tlla har lika värde. innebär jäm.<tälldhet att männi.,kor inte ska di.skrimineras på grund 
av kön. En mcdvercnhct om atr människor uppfattat sradsmiljön och dcr offentliga 
rummet på olib sätt är därffir viktig. Flera studier har vis:lt art hinnor upplever sig 
vara mer otrygg:, i st:idsmiljön än n,än. Rärren till trygghet är en demokratifråga och 
handlar om au människor, oavse11 kön. ska kunna ,is1as i det olTcnt.lig;t rummet utan 

arr bcgri.nsas av o,rygghc,. 

De båda GC-runnlarna utgör Cl\ viktig passage för många barn och ungdomar eftersom 
de är ploccrade utmed det mest frekvent wvända gäng- och cykdsträket som knyter 
samman ett flertal skolor. förskolor och B;\sr:ids cenrn,m med torg och busshållpbts. 
I den akrudlo översiktsplwen (ÖP 2003) lyfter mon särskilc fram an barn• och 
ungdomspcrspcktivcr ska beaktas i all samhällsplanering. Ocr är liven viktigt acr 
jämsL'illdhetsperspektiver tiUgodoscs också inom barnperspckrivcr. genom an synliggöm 
likherer och skillnader i forursäcming:tr för flickor och pojkar. 

Förslaget ska också tillvaroca de csrctiska värden som on sa cenrral plats i Båstad gör 
onspråk på. och der hämcor sirt urrryck och sin form frän en historiskt incressant 
koppling. GC-runodn under Köpm:tnsgat:m har tidigare kallacs för Pilabron, och har 
ursprungligen urgjort en bro över Pilabäcken som nu sannolikr är kulverrerad under 
GC-banan. Böcken springer fr:im längre västerut efter idromplatscn vid Malen och 
har sitt udopp i havet. Rester av den gamla stenfodringen syns scrax intill de västra 
brovingarna innan runndmynningc-n. 
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Platsen ida11 uppfattas som en 
spretig och otrygg miljö. 

En trygg plats är en jämställd plats 

Nedsänkt och avskilt 
Slitna material 
Spretig miljö 
Centrumnära 
Mörkt och otryggt 
Ensartad vegetation 

GCtunnlama består av rvå planskildbe,cr där den ena ru.nncldclcn passerar under 

Köpman.,gar.1n. Den :tndrn utgör en överbyggd platsbildning mot en kommersiell 
fusåghet, där den övre delen leder tUI Systembolaget, Apoteket och en butik medan den 

undre pbrsen bildar uteserveringen och en tre till en idag undanskymd rcsrnumng som 
ligger direkt mot GCmiket. 

Idag uppfarras platsen kring tunnlarna som brokig. mörk och otrygg. Många barn 
upplever der som excra obehaglige att passera genom tunnlarna. vilket fr.unkomrner i 

Bern rrafikprojckr kopplade tiU Köpmansgar:tn och skolorna i Båstad, samr i de enk:ircr 

som genomföra i arbetet med B;israds cykdplan. Även sett rill bc6ndi.gc material och 

urrusrning upplevs pbrsen som spretig och ovårcfad. E(( Rena! olika riickesryper och 
armaturer s.1msas med vamndra. Belimlig armatur iir trasig eller saknas helt. Tunneln 

under Köpma.nsgaran upplevs som trång och sluten med dåliga siktforhållandcn, 

medan de.n andra delen, i järnfordsc, öppnar upp sig vid resraur:mgens urcservering. 
Resr:turangdclcn under den ena ierrnssen/bron är dock inhägnad vilket iitcr sr.'inger 

det fysiska utrymmet och det syns tydliga spår av flaskor glas och fimp.r kring den 

här runnclscktionen. De båda tunnelsektionerna knyt5 samman av fr:imst grässlänrer, 
murar och av ensartad vegetation i form av mindre buskage. Det finns idag ire trappor 

ned till pass,gcn, en på norra sidan Köpmansgaran, Cl\ direkt söder om som leder ned 

åll restaurangen <amt en trappa yttcrlifuaarC en bit söderur. Vägbanan ä.r dock rclarivt 
ny,u;fu.hcrnd. 

I nuläget uppb-s cunnclpass:igcrna av flera anledningar som otrygg:, och därmed ime 
jämställda. För all skapa en j:imsrälld offentlig miljö kr'.ivs en tryggare miljö d.'ir ocks.; 

kvinnor och barn vågar ca plats. En tryggare miljö uppn.;., bland annat med god överblick 

över den miljö man befinner sig i och med ökad oricnrcrbarbcr genom bra lju;-:irming 
och rydlig mformning. An samla rörclscsrriik och se till arr det finns soci.tla "ö~on", 

exempelvis genom att fönster och encreer vänds mot en amakrivt utformad och v.il 
omhändertagen placs är en viktig aspekt. Platsen kring GCtunnlarna u,gör på många 

sän en gränsöverskrichnde mötesplats med mycket stor frnmrida potential till positiva 

möten i det offentliga rummet rack vare sitt ccmrala läge och stora genomströmning av 

en mångfald av invänarc - Aickor och pojkar på väg rill och från skola och aktiviteter, 

kvinnor och män pii väg till och fcin sina a.rbersplatser eller till busstorget, lunchg:ism 
och kvällsg:isrer ål! resmu rnngen samt besökare till rorghanddn ovanfur. 
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GC-bana +bäckfåra = GC-fåra? 

Nedsänkt stadsrum 
Lekfull miljö 
Social överblick 
Ökad läsbarhet 
Tydliga formelement 
Ljussatt rörelsestråk 

Gcsraltningsrörslaget hämt:u- sitt böljande och svepande formspr:ik fr:in Pilabäcken, som 
gett upphov till bron vid Köpmansvägen men som idag är kulvcrtcrad under gång

och cykdbanan. Formerna försr:irker plar.sens rörclsesuåk och sbpar en lekfuU miljö 

där nya sociala vistdscyror för främst fotgängare tillkommer där man tidigare endast 
passerat snabbt förbi. Stort fokus h:u- lagrs på att öppna upp pbr.sens ytor både fysiskt 

och visuell<, l en forsök att bredda possagen och lira planskildbctcn och sinkan ucgör:1 

ett överblickbart och positivt tillskott till torget ovan. 

Förslager syfrar även rill att ök.1 uygghcrcn genom atr sk.-ipa en mer oricmerbar hdhet 

med hjälp av belysning, former och material . Fr:in att idag upplevas som en scökig 

och orolig passage, ål! m bildo en tydlig. lärdäst och formscark plats. De båcb mindre 

trapporn.1 som idag leder ned till tunnlarna från Köpmansgatm och torget föreslås 

ersättas av en ny större som har en bätrre placering och kan samla de rörelsemönster 
som förekommer kring plansk.ildhcrcn. Trappan bör ges en generös ucformning med 

mryrnme för sittplaL<er och möten. Där den lilla cmppan från Köpm:msgac:m ,a., bort 

ges mt isrällcr utrymme för en utöbd servering för resraUiangen i bol!enplan, med 
en helr ny cnllc fr:in rorgeL Evenruclla förutS.'ircningar för att öppna upp f.isaden och 

rydliggöra enm:n ytterligare mor srråker bn med fordcl studeras vidare. 

Förhoppningen är arr barn och ungdomar ska kunna ges utrymme att "hänga" här utan 

arr känna obehag. och här .<ka 6.nnas en plats för alla. Urövcr restaurangen., <ervcri11g 
och den ny• centrala trappan föreslås e.n långbänk utmed hela slämen fram cill rorget. 

Platsens viscelseyror utökas också med en bryggliknandc plattform inrill långbänken . 

Dagens klippta grässlänrer intill runnelmynningarna dras i förslagcr tillbab med hjälp av 
bcrongsrödmur:u-satra i slingrande radk. Nya robusta pcrcnnplanteringar roreslås kancas 

in med svepande linjer ock.så i !xrong. Vid runnclmynningen mor Scrandängsskolan 

föreslås en mindre sit1plars. 

Den stora rcrr:issen/bron över riU aporeket och systembolaget föreslås perforeras 

med cirkullira hål • genomsyn, uppsyn, nersyn! En spännande ljussärming iorsrärkcr 
hålcagningama nancrid, på dagen silar sig Strimmor av dagsljus ned till serveringen 

under och lärrar upp dcr idag kompakra rakcr. Avstånd. storlek och antalet pcrforc,ingar 

studeras i ett scn:u-e skede i nära samarbcce med brokonscruktörer. 



De båda IUMellalcen kläs med 
perforerad plåt med cirkulära urtag i 
varierande dimensioner. 
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Robus1a pen,nnplanleringar 
föreslås i dagens grässlänter. 
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Förslaget behandlar på många sätt mer plotsen kring runnl:un.1 än sjiilva tunnlarna 
i sig. De, starka formspråkcr urnyttjar istiillct morken och de båda tunnelral<en som 
sammanbindande element för hdo passagen och pfanskildheten. 

För den smala runndn under Köpmansgatan föreslås de råa becongväggama finnas kvar 
men rep:trcms tillsammans med kan,bolkar och inncri::ik och eventuellt ges en nyu 
yrskikr med förslagsvis en ljusare ron. Eventuella ytbehandlingar såsom imprcgncring 
och klotterskydd utförs därefter. 

Fastighetens fasad mot tunnelpassagen kan med 
fördel kils in med grönskande vegetation. 

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

Formerna återkommer i sling,ande betongmurar 
allemativt L-stöd satta i radie. 

Organiska former 
Perforerade ytor 
Natursten 
Trä 
Betong 
Enhetliga räcken 
Robust vegetation 



Komplettar.mde pollare 
ubned llådäck. 
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En pedorerad plåt i tunneltalcen kan med fi!nlel utlonnas som kassetter som 
lästes I tunnellaket och ljussätts bakom. 

Cirkulära håltagningar löt dags!jus föreslås 
I den stora bmplattan. 

List verk 

Ljussätta tunneltaken 
Markspotar gångstråk 
Förstärka former 
Belysa vegetation 
Flexibilitet/ säsongsljus 

Perforerad låt 

S ridnin sfil ter o olt 

Princip lör upplästning i tunneltak. 

r, 



Nuläge 

Takeaway-trappor 
I förslage1 tas en hdt ny och bredare rr•ppning upp mot torget ov•n som hdr ersäucr befintlig 

trappa vid Brännboms fastighet. Ocr innebär en genare väg för forgäng:uc och skapar samtidigt 

en social mörcsplars. en rorgsänka. Trapp3D forcslås urrör:is i rillor uii for art m inimera halkrisk. 
rrappst.:gen varv:u med sirrpbrser/gradänger. Möjlighet finns ~rc använda inrcrakrivr ljud i 

stegen för att konkUirera med trafikljuder p:1. Köpmansg:11an, excmpdvis kan man spela upp en 
egen pla)iist via en musiktjänst. Belinrliga slänter under överbyg,,"lladen/runneln dr~s tillbaka 

så att utrymmet breddas. De nedersta trapp-placscm• fortsätter in under runnclraker och sveper 

vidare bort mor torget och Rastad Akademi, när vädret tillårcr finns det gott om plats för att slå 
sig ned och ära medhavd lunch. 

Överblickbara ytor 
Slimmad bro/terrass 
Genomsiktliga broräcken 
Uteservering i sol 
Ljud i trappor 



Nuläge 

Från läskigt till läskande 
Förslaget möjliggör en ny plmbildnin~ i anslutning till 1unndöppningc11 och rill befintlig 

rcstaur:mgvcrksamhcr i Brannboms fastighet, den ny:i trappan leder rakt ned tW en porentidl 

utökad uteservering. Genom att a.rhcta med lju.ssättning dels i terrassen/hroplarcan men också 
vid fasader och ny trappa kan en spännande u«miljö skapas. Rcscturangens husfusad upplevs i 

nul'igct som en stor v:igg, cct förse.~ steg för atr skapa ett mer estetisk, til11alande och välkomn,nde 

sradsrum bn vara att låta vegetation klä in delar av den. Möjligheten att cvcntudlr öppna 
upp ~den for större glasp:mier sl·ulle kunna utredas ,;dare och ge ett fanrasriskr tillskott till 
rcstaurnngverk.wnhe,en och plarscn. Från instängr och mörk.i till öppe1, inbjudande och ljusr. 

V"alkommen ner! 

Social mötesplats 
Utökade vistelseytor 
Nya markmaterial 
Inbjudande fasad 



Nuläge 

En bredare upplevelse 
Passagen under Köpmansgatan upplevs idag, med sin tunnelbredd på tre me<er, som smal 
och rr:ing. Slänterna gir dikt an mor ge-banan innan runnclöppningcn, vilket rom::irkcr det 

tr:inga inrryckeL För.;lagcc umynjar stödmurar i samma svepande gesraltning som söder om 

KöpmaJ>Sg,uan för an bredda npp ywn innan ninndn visucllr. Trafikverket är väghållare för 
tunneln och planerar en uppn1S1ning av befintliga bctongv:igg·a.r, som föreslås behålla sin ljusg:råa 
be1ongld nsla. För air knyta ihop de böda pass.,gcma i en enhetlig urformning föreslås perforerad 

plår i t1kcn med bakomliggande belysning - i den södra tunneln finns möjUgher au släppa 
igennm riktigt dagsljus, under Köpmansgatan kan artificiellt dag.<ljus .<bpa< genom att välja en 
k.-tllvit nyans på ljuset. 

Visuell breddning med stödmur 
Ny vistelseyta skapas 
Belyst vegetation 
Kompletterande plantering 
Ljussatta tunneltak 
Historisk stenfodring bevaras 



Beställning och idearbete 
Arbe«< med detta gcsralmingsf'orslag har skett i samarbe« mellan landskapsarki<ekrcrna Emma Ekd,hl och Srina Höglund 
på Reincmen. rrafikingcnjör Andrca.< Jans.<on same parkingenjör Jenny Hem gård p:\ Båstads kommun och ljuskonsulr Niklas 

Ekström pi Acccndo under vår och sommar 2015. Försl,gshandling leverer:1d 2015-09-09. 

Ansökan Boverket - stöd till utvecklingsprojekt av jämställda offentliga miljöer 
B:israd.s kommun har for ••-sikt arc ansöka om ekonomiske stöd för derca projekt. Ansökan senast 2015-10-0 I. Bcslm fattas 2016-
0 1-12. "'Stöd,, hmu,ms nv Boverk,r och far gå till den 10m nuser nu gmomjom m tttv,ck/ing,proj,kr för jiim,tällda ojfm,lign miljötr i 
Jtivkr orh tiitorttr som i,m,biir fysiska åtgiirda. ,!ltr ,rrnr,gisk.z ,!kr m,rod,,rvuklnnd, åtgiird,r. Stöd kan lii11111a, for åtgärder i farm av 
i11ugm-i11g av at tydligt jiimJtiilldherspmp,kriv i ,xemp,fr,;, gmnlmi11g 11v mömpl,,uer och ,mik såväl inom- som utomhus. " 

Kommuner, forectg och bostadsforerag 5r berättigade att söka stödet som kan beviljas med max 75 % av den beräknade kosmaden 
ror årgärdcn. För fysiska irgärder är stöder maximerar rill I 500 000 kr per scödmorcago.rc. För sunrcgiska eller me,odurvecklandc 
:itgiirdcr ä.r m:u<bdopper 750 000 kr per scödmottngarc. B:ida :itgärdsryper går att söka samridigr, men de< m:u<imala beloppet 
är sammanlagt I 500 000 kr per stödmo,ragarc. Maxbeloppet gäller per stödmorragare, och Boverket ställer sig positiv till 
gemensamma ansökningar från flera .:ikrörer. 

Dialog och utveckling av förslaget med berörda aktörer 
Erc forrs:ur fokus p:i jfunsrälldhetsperspektivcr kan ske i en vidare dialog och utveckling av forslage, genom arbersgrupper och 
workshops. aempclvis mdlan nedan berörda; 
-Båstads kommun 
-Trafihcrkc, 

-Brännborns fu.stighcrer 
-B järe Kr:tf, 
-Barn och ungdomsgruppcr 
-M:llgrupper 1..-vinnor och Hickor 
-Rcprescnt.anccr fcin handel och näringsliv 

Förprojektering och kostnadsbedömning 

Förfrågningsunderlag 

Upphandling 

Genomförande 

Invigning! 

Fortsatt arbetsprocess 
-en kort sammanfattning 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 130  Dnr KS 000652/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:210 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom 

efterföljande process 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 innehåller 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.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 

bilagor, 2020-09-21.   
 
Föredragande Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar 

fastigheten Hemmeslöv 10:210 av Båstads kommun.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar 

fastigheten Hemmeslöv 10:210 av Båstads kommun. 
 

 
 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
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 Tjänsteskrivelse  
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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. 
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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 
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GATUSEKTION 

GATU FASAD/TRÄDGÅRDS FASAD 

EN TRE FASAD 

., ' 

ENTREFASAD 

SKISSFÖRSLAG 
HEDEN - OMRÅDE 2 
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2018-09-30 
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FLERFAMILJSHUS - FASADER MOT GATA 
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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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registrerat 
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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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KSau § 132  Dnr KS 000644/2020 - 500 

VA-taxa Båstads kommun 2021 

 
Beskrivning 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.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 

2020-09-21.       
 
Föredragande Ekonomichef för NSVA Johan Jönsson föredrar ärendet.    
 
Förvaltningens förslag Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2021-01-01 enligt bilagt förslag 

från NSVA. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2021-01-01 enligt bilagt förslag 

från NSVA.  
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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 
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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 



Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 

  Sida 2 av 11 

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 KOMMUN1 (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 momsInkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

a)  avgift per servisledning38 90048 625

b)  avgift per förbindelsepunkt27 20034 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta43,4054,25

d)  avgift per boendeenhet/lägenhet31 80039 750

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 27514 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

Exkl momsInkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning38 90048 625

b)  avgift per förbindelsepunkt27 20034 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta43,4054,25

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 27514 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Exkl momsInkl moms

Annan fastighet

a)  avgift per servisledning38 90048 625

b)  avgift per förbindelsepunkt27 20034 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta66,7083,38

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 27514 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

Exkl momsInkl moms

Annan fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning38 90048 625

b)  avgift per förbindelsepunkt27 20034 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta46,7058,38

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 27514 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 



BÅSTADS KOMMUN 1 (2)

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 
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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 momsInkl moms

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

a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle)568710

b) Förbrukningsavgift m
3
 (V/S)20,9526,19

2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras
a) Utlåningsavgift 568710
b) Avgift per dygn för mätaranslutning20 mm50,0062,50

25 mm60,0075,00
40 mm75,0093,75
50 mm100,00125,00

c) Förbrukningsavgift m
3
 (V/S)20,9526,19

3. Byggvatten utan mätning 
Småhus (villor)
a) fast avgift 2 9383 673

b) förbrukningsavgift fast 50 m
3
 (V/S)1 0481 310

Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)
a) fast avgift 2 9383 673

b) förbrukningsavgift fast 30 m
3
/lägenhet (V/S)20,9526,19

Annan fastighet
a) fast avgift 2 9383 673

b) förbrukningsavgift minimum 75 m
3
 (V/S)20,9526,19

4. Byggvatten med mätning
a) fast avgift 2 9383 673

b) förbrukningsavgift m
3

20,9526,19

5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis
a) servisdimension100 mm4 9456 181

150 mm9 78812 235
200 mm19 57524 469
250 mm29 87737 346
300 mm39 15048 938

6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd)
a) motoreffektMindre än 1,5 kW8241 030

1,5 - 3,0 kW2 5753 219

Större än 3,0 kW5 1516 439

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

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr)Exkl momsInkl moms

Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, sprinklertest m.m.

1.  Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran773966

2.  Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare464580

3.  Vinterförvaring av vattenmätare180225

4.  Ersättning för frusen eller skadad mätare1 3401 675

5.  Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn412515

6.  Länsning av vattenmätarbrunn/tillfälle412515

7.  Uppgrävning, proppning och återställning av serviser

Proppning av alla tre serviserVatten, spill, dag51 51364 391

Proppning av två serviserVatten, spill och/eller dag43 78654 733

Proppning av en servisVatten eller spill eller dag36 05945 074

8.  Uppgrävning och proppning av sprinklerservisSjälvkostnadspris

9. Medhjälp vid sprinklertest3 3734 216

10. Slam från trekammarbrunnar och dylikt per m
3

103129

ÖVRIGA AVGIFTER (kr)Exkl momsInkl moms

Stängning, öppning m.m.

1.  Avstängning av vattentillförsel536670

2.  Återinkoppling av vattentillförsel536670

3.  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare1 6482 060

4.  Förgävesbesök572715

5.  Olovlig öppning av servisventil3 2974 121

6.  Olovlig stängning av servisventil3 2974 121

7.  Olovlig bortkoppling av vattenmätare3 2974 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 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 133  Dnr KS 000632/2020 - 500 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 

 
Beskrivning 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.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 

2020-09-21.      
 
Föredragande Ekonomichef för NSVA Johan Jönsson föredrar ärendet.   
 
Förvaltningens förslag Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 

2020. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 

2020. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
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 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-10-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000723/2020 – 500 
 
 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 
 
 

Förslag till beslut 
 
Fastställa verksamhetsområde enligt bilagt förslag från NSVA. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt om-
råde, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större utbyggnads-
områden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att beslut 
om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda verksamhetsområde 
beslutades av Kommunfullmäktige 2019-11-20.  
 

Aktuellt 
NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområde: 
 
Fastigheter i området för landsbygdsprojektet Ängalag, Rotalyckan och Varan föreslås ligga 
inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS). 
 
Området tillhör och harmoniserar med tidigare fullmäktigebeslutad strategi ”Uppdaterad 
landsbygdsstrategi med tid- och handlingsplan för utökning av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp”.  
 
Tillkommande fastigheter tillhör det större sammanhang som avses i 6 § Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV). Till fastigheterna Båstad Varan 9:15 samt Båstad Varan 9:48 
avsätts ingen förbindelsepunkt för vatten eller spillvatten innan dess att befintlig enskild spill-
vattenlösning dömts ut av kommunens miljöförvaltning. Enligt LAV 25 § debiteras ej dessa 
fastigheter avgifter för VA-anläggningen innan förbindelsepunkt upprättats och aviserats.  
 
Ordnandet av kommunalt vatten och spillvatten till föreslaget verksamhetsområde möjliggör 
även påkoppling av ytterligare fastigheter i såväl Ängalagsvägens förlängning österut som 
Rotalyckevägens förlängning söderut. Detta i form av avtalskunder alternativt som gemensam-
hetsanläggningar. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Länsstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA inklusive kartbilaga och fastighetsförteckning   

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Ny

Befintlig

Ängalag och Varan

Verksamhetsområde
Spill
Spill, Dag
Vatten
Vatten, Spill
Vatten, Spill, Dag
Vatten, Spill, Dagfastighet
Vatten, Spill, Daggata

• 
Planahagen D 

D 

□ 

a 

• • 
H 

Var 



 

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

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

 

    Båstad kommun  
    Andreas Jansson 
    Vångavägen 2 
    269 80 Båstad 
 
Datum 

2019-09-29 
 
Handläggare    Dnr 

Boel Lindqvist   BÅ 20/00117 
Telefon 

010-490 98 29 
E-post 

Boel.lindqvist@nsva.se    

 
 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 
 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 
skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2019-11-20. 
 
NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområdena: 
 
Torekov 
Fastigheter i exploateringsområdet Ängalag, Rotalyckan och Varan föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS). 
 
Områdena tillhör och harmoniserar med tidigare fullmäktigebeslutad strategi ”Uppdaterad 
landsbygdsstrategi med tid- och handlingsplan för utökning av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp”.  
 
Tillkommande fastigheter tillhör det större sammanhang som avses i 6 § Lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster (LAV). Till fastigheterna Båstad Varan 9:15 samt Båstad Varan 
9:48 avsätts ingen förbindelsepunkt för vatten eller spillvatten innan dess att befintlig enskild 
spillvattenlösning dömts ut av kommunens miljöförvaltning. Enligt LAV 25 § debiteras ej 
dessa fastigheter avgifter för VA-anläggningen innan förbindelsepunkt upprättats och 
aviserats.  
 
Ordnandet av kommunalt vatten och spillvatten till föreslaget verksamhetsområde möjliggör 
även påkoppling av ytterligare fastigheter i såväl Ängalagsvägens förlängning österut som 
Rotalyckevägens förlängning söderut. Detta i form av avtalskunder alternativt som 
gemensamhetsanläggningar.  
 
 
 
 
 

~~ 



 

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

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

 

NSVA förslår att Kommunfullmäktige i Båstad beslutar: 

att godkänna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade karta ”Förslag på nytt VO - 
Ängalag Varan Rotalyckan 2020-09-28.pdf” med tillhörande fastighetslista ”Förslag på nytt 
VO - Ängalag Varan Rotalyckan, fastighetslista 2020-09-28.pdf” 

att översända handlingarna till kommunfullmäktige för fastställelse av nytt förändrat 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 
 
 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
 
 
Boel Lindqvist 
Gruppchef Utredning och Projektering 
 

~~ 



FÖRSLAG PÅ NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE - ÄNGALAG, VARAN, ROTALYCKAN

Fastighetsbeteckning
BÅSTAD PERSTORP 3:161

BÅSTAD PERSTORP 3:18

BÅSTAD PERSTORP 3:22

BÅSTAD PERSTORP 3:26

BÅSTAD PERSTORP 3:63

BÅSTAD SVENSTORP 3:22

BÅSTAD SVENSTORP 3:31

BÅSTAD SVENSTORP 3:34

BÅSTAD SVENSTORP 3:7

BÅSTAD VARAN 2:20

BÅSTAD VARAN 20:2

BÅSTAD VARAN 23:1

BÅSTAD VARAN 9:15

BÅSTAD VARAN 9:16

BÅSTAD VARAN 9:28

BÅSTAD VARAN 9:30

BÅSTAD VARAN 9:32

BÅSTAD VARAN 9:35

BÅSTAD VARAN 9:37

BÅSTAD VARAN 9:38

BÅSTAD VARAN 9:41

BÅSTAD VARAN 9:45

BÅSTAD VARAN 9:46

BÅSTAD VARAN 9:48

BÅSTAD VARAN 9:49

BÅSTAD ÄNGALAG 1:11

BÅSTAD ÄNGALAG 1:12

BÅSTAD ÄNGALAG 1:16

BÅSTAD ÄNGALAG 1:17

BÅSTAD ÄNGALAG 25:1

BÅSTAD ÄNGALAG 25:7

BÅSTAD ÄNGALAG 26:1

BÅSTAD ÄNGALAG 27:1

BÅSTAD ÄNGALAG 27:2

BÅSTAD ÄNGALAG 28:1

BÅSTAD ÄNGALAG 29:1

BÅSTAD ÄNGALAG 31:1

BÅSTAD ÄNGALAG 32:1

BÅSTAD ÄNGALAG 34:1

BÅSTAD ÄNGALAG 35:1

BÅSTAD ÄNGALAG 36:1

BÅSTAD ÄNGALAG 37:1

BÅSTAD ÄNGALAG 41:1

BÅSTAD ÄNGALAG 42:1

BÅSTAD ÄNGALAG 43:1

BÅSTAD ÄNGALAG 44:1

BÅSTAD ÄNGALAG 5:10

BÅSTAD ÄNGALAG 5:12

BÅSTAD ÄNGALAG 5:13

BÅSTAD ÄNGALAG 5:4

BÅSTAD ÄNGALAG 5:5

BÅSTAD ÄNGALAG 5:6

BÅSTAD ÄNGALAG 5:8

BÅSTAD ÄNGALAG 5:9

BÅSTAD ÄNGALAG 25:9

BÅSTAD ÄNGALAG 4:7

BÅSTAD ÄNGALAG 6:1

BÅSTAD KÄRRAGÅRD 9:3

BÅSTAD KÄRRAGÅRD 9:2



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 134  Dnr KS 000577/2020 - 380 

Svar på medborgarförslag - Förlängning av Malenbadets säsong 

 
Beskrivning 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 personal på badet är studerande och inte är 
tillgänglig efter 1 september. 

 
 Förvaltningen ser över möjligheten att förlänga Malenbadets öppettider under 

vissa veckodagar 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.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av fastighets- och fritidschef Hans Paganus, 2020-09-21.  
 Medborgarförslag, 2020-08-10.    
 
Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet.   
 
Förvaltningens förslag Medborgarförslaget anses besvarat.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Medborgarförslaget anses besvarat.  

 
 

 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
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.  
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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·· 
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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 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 135  Dnr KS 000682/2020 - 380 

Särskilt bidrag till Grevie Idrottscenter AB 2020 

 
Beskrivning 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 förutsättningarna för Grevie GIK föreslås en 
mjuk övergång med halverat särskilt bidrag 2020, därefter utgår inget särskilt 
bidrag.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av fastighets- och fritidschef Hans Paganus, 2020-09-24.       
 
Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet.   
 
Förvaltningens förslag 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.    

 
Yrkanden Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) yrkar att punkt 3 ändras till: Framtida 

bidragsformer får utredas till Grevie Idrottscenter AB.        
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) och Inge Henrikssons (BP) 

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår 
yrkandet.        

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 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.    

 
Reservation Bo Wendt (BP )och Inge Henriksson (BP) reserverar sig till förmån för eget 

yrkande.       
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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 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 136  Dnr KS 000680/2020 - 200 

Planbesked för Böske 2:108 m.fl. 

 
Beskrivning 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 bostäder. Lindab äger även intilliggande fastighet 
Hålarp 4:34 som bör ingå i planområdet. Fastigheterna 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 
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. 

 
 Viktiga frågor att undersöka under planprocessen är trafik och 

dagvattenhantering. Detaljplanen 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 samhället genom 
funktionsblandning och skapar förutsättningar för året runt-bostäder, vilket är 
i linje med ställningstaganden i gällande översiktsplan antagen 2020.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark Peters med tillhörande 

bilagor, 2020-09-21.   
 
Föredragande Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Böske 2:108 m.fl. i Grevie, Båstads kommun, Skåne 

län får upprättas 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 Fastigheter AB. 
 
4. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk 
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Förslag till detaljplan för Böske 2:108 m.fl. i Grevie, Båstads kommun, Skåne 

län får upprättas 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 Fastigheter AB. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

4. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljöbedömning inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras.       
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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. 
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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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~~Lindab 

BÖSKE 2:108 

Befintliga byggnader 
Två befintliga äldre tegelbyggnader, med kulturhistoriskt värde, 
byggs om till bostäder för att rymma nya lägenheter. 

A2 
Bebyggelse 
2020-07-07 

do· 
ARK 

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. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 137  Dnr KS 000679/2020 - 200 

Planbesked för Torekov 98:146, Boviera 

 
Beskrivning 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 vinterträd-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.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark Peters med tillhörande 

bilagor, 2020-09-21.    
 
Föredragande Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 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.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 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. 
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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. 
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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-
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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 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -07- 0 3 
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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 

1 (2) 

120112\c:\users\careri3\desktop\brevpapper samhällsbyggnad.doc\c 



2 (2) 

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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W KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

Sida 
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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 
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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. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 138  Dnr KS 000681/2020 - 200 

Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-
Kattvik 

 
Beskrivning 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 
inriktning än tidigare gällande översiktsplan (ÖP08). Att ta fram en ny FÖP för 
Norrviken-Kattvik bedöms därför inte längre vara aktuellt.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark Peters med tillhörande 

bilagor, 2020-09-21.    
 
Föredragande Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Upphäva kommunfullmäktiges beslut (2013-01-23 § 6) att en ny fördjupad 

översiktsplan för Kattvik upprättas. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Upphäva kommunfullmäktiges beslut (2013-01-23 § 6) att en ny fördjupad 

översiktsplan för Kattvik upprättas. 
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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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Ekonomiutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kom mu nfuH mäktige 

KSsu 
I<Seu 
KS 
KF 

§ 53 
§ 151 
§ 323 
§ 6 

2012-05-28 
2012-10-31 
2012-11-14 
2013-01-23 

dnr KS 1396/11-310 

Kattvik-Norrviken - Behov av ny detaljplaneläggning 

5 
16 
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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Förslag till beslut 

KF 2013-01-23 
Yttrande 

Beslut 

Utskott/presidium 

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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Handläggare: Tol'bjöm Zlegler / Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 1396/:11-310 

TIii: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: Samhällsbyggnad, både till plan och bygglov 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Länsstyrelsens granslmlngsyttrande över FÖP:en Norrvlken - Kattvlk 2007 09 03 
Bilaga 2, Karta tillhörande FÖP:en för Norrviken Kattvik 
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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 



Bilaga 3 
till Fördjupad översiktsplan, Norrviken - Kattvlk 

Båstads kommun 
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GRANSKNINGSYTTRANDE 1(8) 

2007-09-03 401-28224-07 

78-A-0007 

Vår referens 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Plan- och bostadssektionen 
Göran Skoog 

Båstads kommun 
Planavdelningen 
269 80 BÅSTAD 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

040/044-25 22 47 
goran.skoog@m.lst.se 

2007 °09~ O 4 
Dnr ...... . 

605/ö"3'.'.3'1'ö' · · ·, 
" .... .,_ ..... ~ ... " "'",.,,. .... ,..,.,,.. ~ ~,.,.,.,. 

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) 
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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. 
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KSau § 139  Dnr KS 000167/2020 - 300 

Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns 
arkitekturpris 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen gav den 12 maj 2020 samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram 

förslag på stadgar 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 arkitektur bidrar 
till Båstads kommun slogan ”ett bättre sätt att leva…” och till riksdagens mål 
om god bebyggd miljö.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson med tillhörande 

bilaga, 2020-09-21.   
 
Förvaltningens förslag 1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris.  

 
2. Ge förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram diplom och 
plakett till pristagaren. Framtagandet bekostas inom samhällsbyggnads ram för 
2020.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris.  

 
2. Ge förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram diplom och 
plakett till pristagaren. Framtagandet bekostas inom samhällsbyggnads ram för 
2020. 
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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.  
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 1 (1) 

 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. 

U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 



 

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 140  Dnr KS 000631/2020 - 906 

Delårsrapport 2020-08-31 

 
Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2020-08-31. 

Resultatet för delåret uppgår till 57,5 mkr. Helårsprognosen beräknas till 25,3 
mkr, en positiv avvikelse mot budget på 8,3 mkr.    

 
 Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 

balanskravet. Be-dömningen är att kommunen kommer att uppfylla 
kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål avseende överskott och 
finansiering av investeringar. 

 
 Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av sin 

nämndsplan med tillhörande internkontrollplan.  
 
 Förvaltningen har arbetat enligt kommunstyrelsens fastställda nämndsplan. 

Uppföljningen av nämndsplan inklusive kommentarer och förslag på fortsatta 
åtgärder finns som bilaga. Förvaltningen har även genomfört kontrollmoment 
som ingår i kommunstyrelsens interna kontrollplan för tertial 2 2020.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 

2020-09-29.      
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Delårsrapport per 2020-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2020-08-31. 
 
 3. Uppföljningen av tertial 2 2020 års nämndsplan för kommunstyrelsen med 

tillhörande internkontrollplan godkänns.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Delårsrapport per 2020-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2020-08-31. 
 
 3. Uppföljningen av tertial 2 2020 års nämndsplan för kommunstyrelsen med 

tillhörande internkontrollplan godkänns.       
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
 

Datum: 2020-09-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner och Christel Crespin 

Dnr: KS 000672/2020-906 

 
 
 

Delårsrapport 2020-08-31 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Delårsrapport per 2020-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2020-08-31.  
 
3. Uppföljningen av tertial 2 2020 års nämndsplan för kommunstyrelsen med tillhörande in-
ternkontrollplan godkänns 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2020-08-31. Resultatet för delåret 
uppgår till 57,5 mkr. Helårsprognosen beräknas till 25,3 mkr, en positiv avvikelse mot budget 
på 8,3 mkr.    
 
Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be-
dömningen är att kommunen kommer att uppfylla kommunfullmäktiges fastställda finansiella 
mål avseende överskott och finansiering av investeringar. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av sin nämndsplan med till-
hörande internkontrollplan.  
 
Förvaltningen har arbetat enligt kommunstyrelsens fastställda nämndsplan.  
Uppföljningen av nämndsplan inklusive kommentarer och förslag på fortsatta åtgärder finns 
som bilaga. Förvaltningen har även genomfört kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens 
interna kontrollplan för tertial 2 2020. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport per 2020-08-31 
Uppföljning av kommunstyrelsens nämndsplan per 2020-08-31 
Uppföljning av kommunstyrelsen intern kontrollrapport per 2020-08-31 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Innehåll  
 
 
 

Innehåll 
Delårsrapport Båstads kommun 2020-08-31 
 
 
Kommunens	delårsrapport	följer	bestämmelser	i	kommunallagen	och	lagen	om	kommunal	bokföring	och	
redovisning.	Den	upprättas	av	kommunstyrelsen	med	hjälp	från	ekonomiavdelningen.	Delårsrapporten	
överlämnas	till	kommunfullmäktige	samt	revisorer	och	ska	godkännas	av	kommunfullmäktige.	

Delårsrapportens	primära	målgrupp	är	kommunfullmäktige.	Genom	ett	strukturerat	innehåll	är	avsikten	
att	den	också	ska	tillgodose	informationsbehovet	hos	övriga	förtroendevalda,	externa	intressenter,	med‐
borgare	och	anställda.	Vid	sidan	av	huvudsyftet	ska	den	nu	och	i	framtiden	kunna	fungera	som	ett	kom‐
pletterande	beslutsunderlag	samt	kunna	användas	för	trendanalyser.	

	

Inledning .................................................... 2 
Under inledning finns sådant som ger en komplette-
rande bild av Båstads kommuns verksamhet. 

Miljöredovisning ................................................................... 4 

 
 
Förvaltningsberättelse .......................... 5 
Förvaltningsberättelsen är en översikt över utveckl-
ingen av kommunens verksamhetsmål med fokus på 
kommunens ekonomiska utveckling och ställning i re-
lation till det verksamhetsmässiga resultatet. 

Händelser av väsentlig betydelse .................................. 6 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställ-
ning ............................................................................................ 6 
Balanskravsresultat ......................................................... 13 
Väsentliga personalförhållanden ................................ 14 

 
 
Finansiella rapporter ........................... 15 
Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar består 
av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesana-
lys samt noter för kommunen och kommunkoncernen. 
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Miljöredovisning 

Miljöredovisning

Miljömålsättningar 

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 ska 
Båstads kommun ha en rik natur- och kultur-
miljö och arbeta klimatsmart för ett hållbart 
samhälle.   

I Båstads Kommuns miljö- och energiprogram 
2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen ut inom fem övergripande områden 
vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmå-
len. Under varje område finns ett antal lokala 
mål identifierade. 

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp 
på regional nivå bedöms kunna nås till 2020 i 
Skåne län vilket går igen på lokal nivå. Endast 
två mål, Frisk	luft och God	bebyggd	miljö, bedöms 
ha en positiv utveckling. Två mål, Ett	rikt	odlings‐
landskap och Ett	rikt	växt‐	och	djurliv, har en 
fortsatt negativ utveckling (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne).  

I Aktuell Hållbarhets ranking av miljökommuner 
2020 hamnar Båstads kommun på plats 14 av 
136 i vår kommungrupp och på plats 9 av 33 i 
Skåne vilket är samma placering som för 2019. 
På den totala nationella listan tappar vi 6 place-
ringar och hamnar på plats 59 av 290 (Källa: Ak-
tuell Hållbarhet).  

Vad har hänt  

Arbete och åtgärder kopplade till miljömålsätt-
ningarna har fortsatt. Ytterligare två våtmarksåt-
gärder i Sinarpsdalen har förberetts och ängs-
marken vid banvallen i Grevie har färdigställts. 
Båda dessa insatser har fått LONA-bidrag. Ålgräs 
har planteras utanför Malen inom ramen för pro-
jektet Life Coast Adapt för att motverka kust-
erosion samt gynna biologisk mångfald. Det har 
strandstädats på kommunens mer svåråtkomliga 

platser och projektet har fått stöd från Natur-
vårdsverket. Förstudien med syfte att undersöka 
bästa sättet ur kund- och miljösynpunkt att 
samla in grovavfall och trädgårdsavfall med fo-
kus på service nära bostaden har fortsatt. Målbil-
den är att öka service och tillgänglighet, minska 
transporter, förbättra sortering och öka åter-
bruk. En del nya återvinningstjänster har kom-
mit till stånd; Miljöbod i Boarp för farligt avfall 
och elektronik och Samlare för småelektronik, 
små ljuskällor och batterier på Willys i Båstad, 
Granngården i Grevie och ICA Nära i Förslöv. 

Orsaker och åtgärder framåt 

Med nuvarande resurser i personal samt eko-
nomi ligger vi förhållandevis bra till i vårt miljö-
målsarbete men för att upprätthålla goda resul-
tat, utveckla miljömålsarbetet och nå våra mål 
krävs ett tydligare sammanhållet, strukturerat 
och strategiskt arbete där prioriteringar av mål-
sättningar kopplat till resurser beaktas. Åtgärder 
och arbetssätt som bidrar till ökad medvetenhet 
och samverkan kring miljö-och hållbarhetsfrå-
gor brett inom kommunen är viktiga för en posi-
tiv utveckling. 
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 
2020 är ett år som till stor del har präglats av den 
pågående coronapandemin och Båstads kommun 
är inget undantag. Trots inställda arrangemang 
och få internationella besökare gjorde hemest-
rare att besöksnäringen gick under omständig-
heterna bra.  

Krisledningsstaben aktiverades och man har 
framgångsrikt lett kommunens arbete för att för-
hindra smittspridning. I början av pandemin 
rådde stor osäkerhet om situationen och det var 
brist på skyddsmaterial. Vård och omsorg har ar-
betat fram goda rutiner och beredskap för att 
motverka smittspridning samt att omhänderta 
vård- och omsorgstagare i de fall de skulle drab-
bas av covid-19. Det är få vårdtagare inom ordi-
närt och särskilt boende som har blivit smittade 
och alla har nu tillfrisknat. 

Gymnasieskolan och yrkeshögskolan ställde un-
der våren om till digital fjärrundervisning och 
satsning gjordes så att elever fick extra stöd och 
anpassningar. 

Ett omställningsarbete har gjort att medarbetare 
från caféerna arbetat i en sömnadsverkstad un-
der två månader med att sy skyddsutrustning till 
vård och omsorg. Det resulterade i omkring 660 
skyddsrockar.   

Båstads kommun bestämde sig tillsammans med 
det lokala näringslivet och sex andra kommuner i 
nordvästra Skåne att köpa flygplatsen i Ängel-
holm vars tidigare ägare hade för avsikt att lägga 
ner. Vid en nedläggning befarades en negativ på-
verkan på regionens utveckling. 

Ett flertal större investeringsprojekt har genom-
förts och påbörjats under 2020. Om- och nybygg-
nationen av Förslövs skola är igång och projektet 
väntas bli klart i mars 2021. Byggnationen beräk-
nas totalt kosta ca 148 mkr, vilket krävt nyupplå-
ningar för kommunen. En omfattande renovering 
av Köpmansgatan som löper genom tätorten Bå-
stad stod klart i slutet av våren 2020. Anläggning 
av gång-, cykel- och rekreationsled på Bjäre ban-
vall färdigställdes. Projekteringsarbetet fortsatte 

under 2020 inför rivning och nybyggnation av 
Västra Karups skola som beräknas kunna påbör-
jas under hösten 2020. Det nya vård- och om-
sorgsboendet uppfört av Båstadhem blev klart 
under 2020 och de första vård- och omsorgsta-
garna flyttade in april. Per den 31 augusti var 24 
av 48 platser i drift. Resterande platser planeras 
öppnas upp under 2020 och 2021. 

Under 2019 upptäckes brister inom avdelningen 
för individ och familj. Arbete med att säkerställa 
korrekt hantering av ärenden, arbeta med före-
byggande åtgärder och en bra arbetsmiljö för de 
anställda på avdelningen fortgår. 

Kommunen rekryterade under våren en ny kom-
mundirektör som började sin tjänst 1 september. 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
Båstads kommun har nio övergripande inrikt-
ningsmål fördelade på fyra olika fokusområden 
och har under året arbetat efter den budget som 
Kommunfullmäktige beslutade om.  

 

Fokusområde Medborgaren 
 
 
 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senaste medborgarundersökningen är 
invånarna i Båstad nöjdare än genomsnittet med 
sin kommun. Över hälften skulle rekommendera 
sina vänner och bekanta att flytta till Båstad. Ett 
område där vi lyckats väl enligt denna undersök-
ning är fritidsaktiviteter. Även på kulturområdet 
är resultaten goda jämfört med kommunsverige. 
Ett område som vi behöver bli bättre på, precis 
som andra kommuner, är att utöka invånarnas 
möjlighet till inflytande på kommunens verksam-
heter. 

 

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 
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Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
Enligt den senaste servicemätningen (ingår i 
undersökningen kommunens kvalitet i korthet, 
KKiK) har den kommunala servicen blivit mycket 
bättre och snabbare. Det gäller både kontakter 
via telefon och e-post. Även bemötandet får ett 
toppbetyg enligt undersökningen. Trots ovanstå-
ende har vi behov av kontinuerlig verksamhets- 
och kvalitetsutveckling. Enligt Medborgarunder-
sökningen har vi ett genomsnittligt resultat avse-
ende hur nöjd man är med kommunens verksam-
heter - men vi siktar högre än så och arbetar kon-
tinuerligt med att förbättra kvaliteten i våra verk-
samheter. 

 

 

 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Trots nedgången under 2019 har vi fortsatt bra 
resultat inom grundskolan. Andel elever i årskurs 
9 som är behöriga till yrkesprogram uppgick till 
86 %, vilket är bättre än snittet i Sverige samt 
snittet bland liknande kommuner.  Under 2020 
har trenden vänt och utvecklingen är åter positiv.  

Känslan av trygghet i grundskolan har minskat, 
vilket bör uppmärksammas och åtgärdas. Inom 
gymnasiet har genomströmningen av elever sjun-
kit. Av eleverna tar 74 procent examen inom fyra 
år (86 procent 2018). Däremot är genomsnittsbe-
tyget högre, vilket är glädjande. 

 

 

 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 

Inom verksamhetsområdet vård och omsorg har 
utvecklingen varit positiv inom flera områden. 
Antalet fallskador bland äldre fortsätter att 
sjunka, inom LSS- och SOL-verksamheterna är 
brukarna nöjdare än tidigare. Inom delområden 
särskilt boende och hemtjänst är andelen nöjda 
85 respektive 90 procent, en liten försämring 
jämfört med tidigare år, men fortsatt goda resul-
tat.  

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 
 
 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senast tillgängliga statistiken (från 
2019) i KOLADA uppgick långtidsarbetslösheten 
till 2,9 procent i Båstad, en minskning med 0,5 
procentenheter jämfört med året innan. Efter co-
ronapandemins utbrott är vi i ett helt nytt läge, 
För många företagare är den närmaste framtiden 
osäker och det finns risk för fler uppsägningar. 
Före coronautbrottet såg statistiken lovande ut 
även vad gäller vuxna med försörjningsstöd med 
låg andel personer som var beroende av bidrag. 
Med all sannolikhet kommer utvecklingen vara 
negativ under resterande året. 

 

 

 

 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Båstad är en av Sveriges mest företagsamma 
kommuner med en hög andel företagare i befolk-
ningen. Ett av delmålen som vi lyckats nå är att 
alltid ha ledig tomtmark planlagd för verksam-
heter. Arbetet att utveckla och vässa kommunens 
företagsklimat fortsätter. Under året har vi skrivit 
ett nytt avtal med Båstads turism och näringsliv 
avseende näringslivslotstjänsten. Allt för att för-
bättra och förenkla kontakterna med företagarna 
i Båstad. Båstad har under 2020 klättrat 50 plat-
ser till plats 114 i Svenskt näringslivs företagskli-
mat ranking. 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

och tydlig 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga sko-

lor och en trygg, stimulerande miljö för barn och 

vuxna 

Fullmäktigemål 4 

Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med 

god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den en-

skildes behov. 

Fullmäktigemål 5 

I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga 

självförsörjande. 

Fullmäktigemål 6  

Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar 

för entreprenörskap och har ett gott företagskli-

mat 
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Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
Inom målområdet finns det både positiva och ne-
gativa trender. Mängden insamlat hushållsavfall, 
kg per person, har minskat och är lägre än i andra 
kommuner med besöksnäring. Vi har även utökat 
andelen skyddad natur som i nuläge uppgår till 
nästan 10 procent av landarealen. Andelen miljö-
bilar har minskat något jämfört med tidigare år, 
men är fortfarande högre än i övriga kommuner i 
Sverige och mycket högre jämfört med andra 
landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Arbetet med Agenda 2030 fortsätter även om co-
ronautbrottet har ändrat förutsättningarna. 

 

Fokusområde Medarbetaren 
 
 

 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senaste medarbetarenkäten uppgick 
HME-index (hållbart medarbetarengagemang) till 
78, vilket är ett medelbetyg jämfört med andra 
kommuner. Just nu pågår projektet Heltidsresan 
inom vård och omsorg, med syfte att kunna er-
bjuda heltidstjänster till alla som så önskar. Sjuk-
frånvaron i Båstad är låg i jämförelse med andra 
kommuner medan personalomsättningen har va-
rit högre än önskat. Under 2020 har HR-avdel-
ningen startat projektet medarbetarskap.	

	

Fokusområde Hållbar ekonomi 
 
 
 
 
 

	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
 

Kommunen har satt upp följande finansiella mål: 
Överskott	ska	uppgå	till	2	procent	av	skattein‐
täkter	och	generella	bidrag.		

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 

Efter tertial två prognostiseras ett helårsresultat 
på 25,3 mkr för 2020, vilket innebär 2,9 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Majo-
riteten av överskottet 23,6 mkr består dock av 
engångsposter. 

Investeringarna	ska	finansieras	till	50	pro‐
cent	med	skattemedel.	Härmed	avses	de	skat‐
tefinansierade	investeringarna	samt	medfi‐
nansiering	av	statlig	infrastruktur.	

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

55 procent av investeringarna beräknas kunna 
täckas med skattemedel. Båstads kommun har för 
närvarande ett mycket stort investeringsbehov i 
främst byggnation av skolor och vatten och av-
lopp. 

Det är dock viktigt att på längre sikt kunna finan-
siera investeringarna utan att öka skuldsättnings-
graden. 

Båstadhem 
 

Vision 1 

Båstadhem ska vara det naturliga valet av hyresbo-

ende i Båstads kommun 

 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

2019-12-31 hade Båstadhem 49 procent av hy-
resrätterna i kommunen. Andelen har sjunkit från 
2013 då det var 53 procent. 

2020-08-31 har Båstadhem 4 457 köande. Under 
perioden har 525 sökande anmält intresse för 69 
lediga lägenheter och 482 sökande har tillkom-
mit. 

Vision 2 

Båstadhem ska verka i hela kommunen och erbjuda 

ett varierat utbud av bostäder med hög servicenivå 

och trygghet i boendet 

 
Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt. 

Båstadhem har lägenheter i hela kommunen föru-
tom i orten Västra Karup. 

Planerad nyproduktion av hyresrätter i radhus-
modell i Grevie är under projektering. 

Fullmäktigemål 7  

Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö 

och  arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle. 

 

Fullmäktigemål 8 

Båstads kommun är  en attraktiv och utvecklande  

arbetsplats. 

Fullmäktigemål 9  

Båstads kommun investerar för framtiden – med 

god ekonomisk hushållning och ett effektivt re-

sursutnyttjande. 
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Båstadhem har höga index för service och trygg-
het i senaste undersökning 2017. Ny undersök-
ning görs hösten 2020. 

Målsättning 1 

Båstadhem ska främja kommunens försörjning av bo-

städer och lokaler och aktivt medverka till att antalet 

hyresrätter för åretruntboende i kommunens bestånd 

ökar 

 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Det pågår en byggnation av tre nya hyresrätter i 
en före detta verksamhetslokal i centrala Båstad. 
Inflyttning i slutet av året. 

Köp av tomt i Grevie för nyproduktion av 20 nya 
hyresrätter i två etapper.  

Under våren färdigställdes Hagapark, ett äldrebo-
ende med verksamhetslokaler med 48 bostäder. 

 

Målsättning 2 

Förvaltning ska ske på sådant sätt att fastigheternas 

värde bibehålls och hyresgästerna ges en god stan-

dard och ett tryggt boende till företagets självkostnad 

 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Marknadsvärdet, kr/m2 har stigit med drygt 50% 
under senaste femårsperioden. 

Driftnettot är 543 kr/m2, vilket är en höjning 
med 43 % på fem år. Höjt driftnetto ger högre 
marknadsvärde. 

Underhåll av fastigheter har utförts enligt plan. 

 

Målsättning 3 

För att säkerställa företagets utveckling och fortbe-

stånd ska en rimlig vinst eftersträvas för en sund kon-

solidering 

 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Bolaget har investerat mycket under 2019 varför 
soliditeten har sjunkit något. Däremot kommer 
de investeringar som gjorts och är pågående, 
framöver att bidraga med ökad soliditet i snabb-
bare takt. 

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
God ekonomisk hushållning regleras i Kommu-
nallagen och innebär förutom att räkenskaperna 
går ihop även ett krav på att kommunen bedriver 
verksamheterna på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. Genom mål och riktlinjer sta-
kas den politiska färdriktningen. 

Kommunen når upp till tre av de nio uppsatta 
fullmäktige målen och uppnår delvis sex av de nio 
målen.  

Utifrån målredovisningen görs bedömningen att 
Båstads kommun åtminstone delvis uppfyller 
kravet på god ekonomisk hushållning. 

Kommunens helägda bolag, Båstadhem, har två 
visioner	och 3 målsättningar.	Bedömningen är att 
två av de tre målsättningarna är uppfyllda och att 
den ena av de två visionerna är uppfyllda.  
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Kommunfullmäktigemål

Fokusområde: medborgaren
KF-mål 1 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på. (SCB, 
medborgarundersökning).

64 70 Nöjd-Region-Index är 64, vilket är något bättre än genomsnittet 
för samtliga kommuner. 

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. (SCB, 
medborgarundersökning)

38 48 Nöjd-Inflytande-index är 38. Samtliga kommuners medelindex är 
39. Mest nöjd är man inom frågeområdet information . Under året 
kommer vi att undersöka hur vi kan förbättra vår dialog med 
medborgarna. 

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U00408) 71 76 Totalt NKI 71 (73). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Nöjd medborgarindex- kultur (U09402) 62 66 Nöjd medborgarindex - kultur är 62, ett bra värde över 
genomsnittet i Sverige. Båstads kommun har tillsammans med 
föreningslivet och privata aktörer åstadkommit mycket med små 
medel.

KF-mål 2 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun (SCB, 
medborgarundersökning U00401)

51 62 Nöjd-Medborgar-Index är 51, vilket är något högre än 
genomsnittet för liknande kommuner , men något lägre än 
genomsnittet för alla kommuner. Mest nöjda är våra medborgare 
med räddningstjänsten och det näst högsta betyget får 
förskoleverksamheten.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK U00442))

85 80 85 % får ett svar inom två arbetsdagar. Kommunen har arbetat 
hårt med denna fråga och lyckats höja resultatet rejält.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga . (KKIK 
U00486))

67 62 67% (61 % 2018) får ett svar på en enkel fråga vid kontakt via 
telefon. Utvecklingen går åt rätt håll!

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen. (KKIK U00486) 

94 90 Hela 94 %(89 % 2018) uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de ställt en enkel fråga via telefon. Medelvärde för samtliga 
kommuner är 88 %.

KF-mål 3 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%)(N15428, SCB, Skolverket, KKIK)

85,6 89 Efter en liten nedgång under 2019 ser vi en positiv utveckling 
under 2020. Nya värden publiceras v, 39

Elever i årskurs 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) (N15557, Skolinspektionen)

86,8 89 Färre känner sig trygga i skolan. År 2018 kände hela 94,5 % av 
eleverna sig trygga i skolan, året efter har andelen sjunkit till 86,8 
%

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
(%)(N17457 SCB)

73,5 87 Färre klarar gymnasiet inom 4 år. 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500, SCB och skolverket)

15,3 15 Betygspoäng 15,3 i snitt, vilket är högre än 2018 (14,5) . 

KF-mål 4 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn. 
Andel nöjda (%) (U23471, KKIK , Socialstyrelsen)

85 85 Något lägre andel nöjda (89 % 2018)men resultatet är fortfarande 
högre jämfört med samtliga kommuners genomsnittliga resultat.

Fallskador bland personer 65+,3-årsm, antal/100 000 
(U20462, Patientregistret, Socialstyrelsen)

2 223 2200 Trenden är positiv, fallskadorna minskar (2505 2017). Antal 
fallskador i Båstad är mycket lägre än genomsnittet (3109)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, 
andel nöjda(%)(U21468 KKIK Socialstyren)

90 85 90% (92 % 2018) av brukarna är nöjda med hemtjänsten, ett gott 
betyg, som är i linje med snittbetyget bland svenska kommuner.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS-brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%)(U28532 SKL:s 
undersökning anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.

89 85 Undersökningen indikerar mycket goda resultat och förbättring 
jämfört med förra mätning (77 % 2018).

Brukarbedömning boendestöd SOL - brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420 SKR)

93 85 Även inom SOL-området är andelen nöjda mycket högre än 
tidigare. (63% 2018)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun 
erbjuder bra och 
likvärdiga skolor och en 
trygg, stimulerande miljö 
för barn och vuxna.

Båstads kommun 
erbjuder vård och 
omsorg med god kvalité - 
jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes 
behov.

Målredovisning
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Fokusområde: Hållbart samhälle
KF-mål 5 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) 
(N00955 arbetsförmedlingen)

2,9 2,3 Långtidsarbetslösheten i Båstad är låg jämfört med genomsnittet i 
Sverige men något högre än genomsnittet för liknande kommuner. 
På grund av Coronapandemin förväntas arbetslösheten stiga 
kraftigt under 2020.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera. Andel (%) (N00973, SCB)

32 58 Andelen personer i arbete alternativt studier är något lägre i 
Båstad än genomsnittet för landets samtliga kommuner. Detta 
gäller även om man jämför med kommuner i samman 
kommungrupp.

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen (N31816 Socialstyrelsen m.fl.)

0,6 0,5 Även om utgångsläget i vår kommun är bra, med en låg andel 
biståndstagare befarar vi att andelen kommer att öka på grund av 
ökad arbetslöshet under coronakrisen.

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel 
(%)(N17434 SCB och Skolverket)

79,6 82 I jämförelse med andra kommuner i samma kommungrupp 
studerar eller arbetar en högre andel av Båstads  ungdomar 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning. På grund av coronakrisen kan 
tänkas att fler satsar på studier på grund av en osäker 
arbetsmarknad.

KF-mål 6 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Företagsklimat enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 75 Totalt NKI 71 (71). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkätI Svenskt Näringsliv)

3,4 4 Resultat 3,4 i en 5-gradig skala, är jämfört med genomsinittet för 
kommunerna i Sverige (3,4).

Andel företagsamma personer av befolkningen, 16-74 år (%) 
Svenskt Näringsliv, UC

22,2 22 Båstad tillhör Sveriges mest "företagsamma" kommuner med en 
hög andel företagare bland befolkningen. Med anledningen av 
coronakrisen är prognosen är mycket osäker.

Det finns minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter Ja/nej

Ja Ja Det finns >15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för verksamheter 

KF-mål 7 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801 Avfall 
Sverige)

560 500 Mängden hushållsavfall kg/person minskar i vår kommun och är 
lägre än i andra liknande kommuner. Jämfört med snittet i svenska 
kommuner är den hög. En av anledningarna är att många har 
semesterhus i vår kommun. Vid beräkning av indikatorn tar man 
hänsyn till detta, men troligtivs ges inte tillräcklig kompensation 
eftersom landsbygdskommuner med besöksnäring har mycket 
större mängd hushållavfall i snitt än övriga kommuner har.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514 Ekomatcentrum). 

20 35 Vi räknar inte nå upp till målet under 2020. Vi har en relativt låg 
andel ekologiska livsmedel. Däremot har vi lyckats få bra avtal 
avseende närodlade produkter.

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 42,1 50 Under 2020 har vi anskaffat ett antal nya elbilar som ska 
användas vid tjänsteärenden (bl.a. av vård- och omsorgs- samt 
personalen inom miljöavdelningen). Troligtvis kommer vi dock inte 
nå upp till 50%.

Skyddad natur totalt, andel (%)(N85054) 9,7 9,7 Vi når målet och det finns inga planer på att minska andelen 
skyddad natur.

Fokusområde: medarbetaren
KF-mål 8 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen. 
Totalindex (U00200) egen undersökning

78 80 Vi ligger i linje med övriga kommuners värden.

Heltidsanställda månadsavlönade, 
kommun,(%)(N00206)novemberstatistiken

56 56 Vi har nått målet, men ligger lågt jämfört med andra kommuner, 
Målsättningen bör höjas i efterhand. Just nu pågår projektet 
heltidsresan inom vård och omsorg.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)( egna uppgifter 
i ÅR)

5,5 5,2 I Båstad har sjukfrånvaron varit relativt låg. I dagens läge ser det 
annorlunda ut med anledning av coronapandemin.

Personalomsättning (avgångna) (%) (N00216) 
novemberstatistiken

12 10 Personalomsättningen har minskat från 13 till 12 % och vi ser 
gärna att den sjuker något mer för att kunna ha kontinuitet och 
långsiktighet i verksamheterna.

Fokusområde: Hållbar ekonomi
KF-mål 9 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommuns överskott ska uppgår till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden.

2,9% 2,6% Efter tertial två prognostiseras ett helårsresultat på 25,3 mkr för 
2020, vilket innebär 2,9 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Majoriteten av överskottet 23,6 mkr består dock av 
engångsposter.

Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden.

55% 50% 55 procent av investeringarna beräknas kunna täckas med 
skattemedel. Båstads kommun har för närvarande ett mycket 
stort investeringsbehov i främst byggnation av skolor och vatten 
och avlopp.Det är dock viktigt att på längre sikt kunna finansiera 
investeringarna utan att öka skuldsättningsgraden.

Båstads kommun är en 
attraktiv och 
utvecklande arbetsplats

Båstads kommun 
investerar för framtiden -
med god ekonomisk 
hushållning och ett 
effektivt 
resursutnyttjande

I Båstads kommun är alla 
med arbetsförmåga 
självförsörjande

Båstads kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
entreprenörskap och 
har ett gott 
företagsklimat

Båstads kommun har en 
rik natur- och 
kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett 
hållbart samhälle
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Målredovisning Båstadhem AB

Visioner RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

Vision 1 Mätmetod Mått Utfall 
2020

Utvärdering/Kommentar

SCB: andel av hyresrätter i kommunen V 2019-12 har Båstadhem 49% av hyresrätterna i kommunen. 
Andelen har sjunkit från 2013 då det var 53%.

Kösystem RT V 2020-08-31 har Båstadhem 4 457 köande. Under perioden har 
525 sökande anmält intresse för 69 lediga lägenheter och 482 
nya sölkande har tillkommit kön. 

Vision 2 Mätmetod Mått Utfall 
2020

Utvärdering/Kommentar

Båstadhem har lägenheter i hela kommunen förutom i 
orten Västra Karup.

V Planerad nyproduktion av hyresrätter i radhusmodell i Grevie är 
under projektering.

NKI-undersökning vart 2-3 år. E Båstadhem har höga index för service och trygghet i senaste 
undersökning 2017. Ny undersökning görs hösten 2020.

Målsättning
Målsättning 1 Mätmetod Mått Utfall 

2020
Utvärdering/Kommentar

Antal nyproducerade bostäder V Pågående byggnation av 3 nya hyresrätter i central Båstad i en fd 
verksamhetslokal. Inflyttnin slutet på året.

Aktiviteter för möjligheter till nya bostäder E Köp av tomt i Grevie från Båstads kommun för nyproduktion av 
20 nya hyresrätter i 2 etapper. FFU  och bygglovsansökan sker 
under hösten.

Produktion av specialbostäder V 48 nya VoO bostäder med verksamhetslokaler för äldre 
färdigställdes i april.

Målsättning 2 Mätmetod Mått Utfall 
2020

Utvärdering/Kommentar

Förvaltning ska ske på 
sådant sätt att 
fastigheternas värde 
bibehålls och 
hyresgästerna ges en 
god standard och ett 
tryggt boende till 
företagets självkostnad

Marknadsvärdering RT Marknadsvärdet, kr/m², har stigit med drygt 50% under senaste 
5-årsperioden.

Driftnetto RT Driftnettot är 543 kr/m², vilket är en höjning med 43% på 5 år. 
Höjt driftnetto ger högre marknadsvärde.

Nyckeltalsjämförelser genom Sveriges Allmännytta RT Jämförelser med kr/m² görs årligen gentemot Sveriges 
Allmännytta.

Underhållsplaner 10 år framåt E Underhåll enligt plan utförs varje år.
Målsättning 3 Mätmetod Mått Utfall 

2020
Utvärdering/Kommentar

Soliditet RT Bolaget har investerat mycket under senaste åren varför 
soliditeten har sjunkit något. Däremot kommer de investeringar 
som gjorts och är pågående, framöver att  bidraga med ökad 
soliditet i snabbare takt.

Avkastningskrav 4% mätt som driftnetto/marknadsvärde i 
genomsnitt över 3 år.

RT Prognosen är 3,5% för 2020.

Båstadhem ska vara det 
naturliga valet av 
hyresboende i Båstads 
kommun

Båstadhem skall verka i 
hela kommunen och er-
bjuda ett varierat utbud 
av bostäder med hög 
servicenivå och 
trygghet i boendet

Båstadhem ska främja 
kommunens försörjning 
av bostäder och lokaler 
och aktivt medverka till 
att antalet hyresrätter 
för åretruntboende i 
kommunens bestånd 
ökar.

För att säkerställa 
företagets utveckling 
och fortbestånd ska en 
rimlig vinst eftersträvas 
för en sund 
konsolidering
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Budgetföljsamhet bland nämnderna  

Avvikelser mot budget, prognos helår (mkr)  

 

 

 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått som visar kommunens be-
talningsförmåga på lång sikt. Den visar hur stor 
del av kommunens tillgångar som är finansierade 
med egna medel, i stället för med lånade pengar. 
Ju högre soliditet, desto starkare finansiell hand-
lingsberedskap har kommunen. Förändringar i 
soliditeten kan bero på investeringstakt, nyupplå-
ning, resultat och övriga skuldförändringar. 

Soliditeten per den 31 augusti 2020 är oföränd-
rad jämfört med 2019.  

Soliditet (%)   

 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld 
uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i 
balansräkningen. Räknar man med den i skulden 

blir soliditeten 21 procent per den 31 augusti 
2020 vilket innebär att soliditeten inklusive pens-
ionsskuld före 1998 ökar med 2 procent jämfört 
med 2019 vilket är vad soliditeten var 2018. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för 
krav på ekonomisk balans mellan intäkter. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett år upp-
står ett underskott som ska återställas inom tre 
år. Balanskravet avser kommunens nämnds och 
förvaltningsorganisation. 

Båstads kommun har de senaste fem åren upp-
fyllt balanskravet, senast kommunen inte gjorde 
det var 2008. Det finns därför inget underskott 
att återställa. Balanskravsjusteringar innebär 
bland annat att vissa realisationsvinster inte tas 
med i bedömningen om årets resultat uppfyller 
balanskravet. Under 2020 prognostiseras kom-
munen avyttra fastigheter, inventarier och maski-
ner som genererade en reavinst på 0,4 mkr. En-
ligt huvudprincipen ska realisationsintäkter räk-
nas bort vid en balanskravsjustering.  

Årets balanskrav är positivt och uppgår till 
25,3 mkr (3,5 mkr) vilket lever upp till lagens 
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0,5
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0,0

0,6

-17,6

0,0
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0,4

0,0

1,3
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0,0
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0,0
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3,3

-4,4
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6,8
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KF - KF
KS - kommunstyrelse

KS - kommunledningskontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

KS - individ och familj, sociala utskottet
MN - myndighetsnämnd

MN - teknik och service sk.fin.
MN - samhällsbyggnad

UN - utbildningsnämnd
UN - skolpeng bo/grsk

UN - skolpeng gymn
UN - barn och skola ram
UN - BS resultatenheter

UN - BS resultatenheter gymnasium
UN - bildning och arbete ram

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - hemvårdspeng

VN - boendepeng
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Finansförvaltning

Engångsposter
Total avvikelse
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krav. Jämfört med tidigare år är resultatet betyd-
ligt bättre. Kommunen har inte använt sig av re-
sultatutjämningsreserv (RUR).  

 Balanskravsutredning (mkr)  

 

Prognos 

2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 25,3 

- Samtliga realisationsvinster -0,4 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 0,0 

+- Återföring av vinster och förluster i 

värdepapper - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 24,9 

= Balanskravsresultat 24,9 
 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 be-
slut om att finansiera framtida ökade pensionsut-
betalningar genom att skapa medel i den egna ba-
lansräkningen öronmärkta till ändamålet. Beslu-
tet innebär att den del av överskottet som över-
skrider värdesäkringen av det egna kapitalet 
skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetal-
ningar. Värdesäkring av det egna kapitalet inne-
bär att resultatet först ska täcka inflationens vär-
deminskande effekt på det egna kapitalet innan 
överskridande del kan reserveras till pensionsre-
serven. (Inflationen (KPI) 2020 prognostiseras bli 
blir 0,5 procent. enligt SKR:s bedömning i cirku-
lär 20:32). För 2020 prognostiseras det innebära 
att 22,4 mkr öronmärks av det egna kapitalet till 
pensionsreserv, som då totalt skulle uppgå till 
128,9 mkr. 

Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnaderna för perioden har uppgått 
till 416 mkr. I personalkostnaderna ingår, utöver 
löner och semesterersättning till våra medarbe-
tare, även arvode till politiken.  

Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår 
per den 31 augusti 2020 till 1 299, vilket är 63 
personer färre jämfört med 31 augusti 2019. An-
talet tillsvidareanställda har minskat med 23 per-
soner och antalet visstidsanställda har minskat 
med 43 personer. 

Den totala sjukfrånvaron per den 31 augusti 2020 
har ökat till 6,79 procent jämfört med den 31 au-
gusti 2019 då den var 6,09 procent. Av den totala 
sjukfrånvaron för tertial 2 2020 är 37 procent 
långtidssjukfrånvaro.  

Coronapandemin har påverkat sjukfrånvaron och 
rapporteringen i personalsystemet. Det är den 
rapporterade sjukfrånvaron som chef attesterar 
som generar procentsiffrorna. Med anledning av 
coronapandemin kommer sjuktalen med största 
sannolikhet att falla ut högre än vad siffrorna sä-
ger i tertial 2 rapporten, detta beror på en viss 
fördröjning av rapporteringen. 

För att verksamheten under tertial 2 skulle kunna 
följa frånvaron på daglig bas, skapades en från-
varoenkät som chefer rapporterade daglig sjuk-
frånvaro och vård av barn. Dessa siffror är dock 
inte jämförbara med sjukfrånvaro siffrorna i stort 
då det handlar om flera olika anställningsformer i 
redovisningen. 

Av den totala registrerade sjukfrånvaron är det 
fördelat per verksamhet enlig följande. 

 

Sjukfrånvaro per verksamhet  

Verksamhet % 

Kommunledningskontor 2,26 

Teknik och service 5,89 

Samhällsbyggnad 2,42 

Barn och skola 6,13 

Bildning och arbete 6,66 

Vård och omsorg 8,39 
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Resultaträkning, Balansräkning 

 
 

Resultaträkning 
    Kommunkoncern    Kommun 

  Utfall Utfall Prognos Bokslut  Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 

(mkr) 200831 190831 201231 191231  200831 190831 201231 201231 191231 

Verksamhetens intäkter 202 204 291 326  167 158 202 221 261 

Verksamhetens kostnader  -656 -668 -1 021 -1 039  -649 -647 -966 -993 -1 011 

Avskrivningar -53 -48 -89 -72  -39 -36 -68 -69 -54 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -506 -512 -820 -785  -522 -526 -832 -841 -805 

Skatteintäkter  460 457 714 687  460 457 697 714 687 

Generella statsbidrag och utjämning  117 81 153 121  117 81 153 153 121 

VERKSAMHETENS RESULTAT 70 26 48 23  55 13 19 26 4 

Finansiella intäkter 1 2 1 2  3 3 2 3 4 

Finansiella kostnader -8 -8 -12 -13  -3 -2 -4 -4 -3 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 63 21 36 12  55 13 17 25 4 

Extraordinära poster 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 63 21 36 12  55 13 17 25 4 
 
 

Balansräkning 

 

 Kommunkoncern  Kommun  

(mkr) 200831 191231  200831 191231 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 799 1 663  1 152 1 047 

   Maskiner och inventarier 73 78  67 72 

   Övriga materiella anläggningstillgångar 117 145  0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 40 40  44 44 

Summa anläggningstillgångar 2 029 1 927  1 263 1 163 
Bidrag till statlig infrastruktur 64 56  64 56 
Omsättningstillgångar      
Förråd och exploateringsfastigheter 10 25  10 25 

Kortfristiga fordringar 116 124  115 127 

Kortfristiga placeringar 1 1  1 1 

Kassa och bank 107 41  79 21 

Summa omsättningstillgångar 233 191  205 175 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 327 2 174  1  532 1 394 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget kapital      
Årets resultat 63 12  55 4 

Pensionsreserv 107 107  107 107 

Övrigt eget kapital 504 492  405 401 

Summa eget kapital 673 610  567 512 
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner 7 7  7 7 

Avsättningar för latent skatt 11 11  2 2 

Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 4 2  4 2 

Summa avsättningar 22 20  13 11 
Skulder      
Långfristiga skulder 1 418 1 288  759 630 

Kortfristiga skulder 214 256  193 242 

Summa skulder 1 631 1 544  952 872 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  2 327 2 174  1 532 1 394 

      
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna 245 243  245 243 

Övriga ansvarsförbindelser 28 39  716 727 
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Kassaflödesanalys 

 
 
 
 

Kassaflödesanalys 
   Kommunkoncern  Kommun 
(mkr)  200831 191231  200831 191231 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Periodens resultat  63 10  55 4 

Justering för ej likviditetspåverkande poster       

     Avkrivningar  53 71  39 53 

     Nedskrivningar/Utrangeringar  0 1  0 1 

     Gjorda avsättningar  11 1  11 3 

     Återförda avsättningar  -8 3  -8 -3 

     Orealiserade kursförändringar  0 0  0 0 

     Upplösning av bidrag till infrastruktur  0 3  2 3 

     Upplösning av investeringsbidrag  2 -3  -2 -3 

Övriga likviditetspåverkande poster       

     Utbetalning av bidrag till infrastruktur  8 2  8 2 

Poster som redovisas i annan  sektion       

     Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -0 -3  -0 -1 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  127 85  105 60 

Minskning/ökning kortfristiga fordringar  17 -22  12 -21 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter  16 -6  16 -6 

Minskning/ökning kortfristiga skulder  -58 8  -56 23 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  101 65  76 56 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i materiella anläggningstillgångar  -156 -308  -140 -164 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar  0 3  0 3 

Anslutningsavgifter VA  6 16  6 16 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 4  0 1 

Förvärv av  finansiella tillgångar  0 0  0 0 

Avyttring av finansiella tillgångar  0 0  0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  149 -284  -133 -144 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån  150 262  150 132 

Amotering av skuld  -18 -21  -18 -21 

Ökning av långfristiga fodringar  -10 0  -10 0 

Minskning av långfristiga fordringar  0 1  0 1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  122 242  -122 112 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR       

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -8 -2  -8 -2 

Årets kassaflöde  65 21  57 22 

Likvida medel vid periodens början  41 21  21 0 

Likvida medel vid periodens slut  107 41  79 22 
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Noter 

Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. 

Not 2 Jämförelsestörande poster 

Karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt deras effekt på tillgångar, 
skulder, eget kapital och resultat 

Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020-08 2019  2020-08 2019 

Reavinst fastighetsförsäljning 0,0 2,4 0,0 0,1

Nedskrivning Skogsbyn moduler 0,0 -0,8 0,0 -0,8

Exploatering 0,0 12,7 0,0 12,7

Investeringsbidrag i driften 3,6 0,0 3,6 0,0

Äldre hyresintäkt 0,4 0,0 0,4 0,0

Summa 4,0 14,3 4,0 12,1

Not 3 Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början 

Inköp och delägare i Ängelholms flygplats.  

Not 4 Redovisning av extra generella statsbidrag 

Redovisning av extra generella statsbidrag har gjorts in enlighet med RKR´s yttrande om vissa redovis-
ningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin. Detta innebär 
schablonmässig fördelning med 1/12 per månad över räkenskapsåret. 
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Driftredovisning 

Driftredovisning
Kommunens	driftsredovisning	beskriver	hur	
nämnder	och	styrelser	under	året	har	hante‐
rat	de	medel	de	har	fått	för	att	utföra	sina	
uppdrag.		

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för 
en ekonomi i balans. Verksamhetsområdenas 
budgetavvikelser uppgick till -35 (-35) mkr vil-
ket är i paritet med avvikelsen verksamheterna 
uppvisat åren 2017-2019. Årets prognostiserade 
avvikelse motsvarar 4 procent av nettokostna-
derna. 

Budgetföljsamhet bland nämnderna 

Kommunstyrelsen lämnade en negativ avvi-
kelse på 18,5 mkr. Det finns avvikelser inom 
kommunstyrelsen där den största negativa avvi-
kelsen är inom individ och familj sociala utskot-
tet, -17,6 mkr. Kostnaderna för placeringar 
ökade under 2019 och för 2020 prognostiseras 
dessa överskrida budget med 15,4 mkr. Övriga 
avvikelser inom sociala utskottet är inom ekono-
miskt bistånd, ökade lönekostnader kopplade till 
arbetsmiljöutredningar och fortsatt behov av 
stöd av konsulter under början av året. 

Myndighetsnämndens prognostiserar en posi-
tiv budgetavvikelse på 0,6 mkr. De för nämnden 
större avvikelserna består av en positiv avvi-
kelse på 0,6 mkr för bygglov på grund av ökad 
ärendemängd och negativ avvikelse på 0,3 mkr 
för miljö och hälsoskydd på grund av påverkan 
från corona.  

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
prognostiseras bli 2,9 mkr. De största avvikel-
serna inom utbildningsnämnden är på skolpeng 
för barnomsorg, grundskola  och gymnasium to-
talt 3,4 mkr som beror på färre elever än budge-
terat. Barn och skola ram prognostiserar en ne-
gativ avvikelse om -0,5 mkr där de största pos-
terna består av en negativ avvikelse förlokal-
kostnaderna och en positiv avvikelse för tilläggs-
beloppen. 

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den prognostiseras bli -19,7 mkr. Coronapande-
min har haft stor påverkan på verksamheten. 
Kommunen har återsökt 11,8 mkr för kostnader 
kopplade till corona vilka inte är medräknade i 
prognosen då det fortfarande råder stor osäker-
het om hur mycket kommunen kommer erhålla. 

Utförarna, resultatenheterna inom vård- och om-
sorgsboende och hemvård prognostiserar en ne-
gativ avvikelse på -12,8 mkr. En översyn av be-
manningen har påbörjats men arbetet har delvis 
pausats med hänsyn till coronapandemin. Köpta 
platser inom Stöd och omsorg prognostiserar en 
negativ avvikelse på -3,6 mkr.  Prognosen för 
Hemvårdspengen beräknas bli 5,3 mkr bättre än 
budgeterat på grund av att färre timmar behöver 
nyttjas. Coronapandemin har märkts av både ge-
nom ett tapp av hemvårdstagare men också ge-
nom ett minskat inflöde av nya vård- och om-
sorgstagare som vill avvakta tills pandemin är 
över. Boendepengen prognostiserar en negativ 
avvikelse mot budget med -3,4 mkr på grund av 
högre beläggning på Haga Park än budgeterat. 
Verksamheten har även haft kostnader för ex-
ternt köpta korttidsplatser vilket det inte varit 
budgeterat för. 

En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	och	
verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksamhetsberät‐
telse. 

Finansförvaltningen som består av övriga 
kommungemensamma poster som samt finans-
förvaltningen prognostiserar en avvikelse på 
+42,9 mkr. Avvikelsen beror till störst del på en-
gångsintäkter motsvarande 23,6 mkr varav ma-
joriteten består av exploateringsintäkter till 
16,2 mkr som är för försäljning av tomter.  Bi-
drag för investeringar i bryggor i Torekov samt 
upprustningen av Köpmansgatan förklarar ca
7 mkr av engångsintäkterna.

Riksdag och regering har aviserat om ökat stats-
bidrag till kommuner och regioner samt för 
ökade kostnader kopplade till corona. Totalt för 
Båstads kommun innebär det ca 28,3 mkr. Dock 
sjunker skatteprognoserna i samband med den 
pågående pandemin varför den beräknade avvi-
kelsen för kommunens skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag beräknas uppgå till 16,5 mkr. 
Detta är fortfarande en osäker prognos som byg-
ger på scenario från SKR. 

Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre 
än budgeterat vilket ger en positiv avvikelse om 
+2,1 mkr. Övriga finansiella poster prognostise-
rar en avvikelse på +0,7 mkr.
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Driftredovisning 

 
 
 

 

 

 Driftredovisning (mkr)        

 

Budget 

 

2020 

Prognos 

intäkter 

2020 

Prognos 

kostnader 

2020 

Prognos 

netto 

2020 

Budget- 

avvikelse 

2020 

Utfall 

Intäkter 

2019 

Utfall 

kostnader 

2019 

Kommunfullmäktige -2,2 0,0 -2,1 -2,1 0,1 0,0 -2,1 

Kommunstyrelsen -187,5 146,5 -352,5 -206,0 -18,5 168,9 -366,4 

- varav kommunstyrelse -2,8 0,0 -2,8 -2,8 0,0 0,0 -2,9 

- varav kommunledningskontor -53,3 0,5 -53,3 -52,8 0,5 1,2 -52,6 

- varav teknik och service -60,0 105,2 -167,2 -62,0 -2,0 110,3 -168,3 

- varav samhällsbyggnad -3,1 7,1 -10,2 -3,1 0,0 7,7 -9,8 

- varav bildning och arbete -32,1 24,5 -55,9 -31,5 0,6 30,1 -62,2 

- varav individ och familj sociala utskottet -36,3 9,3 -63,1 -53,9 -17,6 19,6 -70,6 

Myndighetsnämnd -3,6 11,3 -14,3 -3,0 0,6 10,2 -11,8 

- varav myndighetsnämnd -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 

- varav teknik och service -0,3 0,2 -0,3 -0,1 0,2 0,0 -0,2 

- varav samhällsbyggnad -3,0 11,1 -13,7 -2,6 0,4 10,2 -11,2 

Utbildningsnämnd -349,3 243,4 -589,8 -346,4 2,9 272,8 -595,6 

- varav utbildningsnämnd -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,5 

- varav skolpeng, barnomsorg/grundskola -210,9 14,4 -224,0 -209,6 1,3 14,0 -211,9 

- varav skolpeng, gymnasium -57,6 0,8 -56,4 -55,6 2,1 1,0 -50,0 

- varav barn och skola ram -77,4 3,3 -81,2 -77,9 -0,5 5,2 -79,9 

- varav BS resultatenheter 0,0 204,7 -204,7 0,0 0,0 229,4 -227,2 

- varav BS resultatenheter gymnasium 0,0 19,5 -19,5 0,0 0,0 23,0 -23,1 

- varav bildning och arbete ram -2,9 0,7 -3,6 -2,9 0,0 0,2 -3,0 

Vård- och omsorgsnämnd -256,7 186,8 -463,2 -276,4 -19,7 190,2 -261,9 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,5 

- varav hemvårdspeng -56,4 7,47 -58,8 -51,1 5,3 7,5 -62,8 

- varav boendepeng -64,7 14,3 -82,3 -68,1 -3,4 14,3 -80,6 

- varav vård- och omsorg -135,2 164,8 -321,6 -156,8 -21,5 168,3 -308,2 

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,5 

Överförmyndare -1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -1,4 

Kommunrevision -0,8 0,0 -0,9 -0,9 0,0 0,0 -0,9 

Summa verksamheter -801,3 588,1 -1 424,0 -835,9 -34,6 643,1 -1 447,1 

Övriga kommungemensamma poster -30,5 23,6 -29,1 -5,5 25,1 19,1 -19,8 

Summa verksamhetens nettokostnad -831,8 611,7 -1 453,1 -841,4 -9,6 662,3 -1 466,9 

Finansförvaltning 848,8 871,1 -4,4 866,6 17,8 811,6 -3,0 

SUMMA 17,0 1 482,8 -1 457,5 25,3 8,3 1 473,9 -1 469,8 

VA 0,0 54,7 -54,7 0,0 0,0 47,5 -47,5 

TOTALT 17,0 1 537,5 -1 512,2 25,3 8,3 1 521,4 -1 517,3 
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Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens investeringar (skattefinansierade, 
avgiftsfinansierade samt medfinansiering) under 
2020 beräknas uppgå till 219 (167) mkr. Det är 
28 mkr lägre än budgeterat. I budget finns 
247 mkr avsatta.  

Bland de större investeringarna prognostiseras 
fastighetsrelaterade investeringar till 110 mkr 
där Förslövs skola står för 90 mkr, samt VA-in-
vesteringar till 71 mkr där den största posten på 
16,5 mkr är kopplat till Sydvattenanslutningen.  

 Skattefinansierat, VA-investeringar 

(mkr) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Investering (netto) 219 167 171 120 121 

- varav skattefinansierat 151 108 80 79 77 

-varav medfinansiering 

av statlig infrastruktur 11 2 16 -5 6 

- varav VA-investeringar 57 57 75 47 44 

 

Ett av kommunens finansiella mål 2020 är att in-
vesteringar inom skattefinansierad verksamhet 
ska finansieras till 50 procent med egna medel. 
Det innebär i så fall att kassaflödet från den lö-
pande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital ska täcka nya investeringsutgifter inom 
skattefinansierad verksamhet till 50 procent. Ti-
digare år har detta mått definierats som årets re-

sultat och avskrivningar från gamla investe-
ringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
täcka nya investeringsutgifter inom skattefinan-
sierad verksamhet. Siffrorna som redovisas här 
följer den nya definitionen. Om självfinansie-
ringsgraden uppgår till 100 procent behöver 
inga nya lån tas upp för att täcka utgifterna för 
de nya investeringarna. En självfinansierings-
grad på 100 procent är något kommunen bör ef-
tersträva att nå efter nuvarande investerings-
puckel. 

Självfinansiering årets investeringar 

(%) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Samtliga investeringar* 49 41 43 66 57 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 55 46 62 89 78 

*	inklusive	bidrag	till	medfinansiering	av	statliga	infrastruk‐
tursatsningar	som	i	kommunens	redovisning	upplöses	över	ba‐
lansräkningen. 

Kommunen klarar målet att självfinansiera inve-
steringar inom skattefinansierad verksamhet till 
50 procent 2020. Självfinansieringsgraden pro-
gnostiseras bli 55 procent under 2020. Sett över 
den senaste femårsperioden hamnar självfinan-
sieringsgraden över 50 procent. Dock är det 
först 2019 som målet är sänkt från en självfinan-
sieringsgrad på 100 procent till det nuvarande 
50 procent.  
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 Investeringsredovisning per verksamhet     

(mkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

mot budget 

KOMMUNKONTOR -2 -4 -4 0 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Gata -6 -8 -8 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -8 -10 -11 -1 

  Fastighetsservice -81 -104 -110 -6 

  Övrigt -6 -9 -8 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -94 -121 -126 -6 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -8 -10 -11 -1 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -3 -7 -7 0 

  Landsbygdsinvesteringar -1 -2 -2 0 

  Nyinvesteringar -14 -38 -23 15 

  Exploatering VA -6 -26 -9 -17 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -35 -91 -57 34 

Anslutningsavgifter 8 8 10 2 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -5 -9 -8 1 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 0 0 0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 16 45 52 7 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  11 36 44 8 

TEKNIK OCH SERVICE summa -141 -230 -202 28 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0 -1 -1 0 

BARN OCH SKOLA -2 -8 -8 0 

BILDNING OCH ARBETE -0 -1 -1 0 

VÅRD OCH OMSORG -2 -4 -4 0 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -131 -202 -167 35 

varav     

Skattefinansierad investering -105 -146 -151 -5 

Medfinansiering statlig infrastruktur -8 -10 -11 -1 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -35 -91 -57 34 

Exploatering 16 45 52 7 

     

Summa anslutningsavgifter 8 8 10 2 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -37 -83 -47 35 
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Investeringsredovisning fleråriga projekt       

 

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

(mkr) 

Beslutat 

totalutgift 

Ack utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

TEKNIK OCH SERVICE       

Skattefinansierad verksamhet       

  Gata -21 -13 7 -8 -8 0 

 - varav: GC-väg Banvallen -16 -13 3 -4 -4 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -17 -17 1 -10 -11 -1 

  Fastighetsservice -209 -202 8 -104 -110 -6 

 - varav: Om- och tillbyggnad Förslövs skola F-6 -140 -139 1 -90 -90 0 

  Övrigt -19 -16 3 -9 -8 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -249 -232 18 -121 -126 -6 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -17 -17 1 -10 -11 -1 

Taxefinansierad verksamhet       

Taxefinansierad verksamhet -90 -42 47 -91 -57 34 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -90 -42 47 -91 -57 -7 

Anslutningsavgifter 43 50 6 8 10 2 

 - varav: Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 21 15 -6 3 4 1 

Exploateringsområden (ej VA)       

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -128 -66 62 -9 -8 1 

 - varav: Östra Karup -42 -22 20 -0 -0 0 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 10:10 -43 -20 23 0 -0 -0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 111 103 -9 45 52 7 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 49 48 -1 -0 -0 0 

TS Summa exploateringsområden (ej VA)  -16 37 53 36 44 8 

TEKNIK OCH SERVICE summa -325 -208 117 -230 -202 28 
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* Kommunalt markinnehav som enligt översiktsplan (ÖP08) pekats ut som utvecklingsbart 

 
 

Exploateringsredovisning 
Exploatering är en process varigenom råmark 
omvandlas till färdiga bostads- eller verksam-
hetsområden. 

Under 2020 har utbyggnad av allmän plats inom 
området Heden, etapp III, färdigställts och över-
låtelsehandling tecknats för fastigheterna Hem-
meslöv 10:208,10:209 och 10:214.   

Byggnation av padelhall med kontor och serve-
ring inom den överlåtna fastigheten Hemmeslöv 
5:65 är under färdigställande. Byggnation inom 
fastigheten Hemmeslöv 5:60 har däremot skju-
tits på framtiden på grund av coronautbrottet. 

Längs inre kustvägen har kommunen tre tomter 
för olika ändamål kvar att omsätta. Tomten 
närmast cirkulationsplatsen planeras att anvisas 
till lämplig verksamhet genom tävlingsförfa-
rande.  

I Östra Karup, inom exploateringsområdet Stine-
hov, pågår byggnation av 6 hyresrätter och för-
säljning av 24 bostadsrätter på tomter som kom-
munen upprättat överlåtelseavtal för.  

Genomförandet av detaljplanen Sunnan 10 med 
flera har startats upp, i enlighet med ingånget 
exploateringsavtal och lagakraftvunnen detalj-
plan. 

Detaljplanarbete pågår för två mycket viktiga ex-
ploateringsområden i Båstads kommun; ”Peters-
berg” som kommer att inrymma byggrätter för 
bostäder, skola, förskola, handel och centrum-
ändamål och ”Vistorp väst väg 105” som kom-
mer att inrymma byggrätter för ett stort antal 
verksamhetsetableringar.  

I Förslöv pågår projektering av kommande bygg-
nation inom fastigheten Slammarp 64:60. Över-
låtelseavtal tecknas under hösten 2020 när pro-
jekten sålts in till marknaden. 

Genomförande av strategin för övertagande av 
vägföreningars huvudmannaskap startar med 
Förslöv ga:3.  

Exploateringens resultatpåverkan 
2020 års budget för kommunens skattefinansi-
erade investeringar uppgår till 9,0 mkr, och pro-
gnostiseras till ca 7,3 mkr. 

Budgeterade intäkter från försäljning av kom-
munal mark 2020 uppgår till 45,4 mkr och pro-
gnostiseras till 21,2 mkr, med tillhörande kost-
nader om 5,0  mkr. Prognosen inkluderar endast 
de projekt som uppfyllt krav om byggnadsskyl-
dighet. 

 

	

 Exploatering       

  

 Yta vid årets 
början, ha 

Yta vid 
årets slut, 

ha 
prognos 

2020 

Avstyckade 
tomter till 
försäljning 

Antal sålda 
tomter jan-

aug 2020 

Antal 
sålda 

tomter 
prognos 

2020 

Bostadsmark*  113 113 551 2  26 

Verksamhetsmark*  78 80 4 0  2  

Markreserv  416 425       

TOTAL  607 609 27 2  25  

 

                                                                  
1 32 stycken av tomterna är under avstyckning 
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Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunfullmäktige   

inklusive beredningar  

och partistöd -1 294 -2 173 -2 123 50 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslu-
tande organ och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kom-
munen. Kommunfullmäktiges 41 mandat är för-
delade på Moderaterna (10), Bjärepartiet (9), 
Centerpartiet (6), Socialdemokraterna (6), Libe-
ralerna (4), Sverigedemokraterna (3), Miljöpar-
tiet (2) och Kristdemokraterna (1). Kommunfull-
mäktige har ett majoritetsstyre genom samver-
kan mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna.	

Under perioden januari-augusti har kommun-
fullmäktige haft 6 ordinarie och ett extra sam-
manträde. Vid sammanträdena har det behand-
lats 141 ärenden (120 ärenden under samma pe-
riod 2019). Kommunfullmäktiges sammanträ-
den har i genomsnitt varat i 2,6 timmar (3 tim-
mar under samma period 2019). 

Kommunfullmäktiges presidium har kontinuer-
ligt anordnat gruppledarträffar där förvaltning 
och inbjudna gäster informerat partiernas 
gruppledare. Forumet används även för utveckl-
ing av fullmäktiges arbetsformer. 

Corona 
Till följd av pandemin initierade ordförande ti-
digt en överenskommelse mellan de politiska 
partierna om kvittning av platser i fullmäktige. 
Det har medfört att fullmäktige är reducerad till 
23 ledamöter. Utöver det har kommunfullmäk-
tige beslutat att samtliga nämnder kan genomfö-
ras med distansdeltagare för att minska smitt-
spridningen. 

Via kommunfullmäktiges sammanträden har le-
damöter och åhörare kontinuerligt informerats 
om kommunens arbete med pandemin. 

Pandemin har gjort att evenemang som borg-
mästarkaffe och bussutflykt för invånare har 
ställts in. 

För att minska risken för smittspridning har 
kommunfullmäktige genomförts i Grevieparken. 

 Sammanträden kommunfullmäktige 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 4 6 

Extra sammanträden 1 1 

Behandlade ärenden 141 120 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,6 3 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige prognosticerar en positiv 
avvikelse mot budget om motsvarande 50 tkr. 
Anledningen är påverkan av pandemin, vilken 
har lett till minskning av mötesarvoden, in-
ställda evenemang och i övrigt minskade utgif-
ter. 
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Kommunstyrelse – Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunstyrelse -1 849 -2 762 -2 762 0 

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter. Kommunstyrelsen ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av 
samtliga kommunala verksamheter, dess ut-
veckling och ekonomi, samt har uppsikt över 
kommunala verksamheter som bedrivs i hel- el-
ler delägda bolag. Kommunstyrelsen har tre ut-
skott (arbetsutskottet, förhandlingsutskottet och 
socialutskottet) samt fyra råd (pensionärsråd, 
tillgänglighetsråd, ungdomsråd och kulturråd). 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter som 
ansvarar för beredning av kommunstyrelsens 
ärenden.  

Förhandlingsutskottet består av fem ledamö-
ter som ansvarar för kommunens lönerevision 
och är tillika pensionsmyndighet för förtroende-
valda.  

Socialutskottet	består av tre ledamöter som an-
svarar beslut och beredning av ärenden som rör 
kommunstyrelsens ansvar som socialnämnd. 

Under perioden januari-augusti har kommunsty-
relsen haft sju ordinarie och fyra extrainsatta 
sammanträden. Vid dessa har det behandlats 
186 ärenden, vilket är oförändrat jämfört med 
samma period 2019.   

Kommunstyrelsens ordinarie sammanträden har 
i genomsnitt varat i 3,4 timmar, vilket är något 
mindre jämfört med samma period 2019. 

I likhet med kommunstyrelsen har dess arbets-
utskott även haft extra sammanträden, men 
minskat sammanträdestiden från 4,1 timmar till 

3 timmar. Det kan vara en konsekvens av ändrad 
beredningsprocess för kommunstyrelsen. 

Under perioden har kommunstyrelsens arbets-
utskott genomfört dialogmöten inom ramen för 
sin uppsiktsplikt. Dialogmötena har behandlat 
budget- och måluppfyllelse samt påverkan av co-
ronapandemin. 

Sammanträden kommunstyrelse 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 7 7 

Extra sammanträden 4 0 

Behandlade ärenden 186 187 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,4 3,6 

Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 7 7 

Extra sammanträden 2 0 

Behandlade ärenden 124 156 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 4,1 

Corona 
I ett tidigt skede av pandemin initierade kom-
munstyrelsen ärende för att möjliggöra för di-
stansdeltagande på sammanträden. En frivillig 
kvittning av platser har även skett i kommunsty-
relsen, vilket medfört att styrelsen är reducerad 
till nio ledamöter. 

Kommunstyrelsen informeras kontinuerligt om 
pandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 
Kommunalrådet informerar kommunfullmäktige 
om åtgärder som görs för verksamheterna, med-
borgarna och näringslivet.  

Till följd av pandemin har kommunens råd ställt 
in sina sammanträden. 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.  
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

Kommunledningskontor
Driftredovisning 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS - 

KOMMUNLED-

NINGSKONTOR -33 058 -53 257 -52 757 500 

Kommundirektör -3 829 -5 856 -6 181 -325

Kommunikations-

avdelning -3 169 -5 678 -5 453 225 

Avdelningen för 

hållbar utveckling -1 261 -2 484 -2 224 260 

Kommunkansli -2 439 -4 572 -4 072 500 

Ekonomiavdelning -6 920 -10 514 -10 794 -280

HR-avdelning -6 902 -11 017 -10 897 120

IT-avdelning -7 199 -10 974 -10 974 0 

Upphandlings-

avdelning -1 339 -2 162 -2 162 0 

INVESTERING -1 788 -3 536 -3 590 -54 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
År 2020 är inget vanligt år. När det gäller kom-
munledningskontorets uppdrag att leda och ut-
veckla kommunen så har det fått stå tillbaka för 
att operativt klara insatserna när det gäller coro-
napandemin och insatser för att komma tillrätta 
med de kvalitetsbrister som funnits inom IFO-
verksamheten.  

Arbetsbelastningen med anledning av pandemin 
har ökat för alla avdelningar på kontoret då det 
gäller att hitta nya lösningar såväl när det gäller 
nya arbetssätt och att beslut snabbt behöver 
fattas.  

Krisledningsstaben som svarat för ledning- och 
styrning av kommunens arbete för att förhindra 
smittspridning har varit framgångsrikt. Inom or-
dinärt och särskilt boendehar få vårdtagare 
smittats och alla har nu tillfrisknat.  

Besöksnäringen befarade inför sommaren att  
inställda tennistävlingar och gles beläggning 
skulle innebära stora ekonomiska avbräck. Det 
har nu visat sig att ”hemestrande” svenskar har 
balanserat mycket av det befarande bortfallet av 
besökare med positivt resultat för många nä-
ringsidkare. Företag som arbetar med event har 

däremot drabbats hårt av reglerna kring social 
distansering och maximalt 50 deltagare. Ängel-
holm-Helsingborg Airport är en verksamhet som 
påverkades mycket kraftigt under våren och som 
tvingades stänga ner. Som resultat av minskat 
flygande och pandemin bestämde sig Peab i april 
för att lägga ner flygplatsen. Efter moget övervä-
gande och idogt arbete av kommunledningarna i 
sju kommuner bland annat Båstad, är nu kom-
munen delägare i flygplatsen. Särskilt glädjande 
är det att det lokala näringslivet, genom Båstads 
Turism och Näringsliv, nu går in som delägare 
med 49 procent av Båstads kommuns andel. 

En ny kommundirektör har rekryterats och bör-
jar i september månad. 

Kommunikationsavdelningen 
Vårens fokus har legat på att kommunicera pan-
demin via både nya och etablerade kanaler. 
Trots en del förändringar och ett starkt fokus	på	
corona har avdelningen kunnat genomföra ett 
antal aktiviteter enligt avdelningens verksam-
hetsplan. Exempel på detta är lansering av nytt 
pressrum, pressfotografering samt produktion 
av tidningen Nyinflyttad. Genomförda evene-
mang: Birgit Nilssons flaggdag och invigning av 
Banvallen.	

 Även kundcenter har påverkats av pandemin 
och en rad åtgärder har vidtagits för att säker-
ställa att verksamheten kan bedrivas med alter-
nativa lösningar. Kommunens ledningsgrupp be-
slutade om projektdirektivet för införande av 
kontaktcenter  och arbetet med att genomlysa 
och kartlägga frågor/ärenden har påbörjats. En 
uppdelning av kommunens interna och externa 
service genomförs och en intern kommunsup-
port har införts. 	

Avdelningen för hållbar utveckling 
Avdelningen bytte under året namn från Strategi 
och Utveckling till Avdelningen	för	hållbar	ut‐
veckling	som bättre beskriver avdelningens ar-
bete med att utveckla den ekologiska, sociala och 
ekonomiska hållbarheten. På grund av pandemin 
har mycket av resurserna lagts på krislednings-
stabens arbete. Trots detta har avdelningen kun-
nat genomföra/påbörja flera aktiviteter enligt 
avdelningens verksamhetsplan. 
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Kommunkansli 
Till följd av coronapandemin har omprioritering 
skett av kansliets verksamhetsplanering för att 
möjliggöra för digitalt deltagande på samman-
träden och minska risken för smittspridning vid 
möten. Under slutet av perioden har arbetet fort-
gått enligt plan med digitalisering av sekretessä-
renden till möten och uppgradering av förtroen-
demannaregistret. 

Under perioden bereder kansliet ärendet om ny 
politisk organisation med syfte att underlätta 
den politiska styrningen, förbättra villkoren för 
kommunens förtroendevalda och säkerställa en 
enhetlig ärendeberedning. 

Ekonomiavdelningen 
Utvecklingen av kommunens budgetprocess på-
går. Årets process har justeras med hänsyn till 
den pågående pandemin. Trots delvis ändrade 
arbetssätt har avdelningen fortsatt arbetet med 
att stötta kommunens chefer i budget och upp-
följningsarbete. 

Arbete pågår med att förnya kommunens policy 
för representation. Under året har digitali-
seringsarbete genomförts som underlättar betal-
ning av kommunens fakturor för privatpersoner. 

HR-avdelningen  
Särskild fokus under året har fortsatt legat på 
projektet heltidsresan. Under året har även pro-
jektet medarbetarskap inletts där kommunen 
ser över nuvarande personalpolitiska program.  

Ett större hälsoprojekt pågår inom tre av sex 
verksamhetsområden. Kommunen har i samver-
kan med studenter från Lunds universitet ge-
nomfört en förebyggande arbetsmiljöinsats. 

HR-avdelningen genomförde i samverkan med 
ett externt rekryteringsföretag rekryteringen av 
ny kommundirektör.	

IT-avdelning 
Digitala möten med hjälp av programmet Zoom 
och arbete på distans har blivit en vardag för 
många medarbetare vilket har resulterat i att 
kostnaderna för IT-utrustning ökat. Konferens-
rums teknik har uppdaterats med ny utrustning 
och kameror för att uppfylla användarnas behov 
av digitala möten. Vården har infört digitala 

nycklar till våra brukare med en automatiserad 
användarhantering vilket innebär att personer 
som har slutat tas bort med automatik. Grund-
skolans information finns nu i vårt beslutsstöd-
system, vilket gör det lättare att kunna analysera 
verksamheten. Avdelningen har under perioden 
haft en låg bemanning men ändå lyckats lösa 
sina uppgifter.   

Upphandlingsavdelningen 
Avdelningens arbete har till stor del präglats av 
att lösa akuta uppkomna upphandlings- samt 
materialförsörjningsbehov till följd av pandemin. 
Arbetsbelastningen har varit mycket hög under 
året. 

Under perioden har stort fokus lagts på att se 
över möjligheterna för effektivisering och ut-
veckling av vårt e-handelssystem med syftet att 
få ett smidigare flöde och underlätta för våra 
medarbetare runt om i kommunen.  

Ekonomi 
Kommunledningskontoret 
Utöver alla andra utmaningar så har ekonomin 
och inriktningen mot att få en budget i balans va-
rit i fokus. På förslag från ledningsgruppen be-
slutade kommunstyrelsen om en 1 procent be-
sparing för alla verksamhetsområden utom 
Vård- och omsorg vilket kommunledningskon-
toret kommer att uppfylla. 	

För IT-avdelningen och upphandlingsavdel-
ningen prognostiseras ingen avvikelse mot bud-
geten.	

Kommundirektör 
Kostnader för rekrytering och lön till ny kom-
mundirektör var ej budgeterad vilket innebär en 
negativ avvikelse i förhållande till budget.	

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen prognostiserar en 
positiv avvikelse med 150 tkr, anledningen är 
personalförändringar samt att man implemente-
rat lagerredovisning av profilprodukter (reklam-
varor).	

Kundcenter har haft vakant tjänst samt per-
sonalförändringar, vilket innebär en prognosti-
serad avvikelse med +75 tkr.	
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Avdelningen för hållbar utveckling 
Avdelningen för hållbar utveckling prognostise-
rar en positiv avvikelse mot budget med 260 tkr, 
Dels på grund av en vakant tjänst, dels på grund 
av högre projektbidrag än beräknat.	

Kommunkansli 
Kansliet prognostiserar en positiv avvikelse med 
500 tkr för år 2020. Det beror på val att ej till-
sätta vakans, förskjutning av process med sam-
verkansavtal om kommunjurist och särskild pla-
nering av föräldraledighet under kommande pe-
riod. 

Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen prognostiserar en negativ 
avvikelse med -280 tkr som beror på att färd-
tjänstavtalet med Skånetrafiken beräknas dra 
över budget med 330 tkr. Allmän återhållsamhet 
på avdelningen och inom resor beräknar minska 
avvikelsen med 50 tkr. 

HR-avdelningen  
HR-avdelningen prognostiserar en positiv avvi-
kelse med 120 tkr. Prognosen beror på en va-
kans och besparingar för att täcka kostnader för 
centrala rekryteringar och samarbetstjänster.  

Investeringar 
Kommunledningskontoret 
Konferensrummen har på grund av corona ut-
rustats med digital utrustning i snabbare takt än 
planerat för att kunna genomföra videomötet. 	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Kommunledningskontoret har vidtagit det åtgär-
der som krävdes för att uppnå målet om 1 pro-
cent besparing som fattades av kommunstyrel-
sen under våren. 
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Teknik och service 

Driftredovisning   

 
 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Park, gata och naturvård 
Årets vår- och sommarsäsong har varit an-
norlunda på många sätt jämfört med tidigare år. 
Samtliga större evenemang har ställts in på grund 
av covid-19 men bedömningen är att det ändå 
har varit fler besökare än normalt för säsongen. 
Besökarna har i större omfattning nyttjat det 
goda utbud av aktiviteter som finns inom fritid  
och rekreation och följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer till sociala aktiviteter utom-
hus. 

Detta har medfört att verksamheten har haft ett 
utökat uppdrag än normalt avseende renhållning 
och skötsel av stränder, parker och gatumark 
men även exempelvis sätta upp informationsskyl-
tar med budskap om vikten av att hålla avstånd. 
Skyltarna sattes upp vid samtliga kommunala 

badplatser, samt vid tågstationerna och vid infar-
terna till Båstad och Torekov.  

I Torekov har det under en tid pågått ett projekt 
gällande byutveckling, där boende på orten aktivt 
har kunnat föra fram sina synpunkter på Tore-
kovs fortsatta utveckling. För att underlätta för 
verksamhetsutövarna och för hamnens övrig be-
sökare, valde förvaltningen att i enlighet med by-
utvecklingsprojektets önskemål stänga Hamn-
plan för parkering och skapa en luftig sittyta till-
gänglig för både för restaurangernas ”take away 
gäster”, men som även var öppen för allmän-
heten.  

Kommunala badplatser har provtagits enligt i för-
väg fastställd kontrollplan, tyvärr har provresul-
taten påvisat högre bakteriehalter än normalt. 
Avvikande från tidigare år är att resultaten påvi-
sat högre bakteriehalter runt hela Bjärehalvön. 
En utredning gällande badvattenkvaliten har på-
börjats.  

På gatusidan fortgår reinvesteringar gällande as-
faltbeläggningar i det kommunala vägnätet enligt 
plan för 2020. 

Kommunen har också arrangerat en aktivitet för 
allmänheten i slutet av augusti under LONA-da-
gen där besökare fick titta på de LONA-projekt 
kommunen gjort och medverkat i som våtmark 
Sinarpsdalen, blå slingan Hemmeslöv och nyskap-
ande av ängsmark i Grevie samt bygga enkla in-
sektshotell. 

Fastighets- och fritidsverksamhet 
De stora fastighetsprojekten med nya skolor i 
Förslöv och Västra Karup dominerar insatserna 
på fastighetssidan. 	

Arbetet med om- och tillbyggnationen i Förslöv 
pågår som planerat enligt tidplan. Det innebär att 
den nya skolbyggnaden och ombyggnaden av 
högstadiet är klart under mars månad 2021. 	

Efter det kvarstår rivning av en byggnad samt 
återställning av mark och den yttre miljön. Under 
sommaren 2020 har en ny caféteria färdigställts i 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvi-

kelse 

TEKNIK OCH SERVICE -39 316 -59 980 -61 990 -2 010 

Tekniska kontoret -496 -730 -800 -70 

Park, gata och natur -14 496 -24 078 -23 818 260 

Fastighet -8 251 -13 246 -13 246 0 

Fritidsverksamhet -7 403 -9 045 -9 410 -365 

Service, (fordon, kontor, 

lokalvård och måltid) -629 -1 881 -3 081 -1 200 

Räddningstjänst -8 041 -11 600 -11 635 -35 

Renhållningsverksamhet 0 600 0 -600 

VA-verksamhet -11 932 0 0 0 

Återställning VA-

regleringsfond 11 932 0 0 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad 

verksamhet -98 639 -129 544 -134 128 -4 584 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning -8 015 -10 000 -10 886 -886 

VA-verksamhet -26  786 -82 696 -47 270 35 426 

Övrig 

exploateringsverksamhet 16 175 45 400 52 313 6 913 

31



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

Kommunstyrelse – Teknik och service  

 
högstadiebyggnaden och två av tre etapper av 
bergvärmeanläggningen samt en viss del av ute-
miljön är färdigställda. 	

För Västra Karups skola har förfrågningsunderlag 
för upphandling tagits fram och annonserats. Un-
der sommaren har tillagningsköket i Klockarebyn 
byggts om till ett mottagningskök med tillhö-
rande matsal. För att genomföra det har en för-
skoleavdelning flyttat från Klockarebyn till intil-
liggande lokaler. Arbetet med att frikoppla el- och 
värmeförsörjning av idrottshallen från skolbygg-
naden pågår. Planeringen är att rivning av befint-
lig skola genomförs sista kvartalet 2020 och 
byggnation av ny skola är klar hösten 2022.	

Inom fritidsverksamheten har fortsatt stort fokus 
lagts på det rörliga friluftslivet. Covid-19 har 
medfört en ökad efterfrågan på rörligt friluftsliv, 
och bedömningen är att antalet gäster på våra 
vandringsleder mer än fördubblats under 2020 
jämfört med 2019. Malenbadet har varit öppet 
hela säsongen, tack vare omfattande insatser för 
att säkra mot spridning av covid-19. Det har 
också genomförts ett flertal sommaraktiviteter 
tillsammans med barn- och ungdomsföreningar. 

Räddningstjänst och säkerhetsarbete 
Räddningstjänsten arbetar nu med en ny tillsyns-
plan som ska verkställas under hösten tillsam-
mans med utbildningar för att säkerställa verk-
samheters arbete med systematiskt brand-
skyddsarbete.  

Verksamheten har fortsatt svårighet med att re-
krytera deltidsbrandmän. Utfallet på vårens re-
kryteringsomgång visar svårigheter att rekrytera 
blivande brandmän som både bor och arbetar på 
respektive ort. Ingen sökande uppfyller bägge 
kriterierna. Då rekryteringsläget är väldigt svårt 
har en översyn av en framtida organisation på-
börjats. I översynen ingår också att hitta ett opti-
malt läge för brandstation. 

Säkerhetsarbetet har till stora delar bestått av 
stabsledning och hantering av verksamhetsöver-
gripande åtgärder med anledning av covid-19.  

 

Insatsstatistiken ligger lika som året innan, ca 29 
procent av våra insatser är IVPA (I Väntan På Am-
bulans) och hjärtstoppslarm. 

 

Måltids-, lokalvård och fordonsverksamhet 
Måltidsverksamheten har tillämpat en rad åtgär-
der till följd av covid-19. Skolrestaurangen för 
gymnasieelever öppnade åter vid höstterminstart 
efter månader av hemundervisning. Detta har re-
sulterat i minskade intäkter av externa gäster så 
som kommunanställda och Måltidsklubben för 
pensionärer. Kommunanställda erbjuds från och 
med terminsstart att återigen äta i skolrestau-
rangen, för Måltidsklubben finns ännu inget nytt 
startdatum.  

I samband med byggnation av ny skola i Västra 
Karup har delar av Klockarebyns förskola byggts 
om till en skolrestaurang samt att köket med 
enkla medel anpassats till att kunna servera fler 
antal portioner. Huvudkomponenten tillagas på 
Förslövs skola och distribueras ut med lastbil, allt 
annat tillreds i köket på Klockarebyn.  

Menigo är från och med juli ny livsmedelsleve-
rantör till Båstads kommun. Vi har även nya avtal 
med Bjäre kyckling, Hembergs frukt och grönt, 
Sjöstrands och Erics samt Feldts fisk.  

Fordonsorganisationen har startat upp en bilpool 
i kommunal regi. Bokningen av fordon görs i be-
fintligt datasystem och bilpoolen består av tre el-
bilar och två gasbilar. 

För att förebygga smittspridning med anledning 
av covid-19 har Lokalvården haft utökat uppdrag 
med desinficering och rengöring av olika områ-
den och ytor inom kommunens verksamhetsloka-
ler.  

Antal ärenden/larm i eget insatsområde 

Station/år 
2020 
-aug 

2019 2018 2017 2016 

Båstad 162 246 258 242 257 

Förslöv 64 65 66 66 64 

Torekov 56 92 80 77 44 

Kommunala uppdrag. 
TiB/chef i beredskap 37 48 22   

Summa 319 451 426 387 365 
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Investeringar 
Flera större investeringsprojekt har färdigställts 
under perioden.  

Anläggning av gång-, cykel- och rekreationsled på 
Bjäre banvall färdigställdes. Vid mätning av anta-
let cyklande har man sett att den nyttjas av väl-
digt många. Mellan Grevie och Båstad kan det 
vara över 500 cyklande en fin sommardag.  Vid 
Grevie har också ängsmark återskapats längs 
Bjäre banvall med delfinansiering via LONA bi-
drag.  

Byggnation av två nya badbryggor i Torekov samt 
tillgänglighetsanpassat bad har slutförts.  

Även ombyggnation av Köpmansgatan har slut-
förts, förutom trädplantering som utförs under 
hösten. Projektet har löpt på väl men har skapat 
stora störningar i trafiken på grund av avspärr-
ningar under entreprenaden. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Projektet kring framtidens återvinningstjänst på-
går och en delrapportering gjordes på kommun-
styrelsens sammanträde i juni. En referensgrupp 
med deltagare från föreningar och näringsliv ska 
formas och träffas under hösten. Projektet ska 
slutrapport-eras vid årsskiftet.	

NSR har inte rapporterat några avvikelser i sin 
verksamhet kopplade till den pågående pande-
min.	

VA-verksamhet 
Sommaren har bjudit på varierande väder, med 
långa perioder av värmebölja. Det har medfört att 
det vid två perioder varit bevattningsförbud i 
hela eller delar av kommunen. 	

Början på juli månad präglades av ostadigt väder 
med korta men kraftiga skyfall, vilket orsakat 
översvämningar, främst i området runt Förslöv.	

NSVA har inte rapporterat några avvikelser i sin 
verksamhet kopplade till den pågående pande-
min. 

Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
Teknik och service prognostiserar en total bud-
getavvikelse om -1,8 mkr, inklusive en positiv av-
vikelse inom Myndighetsnämnden samt den bud-
geterade arrendeintäkten för temporär återvin-
ningscentral (-600 tkr). 

En negativ avvikelse om -0,3 mkr prognostiseras 
rörande budgeterade intäkter i samband med nya 
markavtal för ledningsägare. 

Säsongens parkeringsintäkter prognostiseras till 
en positiv avvikelse om +0,3 mkr. 

Volymerna för måltidsverksamheten inom äldre-
omsorgen minskar och det är framför allt port-
ioner inom hemvården som uppvisar en nedåtgå-
ende trend. Orsaken håller för närvarande på att 
utredas. Måltidsverksamheten prognostiserar 
därmed en avvikelse rörande lägre intäkter 
om -1,2 mkr. Vårdboendet Haga Park har inte 
öppnat så många platser som tidigare aviserat, 
vilket medför en minskad intäkt om -0,1 mkr, in-
kluderat i ovannämnda avvikelse.  

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddnings-
tjänst (inkluderar delen inom Myndighetsnämn-
den) och måltidsverksamheten senareläggs, detta 
tillsammans med tjänstledighet och sjukskrivning 
av personal inom tekniska kontoret medför en 
prognostiserad avvikelse om +0,7 mkr. 

Teknik och service verksamheter har påverkats 
av covid-19 på olika sätt och den ekonomiska 
konsekvensen beräknas uppgå till -1,6 mkr. Den 
prognostiserade negativa avvikelsen inklude-
rar -640 tkr, avseende i huvudsak minskade in-
täkter för Malenbadet, både inträde och simskola, 
uteblivna intäkter för säkerhetsutbildning för 
kommunens anställda samt minskade måltidsin-
täkter för Haga Park. Verksamheterna har även 
haft kostnader och minskade intäkter, som inte är 
medtagna i det prognostiserade underskottet, 
uppgående till ca -0,5 mkr, samt åtgärder enligt 
beslut i krisledningsnämnden 6 april 2020, upp-
gående till ca -535 tkr. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Inga avvikelser noterade. 

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Intäkt på ca 0,6 mkr redovisas för Cykelväg 
Vistorpsvägen, vilket avser ersättning från Trafik-
verket. Enligt avtal mellan Båstads kommun och 
Trafikverket skulle kostnader fördelas lika mel-
lan parterna. Båstads kommun byggde ut del av 
gc-vägen i samband med byggnation av Pågatågs-
station i Förslöv 2015, vilket nu slutreglerats en-
ligt avtal då projektet i dess helhet är avslutat.	

Nya bryggor och tillgänglighetsanpassat bad i To-
rekov är färdigställt och det prognostiseras en 
positiv avvikelse på ca 0,9 mkr eftersom en stor 
del av kostnaderna inföll tidigare än beräknat	

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansgatan 
bedöms överskrida årets budget med 1,5 mkr då 
förorenade massor har påträffats. Totalt progno-
stiseras dock en positiv avvikelse på 1,0 mkr mot 
budget för hela projektet.	

Negativ avvikelse prognostiseras för reinveste-
ringsprojekt offentliga toaletter, eftersom ett 
stort antal dörrar behöver bytas ut. 

De stora skolprojekten i Förslöv och Västra Karup 
löper på i stort sett enligt plan. I Västra Karup ti-
digareläggs ombyggnad av idrottshall för att möj-
liggöra rivning av den gamla skolan, vilket med-
för ökad investeringskostnad om 6 mkr år 2020.	

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av 
Förslöv 2:4 prognosticerar en positiv avvikelse 
på 3,0 mkr.	

VA investeringen för anslutning av Sydvatten 
uppvisar en positiv avvikelse om +15,4 mkr då 
tidsplanen för genomförandet är framskjuten. 
Detta medför att även anslutningskostnaden pro-
gnostiserar en positiv avvikelse om +16,0 mkr.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
En stor del av den negativa budgetavvikelsen här-
leds till minskade volymer inom äldreomsorgen 
och främst leveranser av matportioner inom 
hemvården. Kostnadsutfallet på minskad kvanti-
tet av livsmedel kompenseras av höjda priser för 
livsmedel. Den minskade volymen av matport-
ioner kommer till stor del kompenseras i framti-
den när Haga Park har full beläggning. Dock har 
verksamheterna stora svårigheter att nå budget i 
balans under 2020. 
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

 
 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljöavdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra till-
syn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang ställts in. Sedan den 29 april utför 
miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av re-
stauranger och andra verksamheter som serverar 
mat för att kontrollera att de följer smittskydds-
föreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 20 maj. Administrationen har tillsammans 
med bygglov påbörjat arbetet med att vara pilot-
kund för det nya digitala arkivet som ska införas, 
dit man även ska kunna koppla miljö- och planä-
renden. Målet är att arkivet även ska finnas ex-
ternt och vara sökbart från hemsidan. Administ-
rationen fortsätter att kontrollera  så att bygglovs 
nya e-tjänster fungerar som de ska. Arbetet med 
att utveckla automatisering av handläggarrobo-
ten atom åt bygglov pågår ständigt.  

Pandemin covid-19 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet sedan mars. 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och all-
männa råd påverkar hur verksamheten kan bed-
rivas. Sedan den 2 april ska personal som har 
möjlighet, jobba hemifrån. Planavdelningen har 
varit särskilt drabbad genom långtidssjukskriv-
ningar orsakade av covid-19.  

Från den 1 juli övertog samhällsbyggnads miljö-
avdelning smittskyddskontrollen av serverings-
ställen och har till den siste augusti genomfört 
cirka 175 tillsynsbesök. Pandemin har inneburit 
en ökning av antalet nya bygglovsansökningar 
och anmälningar.  

Planarbete 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 20 maj. Andra strategiska dokument som ar-
betas med under perioden är framtagande av en 
ny strategisk cykelplan och en fördjupad över-
siktsplan för Torekov. Svar på olika remisser till 
statliga verk och myndigheter har lämnats.  

Under andra tertialen av 2020 har avdelningen 
arbetat med 18 detaljplaner innehållande allt 
från bostäder till verksamhetsmark. En detaljplan 
har varit ute på samråd och en plan har vunnit 
laga kraft.  

Planavdelningen har under perioden haft perso-
nalbrist på grund av pandemin och annan sjuk-
skrivning. Svårighet med att rekrytera ny plan-
handläggare till den vakans som uppstod i slutet 
av perioden 

Geodata 
Något fler kartbeställningar under sommaren än 
motsvarande period föregående år. Införandet av 
nytt verksamhetssystem pågår och följer tidpla-
nen. 

Ledning och administration 
Administrationen har stöttat miljöavdelningen 
med att uppgradera ärendeprogrammet Ecos 2 
och förbereder för införande av e-tjänster. Admi-
nistrationen har också arbetat med funktional-
iteten i de nya e-tjänster till bygglov samt hante-
rat en ny version av roboten Atom som automati-
serar vissa utskick.	

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden visar samhällsbyggnads kom-
munstyrelsedel på ett förväntat nollresultat me-
dan myndighetsnämnden trots den kraftigt un-

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -1 507 -3 144 -3 144 0 

Planarbete -1109 -1 686 -1 886 -200 

Geodata -563 -1 286 -1 086 200 

Hållbar utveckling -81 -169 -169 0 

Ledning och 

administration 246 -3 -3 0 

INVESTERING -119 -457 -439 18 
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derfinansierade smittskyddskontrollen av serve-
ringsställen visar på ett förväntad positiv avvi-
kelse mot budget på +0,4 mkr. 

Plan 
Planverksamheten kommer att ha svårt att nå 
budget då årets intäkter ser ut att bli mindre än 
budgeterat. Orsak är personalbrist. Beräknad av-
vikelse på intäktssidan prognostiseras 
till -0,6 mkr och på kostnadssidan till +0,4 mkr. 
Totalt bedöms planavdelningen visa en negativ 
budgetavvikelse på -0,2 mkr. 

Geodata 
Följer budget på kostnadssidan. Prognosticerar 
en positiv avvikelse på intäktssidan med 
+0,2 mkr på grund av större mängd nybyggnads-
kartor än budgeterat.

Ledning och administration 
Visar på ett överskott som i huvudsak beror på 
outnyttjade konsulttjänster. Prognosticerar ett 
nollresultat. 
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Bildning och arbete 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – BILDNING 

OCH ARBETE -18 351 -32 068 -31 465 603 

Verksamhets-

övergripande -698 -894 -1 033 -139 

Vuxenutbildning 

och SFI -5 380 -8 262 -8 262 0 

Yrkeshögskola och 

Yrkesvux 990 -938 -838 100 

Arbetsmarknad -4 663 -7 463 -7 004 459 

Bibliotek -5 334 -8 720 -8 650 70 

Kultur -1 223 -2 349 -2 326 23 

Ungdomens hus -2 043 -3 442 -3 352 90 

INVESTERING -203 -1 000 -1 000 0 

 

Hänt i verksamheten 
Pandemin har påverkat bildning och arbetes 
samtliga verksamheter i mycket hög grad. Alla av-
delningarna erbjuder aktiviteter och utbildning 
för deltagare och detta har endast kunnat genom-
föras i begränsad omfattning och vissa delar har 
helt ställts in. Detta innebär att pengar för aktivi-
teter inte har använts. 

Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildningen har fortsatt hålla skolan öp-
pen, men med digital undervisning. Lärarna hål-
ler kontakt med eleverna via lärplattformen och / 
eller telefonsamtal. Bokade möten med små grup-
per har genomförts, när eleverna haft önskemål. 
Intresset för att studera har ökat, detta märks 
med fler bokade samtal hos studie- och yrkesväg-
ledaren och fler inskrivningar till kurser i augusti. 
Antalet avhopp eller studieuppehåll har även 
ökat under pandemin, de elever som inte har di-
gital kompetens har haft svårt att studera, trots 
att skolan erbjudit utbildning i digitala verktyg. 

För SFI (svenska för invandrare) har även under-
visning skett på distans, kurserna B,C,D har fun-
gerat relativt väl med distansupplägg för de flesta 
eleverna, men analfabeter och gruppen A, språk-
väg 1 har distans inte varit möjligt, då har enskild 
undervisning och mindre grupper erbjudits. Stu-
die- och yrkesvägledningens drop-in har fått stäl-
las in. Endast enskilda bokade möten genomförs.  

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Ytterligare en ny yrkeshögskoleutbildning har 
blivit beviljad: Hållbar digital transformation 
20 p, som innebär att öka en organisations digi-
tala mognad. Totalt åtta längre yh-utbildningar 
och två korta utbildningar, samtliga utbildningar 
finns i tre områden: trädgård, besöksnäring och 
vård. All undervisning har skett på distans under 
våren, men startat lite försiktigt under augusti.	

Två yrkesvux-utbildningar, trädgårdsmästare och 
undersköterska där undervisning bedrivits på di-
stans, med undantag där praktiska moment in-
gått.  

Arbetsmarknad (AME) 
När pandemin blev ett faktum, upphörde kundbe-
söken i Kompetenshubben och det var inte möj-
ligt för personalen att arbeta i den utsatta miljö 
som det är på ett bibliotek. Verksamhetens aktivi-
teter drogs ner, men har trots detta varit öppet 
hela perioden och anpassat lokalerna. Under hös-
ten har antalet besök återigen börjat öka. Sam-
hällsorienteringen som AME tog över vid årsskif-
tet har drivits digitalt under denna period. Här 
har svårigheter uppstått, då många utrikesföddas 
grundläggande digitala kompetens är svag.  

Coronapandemin har medfört att Arbetsför-
medlingen har fått förändrat fokus och  måste 
hantera alla nya arbetslösa med minskad perso-
nalstyrkan. Till detta och att de i första hand ska 
anvisa till privata aktörer har lett till att anvis-
ningar till extratjänster och arbetsträning i kom-
munerna har minskat. Volontärverksamheten 
fick förändrat fokus och har under denna period 
fungerat som stöd för personer som behövt hjälp 
med olika saker i samband med covid-19. Om-
kring 50 personer har anmält sig som frivilliga 
volontärer och matchats ihop med 38 hjälpsö-
kande. Café Biblos stängdes under vår och som-
mar för att hindra smittspridning. Caféet öppna-
des åter i samband med skolstarten i augusti, 
rustad för att ta emot besökare som får hålla av-
stånd med ändå erbjudas en fikaplats.   

Ett omställningsarbete har gjort att medarbetare 
från caféerna arbetat i en sömnadsverkstad un-
der två månader med att sy skyddsutrustning till 
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Vård och omsorg. Det resulterade i omkring 660 
skyddsrockar.   

Arbetscentret Jv9 fungerar nu som centrallager 
för skyddsutrustning som visir, handskar, hand-
sprit och skyddsrockar. Enhetschefen på Jv9 fick 
ansvar för att organisera inköp, hålla kontakt 
med seriösa leverantörer och hantering av 
skyddsmaterial, rapporter till Socialstyrelsen och 
Länsstyrelsen. Arbetet sker i ett nära samarbete 
med Vård och Omsorg. Arbetet med uppbyggan-
det av ett Digidelcenter har stannat av och inpla-
nerade aktiviteter för att stärka individers digi-
tala kompetens skjuts framåt med hopp att snart 
starta igång igen.  

AME har under perioden arbetat med förberedel-
ser av att ingå i två samarbeten med ett flertal 
kommuner från Familjen Helsingborg. Digital 
Självförsörjning och uppbyggandet av en arbets-
marknadsplattform. Dessa projekt startar i sep-
tember. 

Under perioden beviljades arbetsmarknadsen-
heten ekonomiskt stöd från länsstyrelsen i Skåne 
genom §37A för att driva projekt Tetra – utveck-
lad språklig självkänsla. Projektet startade 15 
juni och pågår till och med 18 juni 2021 och byg-
ger på en samverkan mellan arbetsmarknadsen-
heten, representanter från det lokala näringslivet, 
det lokala civilsamhället samt personer från mål-
gruppen för att öka en utrikesfödd persons själv-
känsla i språket. 

Feriejobben utökades under sommaren när ar-
betsförmedlingen erbjöd extra medel, Sommar-
satsningen och sammanlagt har omkring 60 ung-
domar fått jobb. När ungdomsarbete inte fick fö-
rekomma på äldreboende på grund av corona 
startade verksamheten nya utomhusjobb inne-
hållande städning av banvallen och uppbyggan-
det av en Skogsträdgård i Sinarpsdalen.  

Under sommaren samarbetade verksamheten 
återigen med Teknik och Service och städade 
stränderna längs Bjärehalvön.  

Arbetsmarknadsenhetens arbete blir allt vikti-
gare då fler kommuninvånare är arbetslösa. Sam-
verkan med socialtjänst, vuxenutbildning och nä-
ringsliv samt arbetsförmedling är en förutsätt-

ning för att skapa möjligheter att hitta praktik-
platser, arbete och utbildning, där kompetens-
hubben fyller en viktig funktion som en väg in.  

Under det finansiella samordningsförbundet NNV 
Skånes paraply fanns processen Klientsupport 
och från årsskiftet 2020 tillhörde processledaren 
arbetsmarknadsenheten. Fokus blev flyttat från 
klienter till samverkan mellan olika aktörer för 
att finna metoder som underlättar klientens resa 
från bidrag till försörjning. Då Coronapandemin 
slog till avbröts möjligheten till samverkan med 
externa parter och tyvärr har processen fått läg-
gas ned. Det är av dock av stor vikt att verksam-
heten tar lärdom av processen. Arbetet i Finsam 
fortsätter för att hitta nya utvecklingsprocesser i 
samarbete med övriga kommuner inom förbun-
det. 

Bibliotek 
Bibliotekets verksamhet anpassades för att fun-
gera i pandemin vilket innebar att vissa bibliotek 
stängdes, hämtkasse infördes och andra åtgärder 
för att möta besökarnas behov på ett coronasä-
kert sätt. Under perioden flyttades Västra Karups 
skolbibliotek till tillfälliga lokaler under byggnat-
ion av ny skola.  

Kultur 
Kulturavdelningen anpassade de planerade akti-
viteterna efter folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer, genom att erbjuda en digital kon-
strunda och ett filminspelat firande av national-
dagen i Hembygdsparken i Boarp. Övriga aktivite-
ter ställdes in. Kultur för lärande genomfördes 
med begränsat upplägg på grund av pandemin. 
Kultur på Bjäre sammanställdes varje månad med 
den information som fanns att tillgå samt inform-
ation om aktuella hemsidor. Årets kulturstipendi-
ater är Adina och Amanda Romare för sitt arbete 
med filmatisering av boken Gabriel Klint.  

Fritidsgårdar 
Verksamhet har under våren anpassat sig till rå-
dande läge. Besöksantalet lite lägre med anledning 
av corona. Både Ungdomens hus och Musteriet 
höll öppet längre än tidigare år inför sommarup-
pehållet. Verksamhetens traditionella sommarav-
slutningar gjordes annorlunda och utan mark-
nadsföring för att minska stor tillströmning av del-
tagare.  Inför uppstart för hösten började persona-

Nya undersköterskor yrkeshögskola
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len med en gemensam dag tillsammans med fri-
tidsledare från Laholms kommun och Tryckeriet i 
Helsingborg. Dagen innehöll erfarenhetsutbyte 
och diskussioner kring ungdomar, aktiviteter och 
samarbetsmöjligheter, detta har gett nya idéer till 
aktiviteter på fritidsgårdarna i Båstad. 

Ekonomi 
Bildning och arbete beräknar att klara hålla årets 
budget samt uppfylla sitt besparingsuppdrag. 
Verksamhetsövergripande för bildning och ar-
bete finns dubbla kostnader gällande tjänsten 
som verksamområdeschef från 1 mars 2020. Be-

sparingskravet för år 2020 med 1 procent bespa-
ring har uppfyllts genom att avsluta vissa balans-
projekt i förtid för de var svåra att genomföra på 
grund av pandemin samt övergripande återhåll-
samhet med kostnader. Utöver besparingskravet 
finns besparingar av engångskaraktär, men även 
att verksamheterna arbetar för att minska kost-
naderna inför år 2021. Årets investeringsbudget 
är planerad att användas till datorer till personal 
och elever vid vuxenutbildningen, diverse utrust-
ning för att undervisa digitalt, bibliotekets utlå-
ningsdatorer, fritidsgårdarnas digitala utrustning 
samt inventarier till arbetsmarknadsenheten, 
biblioteken och vuxenutbildningen. 
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Individ och familj 
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – INDIVID 

OCH FAMILJ -37 147 -36 287 -53 870 -17 583 

Individ- och 

familjeomsorg -28 903 -27 018 -42 601 -15 583 

Ekonomiskt 

bistånd  -8 244 -9 269 -11 269 -2 000 

INVESTERING 0 -300 -300 0 

 

Det aktiva arbetet med genomförandet av hand-
lingsplanen har delvis påverkats av covid-19, då 
planerade utbildningar till stora delar har avbo-
kats. Förberedelserna inför uppstart av arbetet 
med att ledningssystemet har fortgått som plane-
rat. Detta arbete kommer att medverka till att 
uppfylla krav från såväl Inspektionen för vård 
och omsorg som revisionen, avseende tydliga ru-
tiner och processer för såväl invånaren och per-
sonalens bästa. 

Ny organisation är implementerad och rekryte-
ringar har möjliggjorts genom extra resurser för 
att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning 
enligt Socialtjänstlagen. Kommunen har det yt-
tersta ansvaret för att personer inom detta om-
råde får det stöd och den hjälp de behöver. Paral-
lellt pågår arbetsmiljöåtgärder och det finns 
dubbla personalkostnader.  

Barnperspektivet är en viktig del av individ- och 
familjeomsorgens handlingsplan, där fokus läggs 
på tidiga insatser och samordning mellan olika 
aktörer. Detta arbetssätt ska förebygga place-
ringar på institutioner och så långt det är möjligt 
skapa förutsättningar för lösningar inom kommu-
nen. Ett exempel är de tidiga insatser som initie-
ras via mottagningsenheten till den Förebyg-
gande enheten.  

Barn och unga har aktivt arbetat med att skapa 
förutsättning för LVU-vård i hemmet, där såväl 
barn som föräldrar får stöd samtidigt som sär-
skilda regler kan råda. Detta arbete har varit 

framgångsrikt och gett såväl kvalitativa som kost-
nadseffektiva lösningar. Familjehemsplacering-
arna har under året halverats, dock har nya be-
hov tillkommit vilket dämpar effekten på det eko-
nomiska utfallet. 

Arbetet med ärendegenomgångar för att rätta till 
tidigare misstag har pågått och pågår även under 
denna och nästa tertial. Detta arbete skapar också 
bättre förutsättningar för den slutliga övergången 
till det nya verksamhetssystemet 1 oktober. Mo-
dul för dokumentation och skattning av klientbe-
hov, har köpts in med mål att få en ökad kvalitet 
och möjlighet i att göra uppföljning av insatser. 

En effekt av pandemin är att inflödet av såväl oro-
sanmälningar, ansökningar avseende ekonomiskt 
bistånd, psykisk ohälsa och missbruk, har ökat 
under tertial och medverkat till en hög arbetsbe-
lastning. Trycket på mottagningsenheten har va-
rit högt och tidvis ansträngande under semester-
perioden. Detta har i sin tur spillt över på samt-
liga enheter, där medarbetarna visat en hög mo-
ral att hjälpa varandra när det har varit en hög in-
strömning. Bemanningen har även påverkats av 
pandemin, på så sätt att personer i riskgrupp har 
getts förutsättningar att arbeta hemifrån så långt 
det har varit möjligt. 

Vuxenenheten arbetar med komplexa ärenden 
kring exempelvis missbruk, samsjuklighet, våld i 
nära relationer samt handlägger ekonomiskt bi-
stånd. Det ekonomiska biståndet ökade fram till 
och med juni månad, men har sedan visat en sjun-
kande tendens under den senaste månaden. Det 
finns dock en hög risk för utökade utgifter, ef-
tersom den nationella bedömningen är att en 
ökad arbetslöshet kommer att följa i pandemins 
spår. Mycket av verksamheten inom AME har 
pausats eller minimerats på grund av pandemin. 
Möjligheterna att vända trenden av försörjnings-
stöd och utöka samarbetet med arbetsmarknads-
enheten (AME) för att fler individer ska ges möj-
lighet till egen försörjning är i nuläget därför be-
gränsade. 
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Missbruksproblematiken är påtaglig och får 
ibland mynna ut i kostnadsdrivande institutions-
placeringar. Den kommande förstärkningen av 
person i förebyggande enheten, ökar förutsätt-
ningarna för att arbeta förebyggande i större ut-
sträckning. Under tertialen så arbetsmiljöproble-
matik uppdagats i form av undermålig fysisk 
miljö vid Kajutan. I planeringen för flytt in till 
Skutan uppdagades att även denna lokal var 
olämplig och saknar ventilation. I slutet av au-
gusti flyttar därför förebyggande enheten till Ci-
tadellet. 

Ekonomi 
Den huvudsakliga avvikelsen för individ och fa-
milj avser kostnader för placeringar utöver bud-
geterat -15,4 mkr. Placeringar under år 2019 har 
fått fortsatt påverkan under år 2020. Under året 
har flera avslutats med nya lösningar på hemma-
plan. Avvikelsen -1,7 mkr gällande personalkost-
nader och inhyrd personal beror dels på de på-
gående arbetsmiljöutredningarna med dubbla 
personalkostnader, förstärkningen i början av 
året samt personalkostnad under avveckling av 
boendet SKUTAN. Ekonomiskt bistånd beräknar 
en negativ avvikelse motsvarande ca -2 mkr. Den 
pågående pandemin har medfört ökade kostna-
der som sannolikt kvarstår året ut. Schablonin-
täkter och ersättning ekonomiskt bistånd från Mi-
grationsverket + 1,1 mkr. I övrigt arbetar verk-
samheten vidare på att fortsätta anpassa organi-
sationen och kostnaderna utifrån att schablonin-
täkter från Migrationsverket fortsätter att minska 
även inför år 2021.  

Investeringar 
Årets investeringar kommer att användas till 
uppdatering av personlarm, inköp av säkra arkiv-
skåp, inventarier till arbetsplatserna samt kom-
pletterande IT system. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Individ och familjs förbättringsarbete utgår från 
den handlingsplan som är beslutad. Arbetet har 
störts av pandemin, vilket till viss del påverkar 
det ekonomiska utfallet. De extra resurser som 
tillförts, har använts för nyrekryteringar enligt 

handlingsplanen. Trots att enheterna arbetat ak-
tivt med att minska institutionsplaceringar, så 
kvarstår ändå ett befarat underskott för insatsen. 
Enheten bedömer att det behövs ytterligare re-
surser för att kunna finansiera de stödinsatser 
som är lagstadgade. Socialtjänstlagen betonar 
kommunens yttersta ansvar för att individer får 
det stöd som behövs, vilket går över budgetan-
svar. Det är av synnerligen vikt att hålla i och 
hålla ut, tills effekterna av det förebyggande per-
spektivet visar sig. I det prognosticerade under-
skottet finns även kostnader för arbetsmiljörela-
terade åtgärder samt avgångsvederlag. 

Ett nytt verksamhetssystem effektiviserar hand-
läggningen och medverkar till en rättssäker och 
ändamålsenlig myndighetsutövning, samt skapar 
förutsättningar för socialsekreterarna att utföra 
det motiverande sociala arbete som är kärnan i 
verksamheten. Ledningssystemet säkrar kvali-
teten och flödet mellan olika enheter i organisat-
ionen, för att invånaren ska få rätt hjälp i rätt tid 
och på rätt nivå. Enheterna kommer månadsvis 
följa upp väsentliga nyckeltal för att få en tidig 
signal när kostnader ökar. Pandemins påverkan 
på de ekonomiska effekterna, ökar sannolikt 
framöver. Den befarade farhågan som fanns vid 
förra tertialuppföljningen, var till viss delar befo-
gad. Fler ärenden har strömmat in, vilket medför 
fler insatser. En ökad psykisk ohälsa har konsta-
terats, andelen missbruksärenden samt hemfrids-
brott likaså. Inga kompensationer för dessa utö-
kade kostnader har utlovats från regeringen. 

Antal placeringar    

 2020 - aug 2019 2018 

BoU, Stödboende egen lägenhet 1 0 0 

BoU, HVB-vård och stödboende 6 4 2 

BoU, Familjehemsvård egna 16 31 23 

BoU, Familjehemsvård konsulent-

stödda 
6   

BoU, Behovsprövad öppen vård  3 1 1 

Vuxna, Institutionsvård missbruk 6 5 4 

Vuxna, Övriga insatser  3 5 2 

Vuxna, Öppna insatser vuxna 0 0 1 

Totalt 41 46 33 

Placering avser snitt 12 månader, ej antalet enskilda individer 
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Myndighetsnämnd
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Myndighetsnämnd -183 -325 -315 10 

 

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter. 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning 
inom miljö, bygg och säkerhet.  

Under perioden januari-augusti har nämnden 
haft sju ordinarie sammanträden och behandlat 
84 ärenden (79 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 3,1 timmar (3,4 timmar under samma 
period 2019). 

Myndighetsnämnden har deltagit i dialogmöte 
med kommunstyrelsen den 23 mars. På mötet 
avhandlades budget- och måluppfyllelse, samt 
framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Myndighetsnämnden har genomfört sammanträ-
den med ledamöter som deltagit över distans, 
för att på det viset minska risken för smittsprid-
ning. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

Sammanträden myndighetsnämnd   

 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 7 7 

Behandlade ärenden 84 79 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,1 3,4 
 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden prognosticerar en positiv 
avvikelse om 10 tkr. Prognosen baseras på mins-
kade utgifter till följd av corona. 
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Teknik och service
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Räddningstjänst 81 -285 -105 180 

 

Hänt i verksamheten 
Inkomna ärenden har hanterats och ny tillsyns-
plan för hösten 2020 är under framtagande. 

 

 

 

 

 

 

Sammanträden myndighetsnämnd      

Ärenden 
2020 
-aug 

2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO/LBE 0 1 46 53 42 

Serveringstillstånd 21 36 14 8 25 

Begagnande av offentlig plats 25 39 29 34 32 

Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning 1 22 17 22 36 

Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara 3 4 7 8 6 

Bygglov 17 13 16 27 16 

Övriga ärenden 33 43 21 22 53 

Summa 100 158 150 174 187 

 
 

Ekonomi 
Tillsättning av brandinspektörstjänst skedde ef-
ter sommaren vilket medför en positiv avvikelse 
om +180 tkr, tillsyner planeras att utföras se-
nare under året.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Den positiva avvikelsen kvarstår i bokslut.
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

MN – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -1 185 -2 973 -2 593 380 

Bygglov 2 002 1 026 1 826 800 

Bostadsanpassning -1 163 -1 441 -1 661 -220 

Miljö- och 

hälsoskydd -1 987 -2 381 -2 681 -300 

Alkohol och tobak -37 -177 -77 100 

INVESTERING 0 -93 -93 0 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljöavdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra 
tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang ställts in. Sedan den 29 april utför 
miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av re-
stauranger och andra verksamheter som serve-
rar mat för att kontrollera att de följer smitt-
skyddsföreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 20 maj. Administrationen har tillsammans 
med bygglov påbörjat arbetet med att vara pilot-
kund för det nya digitala arkivet som ska införas, 
dit man även ska kunna koppla miljö- och planä-
renden. Målet är att arkivet även ska finnas ex-
ternt och vara sökbart från hemsidan. Administ-
rationen fortsätter att kontrollera  så att bygg-
lovs nya e-tjänster fungerar som de ska. Arbetet 
med att utveckla automatisering av handläg-
garroboten atom åt bygglov pågår ständigt. 

Pandemin Covid-19 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet sedan mars. 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och all-
männa råd påverkar hur verksamheten kan bed-
rivas. Sedan den 2 april ska personal som har 
möjlighet, jobba hemifrån. Från den 1 juli över-
tog samhällsbyggnads miljöavdelning smitt-
skyddskontrollen av serveringsställen och har 
till den siste augusti genomfört cirka 175 till-
synsbesök. Pandemin har inneburit en ökning av 

antalet nya bygglovsansökningar och anmäl-
ningar.  

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. An-
talet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov, för-
handsbesked och strandskyddsdispenser har 
ökat markant jämfört med motsvarande period 
2019.  

E-tjänsterna för bygglovsprocessen har haft  
mycket problem men förbättras ständigt. De ger 
viss merarbete för tjänstepersonerna men en 
bättre och snabbare service till medborgarna 
samt förbättrad kvalitet på arbetet.  

En av LIA-praktikanterna från bygglovhand-
läggarutbildningen i Helsingborg har stöttat upp 
under sommaren och är nu tillsvidareanställd. 

Bostadsanpassning 
E-tjänsten för ansökan om bostadsanpassnings-
bidrag används mer och ett nära samarbete med 
arbetsterapeuterna i kommunen har förenklat 
handläggningen av bidragsansökningar. Dock 
har pandemin gjort att antalet ansökningar ökat 
och kommunens lager på ramper har tagit slut 
vilket innebär ökade kostnader. Flera stora hiss-
ärenden har beviljats bidrag. Drygt 10 procent 
av ansökningarna om bidrag fick helt eller delvis 
avslag, liknande föregående år. 

Miljö- och hälsoskydd 
Under T2 har miljöavdelningen utöver ordinarie 
tillsyn arbetat med trängselkontroller enligt de 
nya smittskyddsföreskrifterna som började gälla 
i juli 2020. Totalt har miljöavdelningen lagt över 
600 timmar handläggningstid på kontroller och 
andra arbetsuppgifter kopplade till de nya före-
skrifterna. För att stötta upp på avdelningen har 
en extra tjänst tillsatts under juni till september, 
vilket bidragit till att ordinarie tillsyn inte blivit 
lika eftersatt som befarat.  
Den största avvikelsen under T2 är avloppsin-
venteringen som inte kunnat utföras enligt plan. 
Orsaken är att handläggarna är hårt belastade av 
gamla ärenden vilket man inte tagit höjd för i till-
synsplaneringen. Inventeringsärendena tar dess-
utom längre tid än vad som är planerat och mil-
jöavdelningen kan inte längre ta betalt för all 
nedlagd handläggningstid enligt politiska beslut. 
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I dagsläget har ca 100 inventeringar genomförts 
mot planerde 300 under T1 och T2 vilket ger ett 
utfall på 33 tkr jämfört med budgeterade 360 tkr 
under samma period. 
Alkohol och tobak 
Under perioden har tillsyn inom området skett 
enligt upprättad kontroll- och tillsynsplan. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden visar samhällsbyggnads kom-
munstyrelsedel på ett förväntat nollresultat me-
dan myndighetsnämndsdelen, trots den kraftigt 
underfinansierade smittskyddskontrollen av ser-
veringsställen, visar på en förväntat positiv avvi-
kelse på +380 tkr.   

Bygglov 
Ökad ärendemängd och flera stora byggen ger en 
prognosticerat avvikelse på +0,8 mkr. 

Bostadsanpassning 
Ett flertal hissärenden än normalt gör att bidra-
gen bedöms kosta 220 tkr mer än budgeterat. 

Miljö- och hälsoskydd 
Avloppstillsynen visar på en negativ avvikelse 
liksom smittskyddtillsynen av serveringsställen 
som är otillräckligt finansierade av staten. Pro-
gnosen är att verksamheten redovisar en avvi-
kelse på -0,3 mkr 

Alkohol och tobak 
Intäkterna ligger över budget vilken bedöms ge 
en positiv avvikelse på +0,1 mkr.
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Utbildningsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Utbildningsnämnd -234 -405 -375 30 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter. 
Nämnden har även ett arbetsutskott bestående 
av fem ledamöter. Nämnden ansvarar för de 
strategiska frågorna på kort och lång sikt för all 
utbildning av barn och unga i Båstads kommun, 
samt individ och familjeärenden för barn, unga 
och vuxna.  

Under perioden januari-augusti har nämnden 
haft sex ordinarie sammanträden. Vid dessa 
sammanträden har nämnden behandlat 105 
ärenden (103 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 2,8 timmar (2,9 timmar under samma 
period 2019). 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att 
nämndens ansvar som socialnämnd skulle över-
föras till kommunstyrelsen. Överföringen skedde 
den fjärde maj. 

Corona 
Utbildningsnämnden har stängt sina samman-
träden för att minska smittspridning och sam-
manträtt i större lokal för att minska risken för 
smittspridning. Nämnden berett ärende till kris-
ledningsnämnden för att övergå till fjärrunder-
visning för gymnasieskolan och kulturskolan. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan inom sina ansvarsom-
råde. 

Sammanträden utbildningsnämnd   

 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 6 6 

Extra sammanträden  0 0 

Behandlade ärenden 105 103 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,8 2,9 

 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden prognosticerar en positiv 
avvikelse om 30 tkr. Prognosen baseras på att or-
ganisationsförändring och minskade utgifter till 
följd av corona 
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Skolpeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Skolpeng 

barnomsorg/ 

grundskola -136 620 -210 935 -209 610 1 325 

Skolpeng  

gymnasium -31 110 -57 631 -55 581 2 050 

 

Hänt i verksamheten 
Uppdraget att säkerställa en skolpeng för varje 
skolform är nu genomförd, vilket innebär att 
även skolformerna grundsärskola och gymnasie-
särskola pengberäknas. 	

Verksamheten har i samarbete med Teknik och 
service arbetat vidare  med genomlysning av lo-
kal- och städkostnader, ett arbete som kommer 
pågå även under hösten. Arbetet syftar till att 
möjliggöra anpassningar mot budget, för åren 
2020 och 2021. 

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att det under vårterminen visat färre elever 
inom fritidshem, åk 1-6 samt åk 7-9 beräknas en 
positiv avvikelse med +1,3 mkr. Avvikelser finns 
mellan egen regi, annan kommun och fristående 
regi.  Budget och kostnader för skolpeng gäl-
lande grundsärskola är överflyttat från ram till 
skolpeng.  

 

 

Antal folkbokförda barn och elever 
barnomsorg/grundskola 

 

 Budget Utfall   Avvikelse 

Egen regi 2 489 2 400 89 

Fristående regi 373 385 -12 

Annan kommun 49 61 -12 

Summa 2 911 2 846 65 

 

Skolpeng för gymnasium 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
samt att det under vårterminen visat vara färre 
elever på Akademi Båstad beräknas en positiv 
avvikelse med ca 2 mkr. Snittkostnaden i egen 
regi ökar och förväntas bli högre än budgeterat, 
detta med anledning av att andelen som går in-
troduktionsprogram har ökat samtidigt som 
färre elever väljer att studera på ekonomi-, sam-
hällsvetenskapliga och naturvetenskapliga pro-
grammet. Andelen elever som väljer att studera i 
annan kommun och fristående verksamhet har 
ökat jämfört med samma period i fjor vilket 
medför en högre kostnad per elev. Prognosen är 
osäker eftersom det sker en justering i septem-
ber för de elever som bytt mellan program och 
skolor därför är elevantalet för hösten fortfa-
rande osäkert. Budget och kostnader för skol-
peng gällande gymnasiesärskola är överflyttat 
från ram till skolpeng.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Avvikelser inom skolpeng beror på elevers fria 
val av skola och program eller volymökning/vo-
lymminskning.  

 

 
Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng (kr) snittpeng (kr) snittpeng (kr) 

Egen regi 201 142 -59 -79 959 -89 052 -9 093 

Fristående regi 116 111 -5 -129 953 -127 716 +2 237 

Annan kommun 197 198 +1 -118 828 -100  803 +18 025 

Summa 514 451 -63    
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Barn och skola
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BARN OCH 

SKOLA -42 043 -77 404 -77 921 -517 

Verksamhets-

övergripande BS -12 045 -17 152 -17 444 -292 

Lokaler  -20 910 -29 797 -31 297 -1 500 

Tilläggsbelopp, 

grundsärskola -4 428 -8 247 -7 372  875 

Skolskjuts -3 984 -6 630 -6 630 0 

Svenska som 

andraspråk/ 

modersmåls-

undervisning -3 263 -3 977 -4 327 -350 

Gymnasiesärskola -733 -1 332 -882 450 

Gymnasium 

ramfinansierad -6 375 -10 269 -9 969 300 

Summa -51 738 -77 404 -77 921 -517 

Resultatenheter 

förskola/grundskola     

Förskola 1-5 år 2 962 0 0 0 

Grundskola F-9 

inklusive fritids 5 311 0 0 0 

Summa 8 273 0 0 0 

Resultatenheter 

gymnasium     

Akademi Båstad 

Gymnasium 1 422 0 0 0 

Summa 1 422 0 0 0 

INVESTERING -1 802 -7 935 -7 935 0 

 

 

Resultatenheters ackumulerade resultat förskola/grund-

skola  

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Förskola  

1-5 år -1 618 0 0 -1 618 

Grundskola 

F-9 inklusive 

fritids 3 329 0 0 3 329 

Summa 1 711 0 0 1 711 
 

Resultatenheters ackumulerade resultat gymnasium 

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Akademi   

Båstad   

Gymnasium 201 0 0 201 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Under andra tertialen har organisationen genom-
fört förändringar i rektorsområdesindelningen. 
Strandängsskolan är från och med augusti 2020 
en sammanhållen enhet från förskoleklass till 
årskurs 9, enheten leds av en rektor och en biträ-
dande rektor. För rektorsområdena inom försko-
lan har följande förändring skett, till Äppelbyn 
och Päronbyns förskolor tillförs även Fiskebyns 
förskola vilket innebär att rektorerna i förskolan 
får en något jämnare arbetssituation.  Den stora 
påverkan på verksamheten under första halvåret 
har varit pandemin orsakad av covid-19. Anpass-
ningar är gjorda för sommarmånaderna och hös-
ten kommer att inledas med fortsatta restrikt-
ioner och anpassningar. 

Utvecklingsarbetet kring det systematiska kvali-
tetsarbetet prioriteras ner under våren men är nu 
återupptaget och ledningsgruppen har ägnat två 
dagar åt en fördjupning i ämnet.    

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Verksamheten har fortsatt arbetet med Fritids-
hemssatsningen trots att statsbidraget har upp-
hört. Arbetet har förverkligat en fritidspedagogik 
som omsätter läroplanen i praktiken. Statsbidra-
get Specialpedagogik för lärande har nyttjats av 
några enheter medan övriga har följt utbild-
ningen i ett lugnare tempo än Skolverket kräver. 
Detta arbete har på ett väsentligt sätt påverkat 
samsyn och samarbete till förmån för en högre 
grad av individ- och gruppanpassningar. Utveckl-
ingen av tillgängliga lärmiljöer har varit i fokus 
både vad avser pedagogik, lokaler och psyko-
social miljö. Värdegrundsarbetet har fortsatt hög 
prioritet på enheterna. En handlingsplan för pro-
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blematisk skolfrånvaro har tagits fram. Verksam-
hetsåret 19/20 har visat på en något högre 
måluppfyllelse vad gäller meritvärde i åk 6 och 9 
än föregående år. 

Förskola 1–5 år 
Statsbidraget för Mindre barngrupper minskade  
inför hösten 2020 vilket kan påverka verksam-
heternas organisationer. Enheterna har arbetat 
med Skolverkets material kring undervisning i 
förskolan. Ett fortsatt arbete kring Barnkonvent-
ionen kopplat till läroplanen som på ett förtjänst-
fullt sätt, sätter fokus på barns delaktighet och in-
flytande i vardagen. Ledningsteamet arbetar för 
ett ökat samarbete för att säkerställa en likvärdig 
förskoleverksamhet. Verksamheten ser en fort-
satt ökad vistelsetid. Nytt avtal är tecknat med 
Halmstad Högskola för övningsförskolor där två 
av fyra förskoleområde ingår.  

Gymnasium 
Gymnasieskolans stora utmaning, att från mars 
månad övergå till fjärrundervisning gick över för-
väntan. Extra konferenser planerades in, elever 
fick extra stöd och anpassningar, några i skolans 
lokaler. Möjligheter skapades för att genomföra 
enstaka prov och redovisningar på skolan. Rektor 
följde elevernas upplevelse av undervisningen 
och både lärare och elevers synpunkter togs till-
vara. Den 5 juni tog 67 elever studenten, 65 med 
fullständig examen. Även våra ettor och tvåor kla-
rade vårens utmaning och Akademi Båstad Gym-
nasium ser inte att någon undervisning eller 
praktik behöver arbetas in eller tas igen. Inför 
hösten har 204 studenter antagit till något av 
programmen, fortfarande sker förändringar och 
elever tillkommer. 

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -0,5 mkr. Lokaler för förskola och 
grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud-
get -1,5 mkr på grund av ej budgeterade kostna-
der för moduler i bland annat Östra Karup. Inför 

budget 2020 fick barn och skola en besparing på 
drygt 3 mkr, denna besparing är genomförd. Till 
det tillkom 1 procent besparingskrav vilket mot-
svarades av 2,2 mkr för resultatenheterna och yt-
terligare ca 0,6 mkr gällande rambudgeten. Även 
denna besparing är genomförd främst med kort-
siktiga åtgärder av engångskaraktär. 

Resultatenheter förskola/grundskola 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en positiv avvikelse om +8,2, mkr per den 
31 augusti 2020. Överskottet beror på en positiv 
semesterlöneskuld om +6,8 mkr. Efter reglering 
av semesterlöneskulden som kommer att utjäm-
nas under året, visar resultatenheterna en positiv 
avvikelse om +1,4 mkr. Denna avvikelse beror 
bland annat på tilldelade statsbidrag samt att 
man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

Resultatenhet gymnasium 
Akademi Båstad gymnasium visar en positiv avvi-
kelse om +1,4 mkr per den 31 augusti 2020. 
Överskottet beror på en positiv semesterlönes-
kuld om +1,2 mkr. Efter reglering av semesterlö-
neskulden som kommer att utjämnas under året, 
visar Akademi Båstad gymnasium en positiv avvi-
kelse om +0,2 mkr. Elevantalet sjunker under 
hösten, vilket gör att personaltätheten håller på 
att ses över samt att man jobbar aktivt för att 
uppnå målen vad gäller tilldelade besparingskrav. 

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 
utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 
IT-utrustning inom förskola, grundskola och 
gymnasiet, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler, förbättring av arbetsmiljön för både 
barn, elever och personal samt inköp av nya skol-
bussar. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Förvaltningen tillsammans med rektorsgruppen 
fortsätter med arbetet att se över alla möjligheter 
till besparingar både på kort och lång sikt.
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Bildning och arbete 
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BILDNING 

OCH ARBETE -1 490 -2 930 -2 898 32  

Kulturskolan -1 490 -2 930 -2 898 32 

INVESTERING - 36 -50 0 0 

 

Hänt i verksamheten 
Kulturskolan ställde snabbt om till digital under-
visning när pandemin var ett faktum. Eleverna 
undervisades via zoom. Lärarna erhöll kompe-
tensutveckling genom utvecklingsledaren. En en-
kätundervisning visar att elever och vårdnadsha-
vare är positiva mot hur undervisningen har fun-
gerat mot bakgrund av omständigheterna. Inga 
konserter har genomförts däremot har lärarna 

genom zoom genomfört samverkan i musik mel-
lan eleverna. Dramapedagogerna genomförde 
förskolepjäsen utomhus för alla förskolebarn. 
Estetisk lärprocess genomfördes i åk. 2. Vid ter-
minsslut genomfördes två utvecklingsdagar med 
bland annat utbildning i barnkonventionen.  

Ekonomi 
Verksamheten förväntas ha ett litet överskott då 
vakanser med kortare frånvaro inte återbesätts 
fullt ut.  

Investeringar 
Kulturskolan använder investeringsbudgeten till 
instrument och digitala hjälpmedel.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Ekonomin är i balans.  
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Vård- och omsorgsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Vård- och 

omsorgsnämnd -206 -390 -360 30 
 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio leda-
möter. Nämnden ansvarar för de strategiska om-
sorgsfrågorna på kort och lång sikt med syfte att 
möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för 
kommunens vård- och omsorgstagare som möj-
ligt. 

Under perioden januari-augusti har nämnden 
haft fem ordinarie och ett extrainsatt samman-
träde. Vid sammanträdena har 70 ärenden be-
handlats (81 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 1,9 timmar (3,7 timmar under samma 
period 2019). 

Vård- och omsorgsnämnden har deltagit i dialog-
möte med kommunstyrelsen den 23 mars. På 
mötet avhandlades budget- och måluppfyllelse, 
samt framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Vård- och omsorgsnämnden har till följd av pan-
demin ställt in sitt sammanträde i mars. Sedan 
april har en frivillig kvittning av platser skett, 
vilket medfört att nämnden är reducerad till fem 
ledamöter. Hösten 2020 återgår nämnden till 
normal sammansättning, men sammanträder i 
större lokal för att minska risken för smittsprid-
ning.  

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

Sammanträden vård- och omsorgsnämnd 

 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 5 6 

Extra sammanträden  1 0 

Behandlade ärenden 70 81 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 1,9 3,7 

 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar en 
positiv avvikelse om 30 tkr. Prognosen baseras 
på nämndens åtgärder till följd av corona med 
minskat antal ledamöter, inställt sammanträde 
och i övrigt minskade utgifter.  
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Hemvårds- och boendepeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Hemvårdpeng -34 065 -56 390 -51 140 5 250 

Boendepeng -44 422 -64 667 -68 087 -3 420 

 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 
Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en 
budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, 
vilket är 2,5 procent färre timmar än för 2019. 
Den största anledningen till detta är att behovet 
av hemvårdstimmar beräknades minska under 
året i samband med öppnandet av Haga Park. 
Antalet utförda hemvårdstimmar har under 
andra tertialet varit 96 271 timmar, vilket är 
4 281 timmar färre än budgeterat (-4,3 procent). 
Jämfört med samma period 2019 har antalet 
timmar minskat med 4 846 (-4,8 procent). På-
verkan av coronapandemin märks i verksam-
heten både genom ett tapp av hemvårdstagare 
men också genom ett minskat inflöde av nya 
vård- och omsorgstagare som vill avvakta tills 
att pandemin är över. Dock ser trenden med fal-
lande hemvårdstimmar ut att ha vänt i juli må-
nad. Verksamheten förväntar sig en ökning av 
antalet ansökningar om hemtjänst under hös-
ten/vintern utifrån ett uppdämt behov.   

Fördelningen mellan utförda timmar har under 
andra tertialet varit 88 procent omsorg och ser-
vice, 1 procent mottagningsteam och 11 procent 
dubbelbemanning. Jämfört med budget är det 
framförallt utförda dubbelbemanningstimmar 
som har ökat medan timmarna för övriga två ka-
tegorier har minskat. Den största orsaken till 
detta är coronapandemin då exempelvis en del 
vårdtagare med hög vårdtyngd som skulle kunna 
beviljas särskilt boende under våren valde att bo 
kvar hemma, vilket krävt mer dubbelbemanning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 
1 392 timmar vilket är 31 procent färre timmar 
än budgeterat. Teamet övergick från och med 
maj månad till att bli ett covid-19 team, vilket 

inte har hanterats inom budgeten för hemvårds-
peng och därmed har heller inga utförda timmar 
redovisats. 	

Boendepeng 
Beläggningsgraden på kommunens särskilda bo-
enden har under andra tertialet varit 99,9 pro-
cent, att jämföra med budgeterad nivå på 99 pro-
cent. Öppnandet av Haga Park utgör en jämförel-
sestörande post då boendet sedan öppnandet 
haft en beläggningsgrad på i genomsnitt 
127,9 procent, medan budgeten endast är beräk-
nat tolv platser för samma period. Per den 1 sep-
tember är samtliga 24 boende på plan 1 inflyt-
tade. Övriga särskilda boenden har haft en ge-
nomsnittlig beläggningsgrad på 98,1 procent.  

För samtliga särskilda boenden så har coro-
napandemin haft effekt på verksamheten, bland 
annat genom att nya inflyttningar har varit mer 
resurskrävande än normalt. Nyinflyttade vård- 
och omsorgstagare har suttit i ”karantän” i 14 
dagar på sitt rum för att minimera risken för 
smittspridning. Det har också varit en högre an-
del som har tackat nej till erbjudande om särskilt 
boende under våren på grund av rådande be-
söksförbud, något som kunnat lösas på ett säkert 
sätt under sommaren genom besök utomhus och 
med hjälp av plexiglas. 

Beläggningen inom korttidsvården har varit 71,9 
procent vilket är en direkt effekt av corona-
pandemin då verksamheten sedan våren främst 
har bedrivits i enkelrum för att minska risken 
för smittspridning. Behovet av att köpa externa 
korttidsplatser har därför varit fortsatt högt. 

Ekonomi 

Hemvårdspeng  
Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 
5,3 mkr lägre än budget, till största del som en 
effekt av coronapandemin. Dels på grund av att 
det totala antalet utförda timmar under 2020 
har fallit kraftigt till följd av vikande efterfrågan, 
men även i kombination med att fördelningen 
mellan andelen utförda timmar har förändrats. 
Utförda timmar med dubbelbemanning ersätts 
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med lägre timpeng än timmar för såväl service 
som omsorg. I samband med att mottagningstea-
met övergick till att bli ett covid-19 team samt 
att vård- och omsorgsnämnden i augusti beslu-
tade om nedläggning av teamet så innebär detta 
en besparing på 1,9 mkr, detta inklusive något 
ökade timmar för mottagning av vård- och om-
sorgstagare från sjukhusen hos de ordinarie 
hemvårdsgrupperna. Den förväntade avvikelsen 
mot budget för utförarsidan av mottagningstea-
met uppgår till -0,7 mkr jämfört med budget. To-
talt överskott för 2020 uppgår därmed till 
1,2 mkr jämfört med budget. 

Boendepeng 
Hemtagning av vård- och omsorgstagare på ex-
terna korttidsplatser har inte kunnat göras som 
planerat under våren till följd av coronapande-
min. Korttidsenheten räknar nu med beläggning 
av enkelrum året ut, vilket innebär ett ökat be-
hov av externa korttidsplatser. Prognosen för 

detta är i dagsläget satt till -6,5 mkr. Beslutet om 
att Skogsliden i framtiden enbart kommer att er-
bjuda demensplatser kommer på sikt att inne-
bära fler lediga platser på korttidsenheten, vilket 
också minskar behovet av externa korttidsplat-
ser. 

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 
inte med att kunna hålla den budgeterade be-
läggningsgraden vilket också är en effekt av co-
ronapandemin då bland annat fler nya vårdta-
gare som erbjudits plats tackat nej, vilket ger en 
längre period utan beläggning jämfört med tidi-
gare. Tidigare under året när prognosen lades 
för Haga Park så beräknades inflyttningen kunna 
ske i betydligt högre takt än vad som har varit 
möjligt under sommaren. Det totala överskottet 
jämfört med budget för boendepeng till interna 
utförare beräknas uppgå till 3,1 mkr. 

 

 
 
 Hemvårds- och mottagningsteampeng - Köp av timmar månadsvis 
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Vård och omsorg

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

VN – VÅRD- 

OCH OMSORG -101 675 -135 248 -156 778 -21 530 

Centralt -4 953 -6 421 -8 311 -1 890 

Myndighetsenhet -14 244 -18 228 -21 793 -3 565 

Stöd och omsorg -27 723 -39 628 -41 128 -1 500 

Hälso- och 

sjukvård -25 510 -38 745 -40 580 -1 835 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -20 723 -32 226 -32 186 40 

Summa -93 153 -135 248 -143 998 -8 750 

Resultatenheter     

Hemvård -4 079 0 -4 410 -4 410 

Vård- omsorgs- 

boende -4 442 0 -8 370 -8 370 

Summa -8 521 0 -12 780 -12 780 

INVESTERING -2 443 -3 550 -3 550 0 

 

Hänt i verksamheten 
Årets arbete har präglats av arbete för att mot-
verka och förhindra smittspridning av covid-19. 
Under hela våren rådde stor osäkerhet om vad 
som var sannolika scenarier, initialt var det stor 
brist på skyddsmaterial och brist på vägled-
ningar. Läget bedöms nu mer stabiliserat. Verk-
samheten har goda rutiner och beredskap för att 
både motverka smittspridning men också för att 
omhänderta och ge god vård och omsorg i de fall 
vård och omsorgstagare drabbas av covid-19.  Till 
och med augusti var en särskild korttidsverksam-
het i drift för att kunna ta emot smittade i behov 
av denna vårdform. Den verksamheten är nu av-
vecklad. 

Äldreomsorg  
Under maj månad öppnade Haga Park och per 
den 1 september var hela första våningen fylld, 
totalt 24 platser.  Inflyttningen försvårades och 
fördröjdes på grund av pandemin. Skogsliden 
kommer succesivt att omvandlas till att enbart 
erbjuda demensplatser. Särskilda boenden har 

sedan pandemin utbrott haft besöksförbud på bo-
endena. Under våren möjliggjordes säkra besök 
utomhus med hjälp av plexiglas.  

Korttidsverksamheten har även den begränsats 
till följd av pandemin. För att undvika risk för 
smittspridning har såväl viss isolering varit nöd-
vändig liksom att det inte varit möjligt att belägga 
med mer än en person på varje rum.  

Hemvården har haft stora utmaningar till följd av 
minskad efterfrågan av hemtjänst. Även detta be-
döms bero på pandemin. Det har funnits en god 
samverkan mellan enheter för att gemensamt ta 
ansvar för bemanning. När någon enhet behövt 
personal har andra enheter lånat ut. 

Växelvård och dagverksamhet har pausats för att 
motverka risk för smittspridning. Konsekven-
serna blir dock alltmer allvarliga för berörda fa-
miljer som har stort behov av avlastning. Viss 
uppstart av verksamheterna har skett och kom-
mer under hösten att ytterligare öka i omfattning.   

Myndighetsenheten  
Till följd av de utmaningar pandemin medfört har 
externa köp av korttidsplatser inte kunnat av-
vecklas på det sätt som varit planerat. Det är fort-
satta behov av externa köp till följd av färre kort-
tidsplatser i egen regi samt en kösituation till de-
mensboende.  

Inflödet av patienter från slutenvården har varit 
lägre än tidigare i år. Orsaken är pandemin.  

Rehabilitering  
Rehab har tagit fram en webbaserad utbildning 
för omvårdnadspersonal avseende förflyttnings-
teknik. Webbutbildningen tillsammans med indi-
viduellt utformat stöd har fungerat väl. Under 
hösten planeras för återupptagande av utbild-
ningarna.  

Även inom rehab har det varit en mindre efterfrå-
gan. Vi ser dock en viss återgång till normalsituat-
ion efter sommaren.  

Rehab har förberett och skaffat sig goda kun-
skaper för att ge bra rehabinsatser vid eftervård 
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av Covid-19 sjuka. Behovet har dock varit mindre 
än vad som förväntades under våren.     

Hälso- och sjukvård 
Belastningen på sjuksköterskorna har varit hög. 
Detta i kombination med färre tjänster och högre 
sjukfrånvaro har varit en utmaning. Engagerade 
medarbetare har tagit stort ansvar och säkrat en 
god vård för vård- och omsorgstagarna. Under se-
mesterperioderna har en HSL-undersköterska 
knutits till sjuksköterskeorganisationen, vilket 
varit en stor tillgång. För att klara sommaren har 
ett särskilt avtal med egen personal varit en till-
gång och inneburit att vi inte behövt kontraktera 
sjuksköterskor från bemanningsföretag.   

Stöd och omsorg  
Daglig verksamhet har uppmärksammats för sina 
insatser med att tillverka visir till vård och om-
sorg. Tillverkningen uppmärksammades såväl lo-
kalt som i media. Inte minst var tillverkningen 
uppskattad i vår egen organisation. 

Arbetet med att motverka psykisk ohälsa har 
fortsatt genom bland annat en handlingsplan hål-
ler på att tas fram för att motverka suicid. Arbetet 
kan bedrivas genom att en psykiatrisamordnare 
är projektanställd, vilken finansieras genom  stat-
liga medel.   

Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 
har verkställts.  

Inom stöd och omsorg finns för närvarande två 
lediga lägenheter i bostad med särskild service, 
den sedan april månad och per den 1 september. 
Utöver detta har en lägenhet i gruppbostad blivit 
ledig från och med den 1 juli. Verksamheten har i 
samband med detta sett över bemanningen på re-
spektive boende. En av lägenheterna är åter ut-
hyrd. 

Stöd och omsorg har varit ansvariga för en tillfäl-
lig bemanningsenhet under våren i syfte att säkra 
bemanning i en osäker situation. Stöd och omsorg 
är också ansvariga för organisationen som till-
skapats för att hantera inköp och logistik rörande 
skyddsutrustning.  

Ekonomi 
Coronapandemin har haft stor påverkan på eko-
nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 
extra kostnader och statliga ersättningar men 
framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 

den ekonomiska utvecklingen under året. Pro-
gnosen har försämrats med -2,4 mkr för verk-
samhetsområdet, varav -5,1 mkr är relaterat till 
merkostnader för Covid-19 och 2,6 mkr är effek-
ter av Vård- och omsorgsnämndens beslut om åt-
gärder för ekonomi i balans 2020. Per den 31 au-
gusti lämnades kommunens ansökan in till Social-
styrelsen om ersättning för merkostnader till 
följd av covid-19, vilken uppgick till 11,8 mkr för 
året hittills. Av dessa ingår 11,5 mkr i resultatet 
för vård och omsorg. Socialstyrelsen har medde-
lat att beslut om fördelning av bidrag kommer att 
ske någon gång under hösten. Den ersättning som 
då eventuellt tillfaller Båstads kommun är för 
närvarande ej med i nuvarande prognos då osä-
kerheten kring ersättningens storlek är stor.  

Centralt 
Hantering och beställning av skyddsmaterial 
samt kostnaden för densamma har skötts centralt 
under pandemin, vilket visat sig vara en fram-
gångsfaktor. Verksamheten har även med hjälp 
av arbetsmarknadsenheten anställt sömmerskor 
som sytt skyddsrockar under våren. Situationen 
kopplat till skyddsutrustning bedöms vara stabil 
och verksamheten arbetar utifrån att ha en fram-
förhållning och säkra upp behovet för 3-6 måna-
der. Totalt sett beräknas kostnader för att köpa in 
skyddsmaterial uppgå till en kostnad 
om -4,3 mkr.  

Vård och omsorg har under året erhållit 2,6 mkr i 
riktade statsbidrag, varav det största på 1,3 mkr 
avser arbete för att motverka ensamhet bland 
äldre med demenssjukdom. Några av bidragen 
kan användas till befintlig verksamhet medan 
andra tittar verksamheten på vad de kan använ-
das till. Verksamheten har också erhållit hela 
kommunens reducerade kostnader för sänkt ar-
betsgivaravgift, vilket ger ett överskott om 
0,6 mkr.  

Myndighet 
Myndighetsenheten förväntas ge en negativ av-
vikelse på -0,2 mkr jämfört med budget för året, 
till följd av särskilda insatser för att färdigställa 
processer för enheten i början av året. 

Kostnaden	för	köpta	platser	inom	stöd	och	
omsorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen är oför-
ändrad trots att en placering inom SoL äldre har 
tillkommit under sommaren. Detta till följd av att 
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kommunen erhållit återbetalning för en placering 
som under 2019 övergick till annan kommun.  

Stöd och omsorg  
Under sommaren har det varit tufft i vissa verk-
samheter, både inom personlig assistans och bo-
endeverksamheter, då det saknats personal och 
vissa ärenden varit svårbemannade. Verksam-
heten har haft några långtidssjukskrivningar på 
ordinarie personal samt några sjukskrivning på 
sommarvikarier, vilket varit olyckligt och påver-
kat övertidsbehovet genom dyra lösningar. Ett av 
gruppboendena har sedan början av året fått för-
ändrat bemanningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt 
och har därmed ökat bemanningen. Med bäring 
på det nya inriktningsdokumentet som antogs i 
början av året så skulle även kontaktpersoner re-
duceras, vilket inte har kunnat reduceras i den 
takt som var tänkt till följd av coronapandemin. 
Sammanlagt har stöd och omsorg en avvikelse 
mot budget på -1,5 mkr. 

Hälso- och sjukvård 
Enheten	för	hälso‐	och	sjukvård	hade vi årets 
ingång en högre bemanning av sjuksköterskor än 
vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 
överanställningar under tidigare år. Under våren 
har ett antal vakanser uppstått vilket har förbätt-
rat kostnadsbilden något. Enheten har genom ett 
aktivt arbete med bemanningen kunnat halvera 
sitt förväntade underskott vid årets början, och 
redovisar nu en förväntad avvikelse mot budget 
med -0,9 mkr. 

Enheten	för	rehabilitering	fick i budgeten för 
2020 tillskott för att täcka den förhöjda medlems-
avgiften till hjälpmedelsleverantören Medelpunk-
ten med 0,3 mkr, vilket inte har gett full täckning 
för de ökade kostnaderna. Dock har prognosen 
förbättrats något till följd av fallande hemvårds-
timmar under våren, vilket har minskat behovet 
av hjälpmedel hittills i år. Enheten förväntas ge 
en negativ avvikelse om -0,2 mkr jämfört med 
budget. 

Demensteamet beräknas gå med ett överskott 
mot budget om 0,5 mkr till följd av att ansvarig 
sjuksköterska varit chef över covid-19 teamet 
samt på grund av inställda utbildningar under 
året. 

Covid‐19	teamet aktiverades i maj i samband 
med den första smittade vård- och omsorgstaga-
ren i hemvården och har varit aktiverat sedan 
dess. Teamets kostnad beräknas för närvarande 
till -1,2 mkr till och med slutet av september då 
det är osäkert hur uppdraget kommer att se ut 
under hösten. 

Resultatenheter 
Särskilda	boenden	har under året haft en an-
strängd ekonomisk situation där översyn av be-
manningen har påbörjats inom några av enhet-
erna. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 
coronapandemin men är trots denna nödvändig 
för att få ihop bemanningen även vid hög sjuk-
frånvaro. Ett utbrott av covid-19 skedde på ett av 
kommunens boenden under augusti, vilket har 
genererat merkostnader genom ökat behov av 
bemanning samt en del bemanningsunderskö-
terskor. Dessa merkostnader kommer att sam-
manställas under september månad och progno-
sen kan därför komma att justeras ytterligare.  

Korttidsenheten har under andra tertialet haft 
en beläggningsgrad på 72 procent, att jämföra 
med budgeterad beläggningsgrad på 99 procent. 
Detta är en direkt följd av coronapandemin, då 
verksamheten sedan i våras har bedrivits i enkel-
rum för att minska risken för smittspridning samt 
att växelvården tillfälligt har pausats. Verksam-
heten har arbetat aktivt med att göra motsva-
rande neddragningar på bemanningen vilket har 
gett effekt framförallt sedan slutet av våren. Trots 
detta förväntas verksamheten göra en negativ av-
vikelse mot budget på -3,0 mkr, varav -2,8 mkr 
utgörs av minskade intäkter. Försämringen av 
prognosen med -1,4 mkr jämfört med föregående 
uppföljning beror främst på att enheten nu räk-
nar med att bedriva verksamhet med enkelrums-
beläggning året ut. 

Hemvården har under våren haft ett kraftigt 
minskat inflöde och även i vissa fall avbeställning 
av timmar till följd av coronapandemin. Samtidigt 
har verksamheten varit försiktig med att dra ner 
på personal då det är oklart hur länge den mins-
kade efterfrågan håller i sig. Verksamheten arbe-
tar aktivt med sin bemanning men under svårför-
utsägbara förhållanden, då hemvårdstimmarna 
har vänt uppåt igen under sommaren. Förväntad 
avvikelse mot budget är för närvarande -2,3 mkr 
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för de ordinarie hemvårdsgrupperna, där -2,2 
mkr utgörs av fallande intäkter.  

Mottagningsteamet hade under våren ett kraftigt 
minskat inflöde av ärenden till följd av coro-
napandemin. Från och med maj månad övergick 
delar av teamet till att vara ett covid-19 team i 
samband med att kommunen fick sitt första ut-
brott av smittan inom hemvården. Vård- och om-
sorgsnämnden beslutade den 24 augusti om ned-
läggning av teamet som en del av åtgärder för 
ekonomi i balans 2020. Detta genererar en posi-
tiv avvikelse mot budget i resultatet för hem-
vårdspengen hos beställaren. För utföraren mot-
tagningsteamet beräknas ett underskott mot bud-
get på -0,7 mkr, till följd av en hastig nedgång i in-
flödet av vård- och omsorgstagare med behov 
inom mottagningsteamet, något som är ett direkt 
resultat av coronapandemin. 

Investeringar 
Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 
av coronapandemin men i nuläget planerar verk-
samheten för att kunna genomföra dessa under 
hösten. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Åtgärdsplan antogs av Vård och omsorgsnämn-
den 2020-08-24 § 63. Åtgärder är igångsatta som 
ska åstadkomma en budget i balans under 2021. 
Åtgärderna som beslutats är: 

 Avveckling av mottagningsteam 
 Minskning av hemvårds- och boende-

peng 
 Översyn schema och bemanning LSS 
 Avveckling av Citadellet och Ängahällan 
 Avveckling av verksamhet socialt inne-

håll 
 Minskat köp av externa korttidsplatser 
 Besparing utbildningsinsatser, mer web-

baserat upplägg 
 Översyn av rehabresurser 
 Avveckling av en bil 

Åtgärderna med effekt på innevarande år är  
verkställda och ger en positiv resultateffekt på 
2,6 mkr. För åtgärderna som får effekt under 
2021 finns särskilda  handlings- och tidplaner. En 
lägesrapport över samtliga åtgärder redovisas till 
vård- och omsorgsnämnden i separat tjänsteskri-
velse på varje nämndsmöte.
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Valnämnd -1 -9 -9 0 

Överförmyndare     

Överförmyndare -202 -479 -479 0 

Överförmyndare 

administration -343 -687 -687 0 

Överförmyndare 

ensamkommande 

barn -2 0 0 0 

Överförmyndare 

totalt -547 -1 166 -1 166 0 

Kommunrevision -570 -832 -862 -30 

 

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämnden består av fem ledamöter och ansva-
rar för genomförande av allmänna val i kommu-
nen. Ingen aktivitet har genomförts under peri-
oden, men planering pågår inför översyn av valdi-
striktsindelning. 

Överförmyndare totalt 
Sedan den 1 januari 2019 bedrivs överförmynde-
riverksamheten genom Överförmyndare i sam-
verkan tillsammans med Halmstad, Laholm och 
Hylte. Båstads kommun är representerat av en le-
damot. Överförmyndaren är en lagstadgad verk-
samhet med ansvar att utöva tillsyn över förmyn-
dare, förvaltare och gode män. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen består av sju ledamöter och 
granskar och bedömer årligen all verksamhet 
som bedrivs i nämnder och styrelser avseende 
ändamålsenligheten, ekonomi, räkenskaper och 

intern kontroll. Målet med revisorernas arbete är 
ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas be-
dömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas 
till fullmäktige inför deras prövning och beslut.  

Under perioden har kommunrevisionen färdig-
ställt djupgranskning av individ- och familje-
omsorgen, samt arbetat med årsredovisningen 
och ansvarsprövningen som behandlas i juni. 

Corona 
Till följd av pandemin har kommunrevisionen ge-
nomfört sammanträden med ledamöter som del-
tagit på distans.		

Ekonomi 
Valnämnd 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 

Överförmyndare 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. Base-
rat på utfallet 2019 finns indikationer om att en 
negativ avvikelse kan ske, men det är väldigt osä-
kert. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen prognostiserar en negativ av-
vikelse om -30 tkr. Avvikelsen beror på den ge-
nomförda djupgranskningen av individ- och fa-
miljeomsorgen, vilken ej varit budgeterad för.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Kommunrevision 
Kommunfullmäktiges presidium (revisionens 
budgetberedning) och kommunrevisionen får 
föra dialog om eventuella åtgärder. 

 

 

58



BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT  2020-08-31VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnd

Hänt i verksamheten 
Mot bakgrund av coronapandemin beslutade 
kommunstyrelsens ordförande den 16 mars att 
kommunens krisledningsnämnd skulle aktive-
ras. Det första sammanträdet ägde rum dagen ef-
ter, den 17 mars. 

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter 
och lika många ersättare. Enligt reglementet för 
nämnden är sammansättningen densamma som 
i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Perioden mars-juni har nämnden sammanträtt 
vid tio tillfällen. Vid sammanträdena har en nulä-
gesuppdatering lämnats från förvaltningen om 

kommunens verksamheter och statusen i reg-
ionen och nationen. 

Ärenden som behandlats är bland annat över-
gång till fjärrundervisning för gymnasieskola 
och yrkeshögskola, insatser för det lokala nä-
rings- och föreningslivet, neka hemtjänst för till-
fälliga vistelser från andra kommuner och anta 
riktlinjer för distansarbete för kommunens an-
ställda. 

Ekonomi 
Krisledningsnämnden har ingen egen budget, 
utan kostnader förknippade med sammanträden 
bokförs under kommunstyrelsen med särskild 
aktivitetskod.  
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Båstadhem AB 
Driftredovisning 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Intäkter 74 151 92 505 93 500 995 

Kostnader -45 391 -52 415 -51 210 1 205 

Avskrivningar -13 676 -20 650 -20 650 - 

Rörelseresultat 15 084 19 440 21 640 2 200 

Finansnetto -6 285 -9 440 -9 440 - 

Resultat efter  

finansiella poster 8 799 10 000 12 200 2 200 

Balansomslutning

Soliditet, % 13,8 14 14 -

INVESTERING

Hänt i verksamheten 
Under perioden har två stora nybyggnadsprojekt 
färdigställts. Det är vård-och omsorgsboendet 
Haga Park i Förslöv med 48 lägenheter som hade 
inflyttning 1 april och ett hyreshus med 14 

mindre lägenheter i Förslöv med inflyttning 1 ja-
nuari. Arbetet med att bygga om en vakant verk-
samhetslokal till 3 nya lägenheter i centrala Bå-
stad har påbörjats. Inflyttning är planerad till slu-
tet på året. Projektering har fortsatt av dels ett re-
noverings- ombyggnadsprojekt av 60 lägenheter i 
Förslöv samt ett nybyggnadsprojekt av 20 lägen-
heter i Grevie. Därutöver pågår mindre under-
hållsprojekt enligt fastställd underhållsplan. 

Ekonomi 
Utfallet per 2020-08-31 är 1,9 mkr bättre än bud-
get. Det är till största del beroende på lägre 
driftskostnader, främst uppvärmning. Även per-
sonalkostnaderna har fallit ut positivt mot budget 
beroende på sjukskrivning, tjänstledighet, ej till-
satt vakans samt även på lägre arbetsgivaravgif-
ter och sjuklönekostnad med anledning av Co-
rona. Utebliven/försenad avtalsrörelse och löne-
revision har också påverkat positivt 

Prognosen för helåret totalt är ett resultat på 
12,2 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. 
Det är en positiv avvikelse mot budget på 
2,2 mkr.  

60





BÅSTADS 
KOMMUN

chrnil3
Överstruket

chrnil3
Överstruket

chrnil3
Överstruket



Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering T2 2020 Grön - inga avvikelser

Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2020-08-31 Röd - avvikelser - risk föreliggerKommunstyrelsen
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Aktuellt 

resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/

åtgärder

Kommunledning

1 Representation

Kontroll av korrekt 
hantering av intern 

och extern 
representation

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Proceedo Ja Ja X X

Kontrollerat närmare 80 st fakturor. 
Förbättring då namn och syfte nu finns på 

samtliga poster. Enstaka ombokningar 
mellan kontona

2 Utbetalning i Procapita

Kontroll att 
utbetalning går till 
rätt mottagare med 

rätt mottagarkonto

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Procapita Ja Ja X Rutinen kommer att uppdateras

3 Försäkringar

Att kommunen inte 

anmäler 
försäkringsskador 

och missar ersättning

Ekonom 2 ggr/år

Avstämning av 

polisrapporter och 
interna 

skaderapporter

Nej Ja X

Pågående samarbete med Halmstad 

kommun att upprätta en gemensam rutin. 

Polisrapporter inkommer löpande, 

interna skaderapporter dessvärre mer 
sällan

4 Upphandlingsrutiner
Regler, kontroll att 

det följs
Upphandlingschef 1 ggr/år Stickprov i Inyett Ja Ja X

Ett nytt kontrollverktyg är installerat 
vilket gör att vi kontinuerligt, förslagsvis 

åtminstone kvartalsvis, kan kontrollera 
att våra riktlinjer och rutiner följs samt 
att upphandlade avtal är de som används 
vid. Med verktyget kan vi arbeta mer 

proaktivt och fånga upp ev behov av 
upphandlingar tidigare. Fortfarande 

återstår lite arbeta innan vi fullt ut kan 
börja använda verktyget

~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Aktuellt 
resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

5
Utbetalning av ersättningar 
till förtroendevalda

Kontroll av att sökt 
ersättning 
överenstämmer med 

utbetald ersättning

Nämnd-sekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på sökt 
ersättning 
kontrolleras 2 

månader efter att 
den är inskickad till 

HR-servicecenter för 
utbetalning

Ja Ja X X

Kontrollen sker genom att granska att 
uppgifterna i Hypergene stämmer 
överrens med det material vi skickar till 

HR Servicecenter.

6 Expediering av beslut

Kontrollera att 
expediering av beslut 

har skett till rätt 
personer/organisatio
ner och i god tid

Nämnd-sekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på 
ärenden. Kontrollera 

i diariet att 
expediering har ägt 
rum till vem och när

Ja Ja X X

Kontrollen sker i kommunens 
ärendehanteringssytem Ciceron där det 

tydligt står vad, när och till vem som får 
det expedierade beslutet.

7
Kontroll av utdrag ur 

belastningsregistret

Kontrollera att utrag 

är gjort och 
registrerats i WinLas

HR-avdelningen 2 ggr/år Stickprov i WinLas Ja Ja X
Kontrollen sker i personalsystemet 

Winlas.

8 Kontroll av bisysslor

Kontrollera att det 
finns  

anmälningsblankett i 
personalkten av dom 
som angvit att de har 

bisyssla

HR-avdelningen 1 ggr/år Stickprov i WinLas ja Ja X Inga anmärkningar

9

Säkerställa att kontrollen 

inför löneutbetalningen 
struktureras och sker på ett 
likvärdigt sätt för att kunna 
följas upp politiskt 

Kontollera att 

avikandetjänsgöring, 
frånvaro mm är inlagt 

samt att löneposten 
är beviljad

HR-avdelningen 2 ggr/år
Listor från Personec 
P

Ja Ja X Inga anmärkningar

10 Återställning av information

Kontrollera att det 

går att återställa en 
server från back-up 
systemet

IT-driftsansvarige 1 ggr/år
Återskapar 
information från 
backupsystemet

Ja Ja X
Återläsning av back-up sker vid behov, 
och det blir en till flera gånger i månaden
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Aktuellt 
resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Teknik & Service

1
Rutin utbetalning av 
investeringsbidrag till 
föreningar

Kontroll av 
investeringsbidragen 

är utbetalade till rätt 
syfte

Fastighets- 

fritidshandläggare
1 ggr/år Stickprov Ja Utförs tertial 3

2
Rutiner vid vattenavbrott 

och vattenbrist

Kontroll av rutiner för 

vattenavbrott eller 
vattenbrist är 
upprättade och 

efterföljs

Projektingenjör 1 ggr/år Stickprov Ja Ja X

3 Rutiner vid specialkost
Kontroll av rutiner för 
matgäster som har 

behov av specialkost

Måltidschef 1 ggr/år Stickprov Ja Ja X

4 Rutiner av egenkontroller

Uppföljning av 

genomförda 
egenkontroller inom 

måltid, lokalvård och 

för  fordon inom 

Räddningstjänst

Resp avd chef 1 ggr/år Stickprov Utförs tertial 3

5 Rutiner vid inköp

Kontroll att varan 
eller tjänsten är 

inköpt av avtalad 
leverantör

Fastighets- 

fritidshandläggare
1 ggr/år Stickprov Ja Ja X Inga avvikelser

Bildning och arbete

1
Interkommunal ersättning 
vuxenutbildning

Kontroll av att eleven 
följer studieplanen

Administratör Tertialvis Stickprov 5 elever Ja Ja X X
Kontrolleras regelbundet var tredje 
månad. Inga avvikelser
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Aktuellt 
resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Samhällsbyggnad

1

Diarieföring av 

grundhandlingar i 
planprocessen

Kontroll att grund-
handlingar i 
detaljplane- och 

översiktsplane-

processerna är 
diarieförda i ByggR. 

Detaljplanerna ska 

även vara kompletta i 
planpärm samt i T: 

katalogen.
Se separat Bilaga 3 
"Anvisningar 

upprättande av 
internkontrollplan 

diarieföring i 
planprocesser"

Handläggare/ 
administratör på 
planavdelningen

Roterande uppdrag 

mellan 
handläggarna

1 ggr/halvår

Granskar de planer 

som vunnit laga 
kraft sedan 
föregående kontroll 
för detaljplane-

processen samt de 
delmål som uppnått 

senan föregående 
kontroll för 
översiktsplaneproce

ssen

Ja Ja X X

Vi har inga lagakraft vunna detaljplaner 

under denna tid, så det kan inte göras 
någon kontroll

2
Kontroll av internt 
karttittskåp FB webb

Kontrollera att 
kartans funktioner 

och innehåll fungerar 
och är korrekt. Se 
"Bilaga 1-Rutin för 

kontroll av FB 
webb.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
ggr/år

Stickprov av 
kartlager och 

funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 1-Rutin 

för kontroll av FB 
webb.docx"

Ja Ja X

3
Kontroll av innehållet i 

fastighetsförteckningar

Kontrollera att 
informationen i 
fastighetsförteckning
arna blivit korrekt: se 
"Bilaga 2-Rutin för 

kontroll av Fastighets-
förteckning.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 

ggr/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 2-Rutin 
för kontroll av 

Fastighetsförtecknin
g.docx"

Ja Ja X
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Aktuellt 
resultat
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l 1

T
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Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

4
Översyn av 

nybyggnadskarta (NBK)

Att se över 

produktion och 
innehåll i produkten. 
Bilaga 2-Rutin för 
kontroll av 
nybyggnads-

karta.docx

Kart/GIS-

handläggarna

Löpande 
under året, 
rapporteras 
halvårsvis till 
VoC

Samråd med 
berörda aktörer, 

analys och 
utveckling

Ja Ja X

5
Rutin för  fakturering av 

plan- och kartavgifter

Kontroll av att 

fakturering skett

Administratör och 

handläggare
Kvartalsvis

Stickprov på 2 st 

ärenden
Ja Ja X X Inga anmärkningar

6
Rutin för kontering av 

intäkter och kostnader

Kontroll av att både 
inkommande och 
utgående fakturor 

konteras rätt i 
enlighet med 

kodplanen

Administratör och 

handläggare
Kvartalsvis

Stickprov av två 

intäkts- och två 
kostnadsposter

Ja Ja X X Inga anmärkningar

Vård och omsorg

1 Vård och omsorg Återsök statsbidrag IoF-chef Varje tertial

Vid ekonomi- 

uppföljning
Ja Ja X X

Prognosen T1 visar ett överskott inom 

främst ersättning för tomhyror samt 

ekonomiskt bistånd. Ersättningen 
motsvaras av ökade kostnader

2 Vård och omsorg Placeringar IoF-chef Varje tertial

Vid ekonomi- 

uppföljning Ja Ja X X

Fakturorna är numera sekretesskyddade i 

Proceedo och bokförs på rätt ansvar och 
verksamhet

3 Vård och omsorg Handläggningstider IoF-chef 1 ggr/år Via Procapita Nej Ja X

Resultat gällande handläggningstider har 
publicerats i Öppna jämförelser i juni 

månad. Resultatet visar att enhetrna har 
långa handläggningstider, vilket kommer 

att analyseras och bli ett 
förbättringsområde under det kommande 
året. Arbete pågår med implementera nytt 

verksamhetssystem och nya rutiner för 
att framöver kunna ta fram statistik



Uppföljning T2
nämndsplan/indikatorer

kommunstyrelsen

tisdag den 29 september 2020

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bast ad.se 



Förklaringar:

• nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s och KS:s 
nyckeltal/mättal

• nyckeltal på rosa bottenfärg är KS:s egna, 
kompletterande nyckeltal  

• nyckeltal vi följer upp är kopplade till 12 av FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling.

• En röd pil  = negativ utveckling, oavsett om pilen 
pekar upp- eller neråt

• En grön pil = positiv utveckling

tisdag den 29 september 2020

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bast ad.se 



Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Prognos

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s 
medborgarundersökning,
(U00402) 64(66)

59 60
2019 70

Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. SCB:s
medborgarundersökning, (U00408) 38(43) 39 38 2019 48

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71(71) 73 73
2019

76
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 62 61 56 2019 66
Nöjd-regionindex
fritidsaktiviteter(medborgarundersökningen)
(U09408) SCB:s medborgarundersökning

65 59 57 2019 67
Nöjd-medborgarindex bibliotek (U09407) SCB:s 
medborgarundersökning 77 76 73 2019 77

I Båstads kommun finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, idrott, 
kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft och rent vatten. 
Med andra ord – ett bättre sätt att leva

Indikatorer KS 
(utöver ovanstående)

Indikatorer

KF och KS
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bast ad.se 



tisdag den 29 september 2020

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

Kommentar:
Båstad ligger bra till i många mätvärden i jämförelse med andra. Detta gäller även det 
viktigaste mätvärdet, ”NRI för hur invånarna bedömer Båstads kommun som en plats att leva 
och bo på,” med bättre resultat än genomsnittet för kommunerna i Sverige och vår 
kommungrupp. Tittar vi på utvecklingen över tid, har vi dock en något negativ trend.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Det finns flera åtgärder på gång:
- Samverkan med civilsamhället 
- Lotsfunktion för att förenkla kontakterna med företagarna
- Kundcenterprojektet
- Förbättrad kommunikation och information samt dialog med  kommunmedborgare

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bast ad.se 



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kommune
r

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i 
Båstads kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 
medborgarundersökning, (U00401) 51(56) 53 50 2019 62

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via 
e-post och får svar inom en dag (%), KKIK, (U00442) 85(59) 84 86 2019 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar 
(inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 67 (61) 56 66 2019 62

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) KKIK (U00486) 94(89) 88 88 2019 90

En välkomnande attityd är en del av Bjäres attraktionskraft. Detta ska genomsyra vårt arbete, både 
som politiker och medarbetare i vår kommun. Vi ska vara serviceinriktade, ha ett gott bemötande, 
utveckla vår kompetens och vara tydliga om vårt kommunala ansvar.

Kommentar:
Utvecklingen är överlag positiv. Vi har arbetat med service- och bemötandefrågor samt blivit 
bättre på att ge service både via telefon och via mejl.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
- kundcenterprojekt, start 1 september med separata servicepunkter för intern och extern 

service
- Digitaliseringen av myndighetsutövningen pågår inom samhällsbyggnad

Indikatorer

KF och KS
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bast ad.se 



Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,
stimulerande miljö för barn och vuxna.

tisdag den 29 september 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde 
alla kom.

Värde
Kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller målvärde

Prognos

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK 85,6(88,4) 83 82,9 2019 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) (N15557) skolinspektionen 86,8(94,5) 88 87 2019 89

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) (N17457) SCB 73,5(86,4) 76,8 73,8 2019 87
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500) SCB och skolverket 15,3(14,5) 14,2 14,2 2019 15
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)(N18409) SCB

53(48) 45 41 2019 55

Det är av vikt att vi under mandatperioden får en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. Det gäller såväl 
lokaler som verksamhet och styrformer. Vi satsar på färre enheter med bra lokaler och utemiljöer som är trygga 
och stimulerande. Tidiga insatser är viktiga. Vi satsar på Barnhälsoteam för att säkerställa att alla barn, men 
speciellt för barn med behov av särskilt stöd, får de insatser de behöver.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla duktiga pedagoger. 
Övrigt:
Livslångt lärande, bra arbetsmiljö, behålla bra skolresultat

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun

Indikatorer

KF och KS

Indikatorer KS 
(utöver ovanstående)
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tisdag den 29 september 2020

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,
stimulerande miljö för barn och vuxna.

Kommentar:
Verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde stöttar skolverksamheten på flera 
sätt. Under coronapandemin har den stora utmaningen varit att kunna stötta lärarna med att 
kunna genomföra distansundervisning.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):

Fortsätta med stödjande åtgärder enligt plan och vid behov när nya situationer uppkommer.

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bast ad.se 



tisdag den 29 september 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 
helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 85(89) 82 83 2019 85
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 223(2505) 3 109 3 071 2018 2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, 
andel nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90(92) 90 92 2019 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s 
undersökning anpassat till personer m. 
funktionsnedsättning 89(77) 73 78 2019 85
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 93(63) 83 80 2019 85

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den enskildes behov och önskemål med målet att skapa välbefinnande. 
Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård och omsorg och välfärdstjänster 
med god kvalité och tillgänglighet. Vi ska planera med framförhållning och framsynthet. Vi strävar efter att skapa naturliga 
mötesplatser i våra tätorter för såväl ung som gammal. 
Övrigt:
Rikt utbud av aktiviteter, kontinuitet, ta vara på det friska, trygghet, olika boendeformer, attraktiv arbetsgivare med bra 
arbetsmiljö

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram
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tisdag den 29 september 2020

Kommentar:
Nyckeltalen indikerar relativt goda resultat och kvalitet. Antalet fallskador är lägre än i Båstad 
än genomsnittet. Även brukarundersökningarna visar goda resultat.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
- HR-avdelningen samarbetar med Vård och omsorg kring projektet Heltidsresan”
- Det finns en samarbetsgrupp, analysgruppen, med tjänstemän från både vård och 

omsorg och kommunledningskontoret. Gruppen följer upp, analyserar och kan föreslå 
möjliga förbättrings-/effektiviseringsåtgärder för att kunna bibehålla god kvalité trots 
våra demografiska utmaningar.

- Digitaliseringsarbetet inom Vård och Omsorg sker i samverkan med 
kommunledningskontoret.

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bast ad.se 



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) Arbetsförmedlingen 2,9(3,4) 3,5 2,3 2019 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera,
Andel (%)(N00973)SCB 32(32) 35 40 2019 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen 
(N31816)Socialstyrelsen mm. 0,6(0,5) 1 0,6 2019 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket

79,6(82,4) 79,9 75,4 2018 82

Koppling till Agenda 2030:

Kommentar:
På grund av coronapandemin har ungdomsarbetslösheten ökat både nationellt och i vår 
egen kommun. Det finns en stor risk att fler personer blir bidragsberoende. Det blir också 
svårare för nyinkomna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
- Effektiv och rättssäker myndighetsutövning som gör det enklare att starta eget
- Samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och verksamheten inom individ och familj
- Projekt Tetra, ett språkprojekt för nyanlända 
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Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

tisdag den 29 september 2020

. 
För att långsiktigt klara välfärden i Båstads kommun kommer vi 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. I nära samarbete mellan kommun, region, idéburna sektorn, akademi och 
vårt lokala näringsliv finna nya samarbetsformer för bättre användande av våra gemensamma resurser. 
Dessutom lägga grunden till smidig myndighetsutövning och ökad beredskap för verksamhetsmark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhets ort ska vi ta till vara genom 
att ha hög planberedskap av byggbara markområden för åretruntboende och företagsetableringar. 

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71(71) 73 73 2019 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande 
omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv 3,4(3,1) 3,4 2020 4
Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år 
(%) Svenskt Näringsliv, UC 22,2(22,1) 12,5 2020 22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd 
för verksamheter, Ja/Nej

Ja - - 2019 Ja

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy
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tisdag den 29 september 2020

Kommentar:
Enligt Svenskt Näringslivs undersökning ”Företagsklimat” har det sammanfattande omdömet 
förbättrats under 2020 och är nu något bättre än genomsnittet. I 2020 års ranking klättrar 
Båstad 50 placeringar uppåt och är nu på plats 114.
Vad gäller SKR:s mätning Insikt, vars syfte är att komplettera Svenskt Näringslivs 
undersökning, har utvecklingen legat stilla med index 71, vilket något under genomsnittet.
Båstad är fortsatt en av Sveriges mest företagsamma kommuner med en hög andel 
företagare i befolkningen.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
- Gott bemötande
- Företagslots på plats
- Rättssäker och effektiv myndighetsutövning med digitala lösningar
- Nära samarbete med BTN med en gemensam verksamhetsplan

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bast ad.se 



Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer/nyckeltal:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med riket

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall 
Sverige

560(562) 499 578 2018 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%) (U07514) Ekomatcentrum 20(29) 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,1(43,8) 34,5 18,4 2019 50

Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7(9,6)     6,4 11,7 2018 9,7

Vår nya Översiktsplan kommer under mandatperioden att vara ett viktigt dokument för styrning och 
utveckling av vår kommun. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden/områden som ska bevaras för 
framtiden samtidigt som vi är tydliga med var vi vill se byggnation för boende och verksamheter. 
Vi tar fram en klimatanpassningsplan för att prioritera vilka insatser som ska göras, t ex förebygga 
stranderosion. VA-nätet kommer att byggas ut och reinvesteringar i befintlig VA-struktur kommer att 
öka. Viktiga kommunala beslut ska innehålla miljökonsekvensutredning. Insatser för att göra oss alla 
mera medvetna om att vi måste leva mera hållbart både socialt, ekologiskt och ekonomiskt kommer att 
utvecklas under mandatperioden. 
Övrigt: Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafik, skapa miljömedvetenhet, 
återvinning/återbruk, sparsamhet i energiförbrukning.

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan
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tisdag den 29 september 2020

Kommentar:
Mängden hushållsavfall, kg/person, har minskat långsamt och är något lägre i Båstad än 
snittet för kommuner i vår kommungrupp, vilket är positivt. Andelen ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamheter har minskat och uppgick enligt senaste mätningen till 20 %. Det 
nationella målet ligger på 60 %. Däremot har kommunen upphandlat närproducerade 
livsmedel, vilket också är bra för miljön, bara på ett annat sätt. Ekologiskt eller närodlat ska 
förstås inte ställas emot varandra. 
Vad gäller miljöbilar är jämförbarheten över tid svår, eftersom miljöbilsdefinitionen ändrats 
mellan åren. 

Åtgärder:

I Båstad arbetar vi aktivt med miljöfrågor både på vår miljöavdelning och på avdelningen för 
Hållbar utveckling. Arbetet sker ofta i samverkan med andra exempelvis med NSR (Båstads 
kommun har en egen åtgärdsplan i den regionala avfallsplanen) och lokala föreningar.
Under oktober arrangerar kommunen en Hållbarhetsvecka för andra gången i rad. Denna 
gång en digital variant. Agenda 2030 och de 17 globala målen står i fokus under veckan, då 
de ses utifrån ett lokalt perspektiv.

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:

senaste 
värde och 
trend

värde 
jmf med 
alla
kommun
er

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Prognos

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-
Totalindex (U00200)egen undersökning 78(80) 79 78 2019 80

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, 
andel(%)SKL:s personal- och lönestatistik 
(novemberstatistiken) (N00206) 56(55) 75 65 2019 56

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna 
uppgifter i ÅR)(N00090) 5,5(5,5) 6,5 6,7 2019 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
novemberstatistik 12(13) 11 12 2019 10

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Vi kommer genom dialog klargöra politikens 
roll och våra medarbetares roll för att skapa tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är 
varandras arbetsmiljö och vi vinnlägger oss om att skapa bra förutsättningar för att 
rekrytera och behålla vår personal, bland annat att ge resurser för att införa ”rätt till heltid”.
Övrigt: Bra lönesättning, medbestämmande/inflytande, friskvård, tillit, ledarskap, 
kompetensutveckling, ändamålsenliga lokaler

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet
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tisdag den 29 september 2020

Kommentar:
Den totala HME:t är 78, vilket är i linje med samtliga kommuners värde.
Frånvaron i Båstad brukar vara något lägre än snittet, men varierar mellan olika 
verksamheter. Pandemins påverkan har synts inom vissa av kommunens verksamheter, 
medan andra verksamheter har varit relativt opåverkade.
Den offentliga statistiken som visas här är från 2019 och den senast tillgängliga i KOLADA.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Exempel på åtgärder som är på gång:
Medarbetarskapsprojektet
Heltidsresan

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:

senaste 
värde och 
trend

värde 
jmf med 
riket

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Prognos:

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås 
under mandatperioden 2,9%(0,5) % - - 2020 2% (2,6%)
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå 
till högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden. 55% (46)% - 2020 50 %

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: budget

Kommentar:

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Alla verksamheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har arbetat med 
återhållsam ekonomi. På grund av pandemin, har nästan alla kurser och utbildningar 
skett digitalt, vilket har reducerat utbildnings- och resekostnader. 
Den nya kommundirektören har initierat en översyn av kommunledningskontorets 
organisation.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 141  Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 

 
Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före 

november månads slut      
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner.      
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. De finansiella målen för budget 2021: 
 - Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag 
 - Investeringar (exklusive VA-satsningar) ska finansieras till 50 procent med 

skattemedel. 
 
 2. Resultat för 2021 budgeteras till 17,7 mkr. Resultaten för 2022 och 2023 

planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr.  
 
 3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 
 
 4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23kr per 

skattekrona. 
 
 5. Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 

efter avslutad lönerevision. 
 
 6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 

2021 med totalt 240 mkr. 
 
 7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp 

motsvarande belopp för de lån som förefaller för betalning under 2021. 
 
 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 

lån inom en ram om 20 mkr. 
 
 9. En intern lokalbank inrättas under 2021.   
 
Yrkanden Ordförande yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärende till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut.        
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärende till kommunstyrelsen utan 

förslag till beslut.          
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 142  Dnr KS 001146/2018 - 900 

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

 
Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 

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

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

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

 
 Vid återrapportering av intern kontroll 2019 uppmanades förvaltningen att 

återkomma med information om åtgärder av rödmarkerade kontrollmoment 
innan sommaren. På grund av rådande omständigheter har återrapporteringen 
försenats till hösten.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 

2020-09-21.           
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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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 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 143  Dnr KS 000625/2020 - 905 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. 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.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 

2020-09-21.           
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 

inbetala ett insatsbelopp om 5 767 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
2. Kommunstyrelsen 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 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 Föreningen i form av en kapitalinsats under 2020.   
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KSau § 143  Dnr KS 000625/2020 - 905 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening, forts. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Båstads kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 

inbetala ett insatsbelopp om 5 767 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
2. Kommunstyrelsen 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 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 Föreningen i form av en kapitalinsats under 2020.   
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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 



KOMMUNINVEST 
Svenska kommuner och regioner i samverkan 

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. 

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: 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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 144  Dnr KS 000641/2020 - 905 

Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån 

 
Beskrivning av ärendet Båstad ridklubb har inkommit med skrivelse 2020-09-13 där man ansöker om 

tillfällig amorteringsfrihet på lånet med hänvisning till inkomstbortfall under 
Coronapandemin har gjort föreningens ekonomi ansträngd. Föreningen 
föreslås därför amorteringsfrihet på sitt lån till kommunen under kvartal 4 
2020 samt kvartal 1 2021. 

 
 För att slutlig skuld ska betalas inom avsatt tid föreslås den årliga amorteringen 

framöver höjas till 295 516 kr vilket är en årlig höjning med 5 048 kr.    
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 

2020-09-21.           
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen beviljar Båstad ridcenter AB begäran om 

amorteringsfrihet på lån under 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 295 516 kr. I övrigt gäller oförändrade villkor. 
       

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Kommunstyrelsen beviljar Båstad ridcenter AB begäran om 

amorteringsfrihet på lån under 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 295 516 kr. I övrigt gäller oförändrade villkor.   
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Datum: 2020-09-29 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 begäran om amorteringsfrihet på lån under 
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 295 516 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 amorteringsfrihet på sitt lån till kom-
munen under kvartal 4 2020 samt kvartal 1 2021. 
 
För att slutlig skuld ska betalas inom avsatt tid föreslås den årliga amorteringen framöver hö-
jas till 295 516 kr vilket är en årlig höjning med 5 048 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 engångsbelopp 
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 upp-
går 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 

2020 -09- 1 4 
Dnr kS.9.9.Q.~.1:-1 .J./ ... .. . . . Of" 5 ......... . io. Q .. "': ..... V.. • ... 

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. 

.d/4✓.~ ...... .<~cr./!~(e 
Underskrift/ Namnförtydligande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 145  Dnr KS 000652/2017 - 900 

Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

 
Beskrivning av ärendet Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens 

näringslivsarbete, peka ut ett antal fokusområden samt tydliggöra 
ansvarsfördelningen på övergripande nivå.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg Sari Bengtsson med tillhörande bilaga, 

2020-09-21.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 
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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 
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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 
  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 146  Dnr KS 000642/2020 - 900 

Firmateckning - Post och värdehandlingar 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att fatta beslut om godkännande för viss personal att 

kvittera ut post och värdehandlingar adresserade till Båstads kommun.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av nämndsadministratör Petra Boakes, 2020-09-21.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 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.     
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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 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 Ida Skoglund 800920-4622 
 Nämndsekreterare Johan Peterson 900608-0213 
 Nämndsadministratör Petra Boakes 831114-4029 
 Administratör Jenny Bergh 790213-1601 

 
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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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-01-11 1 av 2 

 

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  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 
 
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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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-01-11 2 av 2 

 

2. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande daterat 2014-12-05 dnr.  
KS 0001843/2014-900, upphävs härmed.    
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 147  Dnr KS 000630/2020 - 900 

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

 
Beskrivning 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 förtroendevalda 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 fastställer sina mötesdagar i samråd med förvaltningen.  
 
 Tid för sammanträden ska fastställas, och det föreslås ske genom samråd 

mellan presidium, verksamhetsområde och politiskt organ.    
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande bilaga 

2020-09-21.        
 
Förvaltningens förslag Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021.   
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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 
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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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Förvaltningens förslag: 2020-09-17



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-01 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 148  Dnr KS 000616/2020 - 901 

Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Beskrivning av ärendet Delegationsordningen för kommunstyrelsen är i behov av uppdatering då bland 

annat lagtexter och titlar är inaktuella.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande bilaga 

2020-09-21.        
 
Förvaltningens förslag  Föreslagna tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 

godkänns enligt bilaga. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Föreslagna tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 

godkänns enligt bilaga.  
 

 
Deltar ej i beslut Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) deltar ej i beslutet.        
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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 
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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.



 
  
 

1 
 

  
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 
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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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KSau § 149  Dnr KS 000317/2020 - 903 

Redovisning av partistöd för 2019 

 
Beskrivning 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 partistödet 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, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande bilaga 

2020-09-21.        
 
Förvaltningens förslag Partiernas redovisningar av partistöd för 2019 läggs till handlingarna. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Partiernas redovisningar av partistöd för 2019 läggs till handlingarna. 
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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 2019 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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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: Frän och med 2019.01-01 till och med 2019-12-31 

Erhållet partistöd: _12_0_0_00_k_r _____ kr 

Ordförande Kassör 

Ninni Markow Lena Lindqvist Kello 
Styrelseledamöter 
Ninni Markow, Ulf Jiewertz, Lena Lindqvist Kello, Gösta Sandgren, Ann Elofson, 
Johan Wastensson, Konathan 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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Revisorer: 

I Bo Bjurulf. Jan Ohlsson 

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 

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 

Lokalhyra 11821,00 

Programvaror 1485,00 

Konferenser 9 050,00 

Annonsering, PR 40 201,00 

Förtäring 7 213, 85 

Adm, kontor, bankkostnader 13 719,00 

Kostnader valkampanj EU-valet 9 993,00 

Reseersättningar 1 982,10 

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 833l64 



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 
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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. 
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moderaterna 

NORMALSTADGAR FÖR PARTIFÖRENING 

I MODERATA SAMLINGSPARTIET 

§1 ÄNDAMÅL 

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 är 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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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. 

§4ÅRSMÖTE 

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 årsm~tet 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 nomineringsreglerna, se detta avsnitt. 

a) Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
b) 

c) 
d) 

e) 
f) 

g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
I) 
m) 
n) 

o) 

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. 
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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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 prowal 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 
revisorerna 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. Awikelser 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 eriordras. 

§ 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 överiörs 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. I 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 ~v fullmäktigegruppen, i synnerhet i 
valärenden 

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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1noderaterna 

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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moderaterna 
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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Bjäre Båstad Moderaterna 

Plats: Bygdegården i Förslöv 

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. Föredragningsllstan 

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 justerlngspersoner. 

Årsmötet beslutade att välja Lars Elofson och Birgitta Abelin till justeringspersoner, tillika 

rösträknare. 

§ 6, Fastställande av röstlängd. 

Årsmötet noterade att m 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. 



§ 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 Belisa 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. 

.J&~~ ~-f,~G_,-
Lena Lindqvist Kello 

Ordförande Sekreterare 

a:.~ 
Lars Elof 

~~\.·~~%~~ 
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. 
§ , . 

Nästa Styrelsemöte sker måndagen den 24 februari kl 19.00. lokal Astrakanen, 

kommunhuset. 

§ 8. 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat . 

CL?~ 
Lena Lindqvist Kello 

an astensson 

J usteringsperson 

. ~ ' ' 
~--.....,\.., -~ 

Ninni Mark w 

Ordförande 
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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. 



IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

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 



bjärepartiet ,,, 
. . "'ö~@.)jl" 

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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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Centerpartiet Båstads kretsen 802453-9002 
Adress Postadress 

c/o Anne Wemmert, S Hovallsvägen 164 269 71 Förslöv 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

0431-450662 343-0030 

Datum som redovisningen avser: Från och med_20_1_90_1_01 ___ till och med_20_1_9_12_3_1 __ _ 

Erhållet partistöd: _so_o_o_o ______ kr 

Ordförande Kassör 

Ebba Krumlinde Anne-Marie Wemmert 
Styrelseledamöter 

Linnea Gunnarsson-Elvertsson, Mats Sjöbäck, Rune Andersson, lb Nilsson, Kenneth Larsson, Johan Arnoldsson, 
Anton Karlsson, Sonia Larsson, Emma Jönsson, Josefin Svensson, Kjell Jonsson 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Länk till Centerpartiets stadgar 

https://www.centerpartiet.se/download/18.6ec93a8d16029729a24765/1512664415942/Stadgar%20f�r%20Centerpartiet_2017.pdf
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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: 
Häi<med intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Intygas av N amnförtydllgande 

ib Nilsson lb Nilsson 
Datum Ort 

2020-06-25 Stora Hult 
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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 



Cent.f%pw:tielB k.OlllOlunkrels i lllt~tad 

l<(l2 45 3-90(12 

~w.-19--01-01 -19-J2-]1 
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 

7·U•·V} !11( u·t ... ,.-
l 



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/ 
~ 



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 



1 
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 

-L• .. -,_ ,,,,L_ o_: -~ ~ 1 ,,1-- .,/-,, -L 
., /'}l ,>J f=- 1,,, 

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 

C:\Users\Ann-Margret\Google Drive\Socialdemokraterna\A.rbetarekommunen\protokoll\200326.doc 



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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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Adress C/o , t, o wi G\..(' ti"" d ev-S ..ro..., 
le..;UebAc(c..., 19-A 

Organisationsnumme~ö.2 V r..r--3S-;2./ 

Bankkonto eller BG/PG \!,(;, '-I 1. 1. - 6 O 8 0 
.Sw 2. - 3 Ö L: -

Datum som redovisningen avser: Från och med 20 J q -O1-0km och med 1l)\ 9- \1..-'31 

Erhållet partistöd: t: {) ()O c) kr 

Ordförande 

H V\d e1--r..ro'1 
Kassör h-v l <X.vid T~o w>o.J Ca.. T<'.l.V- ,' V1 ;'\,. 

Styrelseledamöter 
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Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 
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Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

A Årsredovisning 

'I&] Partiföreningens stadgar 

_)gi'. Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

,G2l' 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 

'H,1.... de , s.-f'1i._, -l-'1. 0 ~ < 1 

Datum 
Ort 8 ~-t;<--J 

'ö0 ' ;!O :2 () 
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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. 
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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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -05- 14 
Dnr. ... • 
,,.... ..... . 

1 (2) 

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. 

Sida 1 av 3 
Sekretera re Justerare 1 Justerare 2 

el{~ cW Cq 



ID: FGKOP2018a_rev01 

§ 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. 

Sida 2 av 3 
Sekreterare Justerare 1 Justerare 2 

cW 
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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 

Sida 3 av 3 
Sekreterare Justerare 1 Justerare 2 

cL0 lvJ Cq 
' 



ID: ÅMKP2019 

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. 

Sida 3 av 4 
Sekretera re 

r], ~ 
Justerare 1 Justerare 2 

cuJ ~0 



I ' ID: ÅMKP2019 

c)tJerhet/em,olraierna 
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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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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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rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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Datum: 2020-09-23 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000640/2020 – 905 
 
 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
1. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen 
(2018:506) och 11 § och 19 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, fastställa  
förslag till ny taxa med tillhörande taxebilaga 1 och 2. 
 
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från myndighetsnämnden angående införande av ny  
taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm. Se bilagor. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

MN § 89 Dnr MN 000039/2020 - 905 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

 
Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

 
Förslag till ny taxa för tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och lagen 
om sprängämnesprekursorers områden överlämnas till kommunfullmäktige. 

 
Förslag till beslut Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 
Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 11 § och 19 § lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer, fastställa förslag till ny taxa med tillhörande 
taxebilaga 1 och 2. 
 
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021.  

 
Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnads miljöavdelning har under våren gjort en översyn av 

verksamhetens styrande dokument. Översynen visar bland annat att miljötaxan 
är i behov av uppdatering för att överensstämma med gällande lagstiftning och 
för att täcka tillkommande tillsynsområden. 
 
Taxemodellen bör även ändras från risk- och erfarenhetsbaserad till 
behovsbaserad taxa enligt SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) modell. 
Den nya taxemodellen bygger på en förenkling av nuvarande taxa, där 
möjligheten till premiering och risktillägg tagits bort.  
 
En övergång till den nya taxemodellen medför mindre handläggningstid, större 
likabehandling för verksamheter samt bättre möjligheter att planera och följa 
upp myndighetsnämndens tillsyn. 
 
Förslaget innebär ingen förändring av timavgiften och det samlade 
avgiftsuttaget från taxekollektivet kommer inte att påverkas i någon större 
utsträckning.  

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Michaela Sundström 2020-09-02, med 
tillhörande bilagor. 

 

Föredragande Miljöchef Michaela Sundström föredrar ärendet.  
       
Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

Kansliet       
 

r:ilJ BÅSTADS 
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Datum: 2020‐09‐02	 Till: Myndighetsnämnden	

Handläggare: Michaela	Sundström 

Dnr: 2020‐1109 
 
 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken m.m.   
 
 

Förslag till beslut 
 
Myndighetsnämnden	beslutar	
	

‐ att	överlämna	förslag	till	ny	taxa	för	tillsyn	inom	miljöbalkens,	strålskyddslagens	och	
lagen	om	sprängämnesprekursorers	områden	till	kommunfullmäktige,		

	
‐ att	föreslå	kommunfullmäktige	att	med	stöd	av	27	kap.	1	§	miljöbalken	(1998:808),	8	

kap.	14	§	strålskyddsförordningen	(2018:506)	och	11	§	och	19	§	lagen	(2014:799)	om	
sprängämnesprekursorer,	fastställa	förslaget	till	ny	taxa	med	tillhörande	taxebilaga		
1	och	2,		

	
‐ att	föreslå	kommunfullmäktige	att	besluta	att	taxan	ska	gälla	från	och	med	den		

1	januari	2021.	
	
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samhällsbyggnads	miljöavdelning	har	under	våren	gjort	en	översyn	av	verksamhetens	sty‐
rande	dokument.	Översynen	visar	bland	annat	att	miljötaxan	är	i	behov	av	uppdatering	för	att	
överensstämma	med	gällande	lagstiftning	och	för	att	täcka	tillkommande	tillsynsområden.	
	
Taxemodellen	bör	även	ändras	från	risk‐	och	erfarenhetsbaserad	till	behovsbaserad	taxa	enligt	
SKR:s	(Sveriges	Kommuner	och	Regioner:s)	modell.	Den	nya	taxemodellen	bygger	på	en	för‐
enkling	av	nuvarande	taxa,	där	möjligheten	till	premiering	och	risktillägg	tagits	bort.		
	
En	övergång	till	den	nya	taxemodellen	medför	mindre	handläggningstid,	större	likabehandling	
för	verksamheter	samt	bättre	möjligheter	att	planera	och	följa	upp	myndighetsnämndens	till‐
syn.	
	
Förslaget	innebär	ingen	förändring	av	timavgiften	och	det	samlade	avgiftsuttaget	från	taxekol‐
lektivet	kommer	inte	att	påverkas	i	någon	större	utsträckning.		
	
Bakgrund 
	
Kommunen	har	tillsynsansvar	över	miljöbalken,	strålskyddslagen	och	lagen	om	sprängämnes‐
prekursorer	med	tillhörande	förordningar,	föreskrifter	och	andra	bestämmelser.	I	Båstads	
kommun	har	myndighetsnämnden	enligt	reglementet	detta	tillsynsansvar.		
	
I	27	kap.	1	§	miljöbalken	ges	möjlighet	för	kommunen	att	ta	ut	en	avgift	för	prövning	och	tillsyn	
enligt	miljöbalken	eller	enligt	föreskrifter	som	har	meddelats	med	stöd	av	balken	samt	för	
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prövning	och	tillsyn	med	anledning	av	EU‐förordningar	inom	balkens	tillämpningsområde.	
Motsvarande	bestämmelser	om	avgift	för	prövning	och	tillsyn	enligt	strålskyddslagen	finns	i	8	
kap.	14	§	strålskyddsförordningen	(2018:506)	och	för	sprängämnesprekursorer	i	11	§	och	19	§	
lagen	(2014:799)	om	sprängämnesprekursorer		
	
Beslut	om	föreskrifter	om	sådana	avgifter	(taxa)	tas	av	kommunfullmäktige.	
	
Kommunens	nuvarande	miljötaxa	bygger	på	en	risk‐	och	erfarenhetsbaserad	modell	från	SKR	
som	infördes	2011	med	revideringar	2012.	Den	risk‐	och	erfarenhetsbaserade	taxemodellen	
innebär	att	verksamheterna	själv	kan	påverka	avgiftens	storlek	genom	sitt	miljöarbete.	Tax‐
emodellen	innebär	också	att	handläggaren	ska	göra	en	riskklassificering	och	resursbedömning	
efter	varje	tillsynsbesök	för	att	fastställa	årlig	tillsynsavgift.		
	
Den	nuvarande	taxemodellen	upplevs	komplicerad	att	tillämpa	och	förstå,	varför	det	inte	varit	
tydligt	och	förutsägbart	för	de	som	berörs	av	tillsynen	vilken	avgift	som	ska	betalas.	Tillämp‐
ningen	av	riskklassificering	har	också	varierat	i	stor	utsträckning,	vilket	innebär	ett	problem	ur	
likabehandlingssynpunkt.		
	
Sedan	2012	har	förändringar	skett	inom	nämndens	tillsynsområden.	Nämnden	har	till	exempel	
fått	tillsynsansvar	enligt	strålskyddslagen	och	lagen	om	sprängämnesprekursorer.	Under	tids‐
perioden	har	även	lagstiftningen	inom	miljöbalken	ändrats,	vilket	medför	att	prövningsnivåer	
och	verksamhetskoder	som	anges	i	Taxebilaga	2	i	stor	utsträckning	är	i	behov	av	en	uppdate‐
ring.			
	
Med	anledning	av	detta	bör	taxan	ändras.	
	
Den behovsstyrda taxemodellen 
	
År	2018	lanserade	SKR	en	ny,	behovsstyrd	taxemodell.	I	samband	med	lanseringen	av	den	nya	
taxemodellen	har	SKR	upphört	med	utbildningar	och	vägledning	för	den	risk‐	och	erfarenhets‐
baserade	taxan.		
	
I	den	nya	taxemodellen	har	risktillägg,	erfarenhetsbedömning	och	premiering	tagits	bort.	
Verksamheternas	årliga	avgift	bestäms	istället	utifrån	schabloner	framtagna	av	SKR	som	byg‐
ger	på	branschens	genomsnittliga	tillsynsbehov	(fast	årlig	avgift)	eller	utifrån	faktiskt	nedlagd	
handläggningstid	(timavgift).		Kommunen	kan	påverka	avgiften	till	viss	del	vid	framtagning	av	
taxan	genom	att	bestämma	tillsynsbehovet	för	respektive	bransch	som	lågt,	normalt	eller	högt.		
	
Grundtanken	med	den	behovsstyrda	taxemodellen	är	att	tillsynsbehovet	och	taxan	ska	vara	
lika	för	lika	verksamheter,	oberoende	av	tillsynsmyndighet,	kommun	eller	handläggare.	Den	
nya,	behovsstyrda	taxemodellen	kopplar	även	samman	taxan	med	tillsynsplaneringen,	vilket	
medför	att	tillsynen	blir	lättare	att	planera	och	följa	upp.	Taxan	möjliggör	jämförelse	mot	andra	
kommuner	som	arbetar	med	samma	modell.		
	
Förändringar 
		
En	övergång	från	risk‐	och	erfarenhetsbaserad	till	behovsstyrd	taxemodell	innebär	vissa	för‐
ändringar	i	avgiftsuttag.	Förslaget	innebär	dock	ingen	förändring	av	timavgiften	och	det	sam‐
lade	avgiftsuttaget	från	taxekollektivet	kommer	inte	att	påverkas	i	någon	större	utsträckning.		
	
Nedan	redogörs	för	generella	ställningstaganden	och	ändringar	som	gjorts	vid	arbetet	med	den	
nya	taxemodellen.	
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Föreskrifter		

	
‐ Föreskrifterna	har	reviderats	språkligt	och	strukturmässigt	för	att	bli	mer	lättlästa.	En	

inledande	text	har	lagts	till,	Allmänna	regler	om	kommunala	avgifter.			
	

‐ Föreskrifterna	har	setts	över	och	uppdaterats	så	att	de	stämmer	överens	med	den	nya	
taxemodellen.	Ändringarna	innebär	inga	förändringar	vad	gäller	myndighetsnämndens	
befogenheter	för	avgiftsuttag.		

	
Taxebilaga	1	
	

‐ Taxebilaga	1	har strukturerats om för att bli tydligare, mer lättläst och användarvänlig. 
Avgifter	för	tillsyn	har	flyttats	till	taxebilaga	2.	Endast	fasta	avgifter	för	prövning	och	
handläggning	av	anmälan/ansökan	ligger	kvar.	
	

‐ Bilagan har uppdaterats med de senaste laghänvisningarna.	
	

‐ Avgifter	för	ärenden	som	idag	saknas	i	bilagan	har	lagts	till.		 	
	

Taxebilaga	2	
	

‐ Taxebilagan	har	uppdaterats	med	de	senaste	laghänvisningarna	och	verksamhetsko‐
derna.	Strukturen	följer	miljöprövningsförordningen,	med	tillägg	för	de	U/H/UH‐
verksamheter	(verksamheter	under	anmälningspliktig	nivå,	hälsoskyddsverksamheter	
och	hälsoskyddsverksamheter	under	anmälningspliktig	nivå)	som	miljöavdelningen	
har	tillsynsansvar	över	samt	med	tillägg	av	den	tillsyn	som	utförs	enligt	strålskyddsla‐
gen	och	lagen	om	sprängämnesprekursorer.		
	

‐ I	den	nya	bilagan	redovisas		tillsynstiden	som	timmar.	I	nuvarande	bilaga	redovisas	en	
kod	som	ska	läsas	av	mot	en	tabell	för	att	få	fram	gällande	årsavgift.		

	
‐ Verksamheter	som	kommunen	inte	har	eller	inte	kommer	att	ha	tillsyn	över	har	tagits	

bort	vilket	medför	att	bilagan	blir	19	sidor	istället	för	72.	 
 

‐ Risk‐	och	erfarenhetsbedömning,	premiering,	riskpoäng	och	avgiftsklasser	har	tagits	
bort.	Enligt	den	nya	modellen	klassificeras	de	olika	branscherna	i	tre	olika	kategorier;	
lågt,	normalt	eller	högt	tillsynsbehov.	Generella	ställningstaganden	vid	klassificering	av	
branscher	har	gjorts	dels	utifrån	verksamheternas	nuvarande	avgift	(med	målsättning‐
en	att	avgiftsuttaget	ska	skilja	så	lite	som	möjligt	jämfört	med	tidigare),	dels	utifrån	
branschens	miljöpåverkan	lokalt	och	erfarenheter	från	tidigare	tillsyn.	Jordbruk	och	
hälsoskyddsverksamheter	bedöms	ha	ett	lågt	tillsynsbehov,	medan	biltvättar	bedöms	
ha	ett	högt	tillsynsbehov.	Övriga	branscher	bedöms	ha	ett	normalt	tillsynsbehov.		
		

		
Föreslag	till	ny	taxa	redovisas	i	sin	helhet	i	bilaga	1.	 
 
 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad	
Kansliet		
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Taxa	för	prövning	och	tillsyn	inom	miljöbalkens,	strålskyddslagens	och	lagen	om		
sprängämnesprekursorers	områden	i	Båstads	kommun	med	bilagor.	
	
Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef	Roger	Larsson	
Handläggarna	på	miljöavdelningen		
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Allmänna regler om kommunala avgifter  
 
Kommunens rätt att ta ut avgifter  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725), som har följande lydelse:  
 

”Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla 
får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning”. 

 
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regleras i 
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet 
som motprestation. Avgiftsuttag enligt det andra stycket förutsätter att kommunen har 
rätt att meddela föreskrifter om avgifter enligt den lagstiftning som berörs.  
 
Bestämmelser om kommunens rätt att meddela föreskrifter om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken framgår av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).  Motsvarande be-
stämmelser finns i 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 
4 § strålskyddslagen (2018:396) och  i 11 § och 19 §§ lagen (2014:799) om sprängämnes-
prekursorer.  
 
Polluter Pays Principle och självkostnadsprincipen 
 

Principen om att förorenaren betalar, Polluter Pays Principle, ligger till grund för ekono-
miska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och innebär att den som 
orsakar skador i miljön ska betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Princi-
pen antogs på FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 och i EU:s Romfördrag (artikel 130 r). 
Med detta som grund har riksdagen haft som utgångspunkt att myndigheternas verksam-
het enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. 
 
För all kommunal verksamhet gäller  dessutom allmänt självkostnadsprincipen som ut-
trycks i 2 kap. 6 § kommunallagen: 
 

”Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostna-
derna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller” 

 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet (kommunen) 
och har ingen betydelse för kostnaderna i enskilda fall. Självkostnadsprincipen är en mål-
sättningsprincip som innebär att syftet med kommunens verksamhet inte får vara att ge 
vinst. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på 
direkta kostnader är personalkostnader, material och utrustning, försäkringar m.m. Exem-
pel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskost-
nader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrat-
ionskostnader bör också räknas med.  
 
Likställighetsprincipen  
 
Miljöbalken innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda 
fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala kostnaderna ska fördelas på 
dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall är däremot den 
s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.  
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”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat”.   

 
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen inne-
bär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommun-
medlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma 
handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksam-
het. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kost-
nadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade 
taxor.  
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Taxebestämmelser  
 
Inledande bestämmelser   
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Båstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn en-
ligt 

1. Miljöbalken,  bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde 

2. Strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och de före-

skrifter som meddelats med stöd av lagen 

3. Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och föreskrifter meddelade med 

stöd av lagen. 

2 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften den avgift som kommunfullmäktige be-
stämt i kronor per hel timme handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt hand-
läggning sker.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning med anledning av ansökan om tillstånd, dispens, undantag eller an-

mälan av verksamhet eller åtgärd (Taxebilaga 1) 

2. Återkommande tillsyn över verksamheter som anges i Taxebilaga 2 

3. Tillsyn i övrigt.  

Avgiftsuttag sker genom en fast avgift eller en timavgift. Avgiften beräknas genom att till-
delad handläggningstid (fast avgift) eller faktiskt nedlagd handläggningstid (timavgift) 
multipliceras med gällande timavgift enligt 7 §.  
 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för   

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och inte 

kräver utredning 

2. Ansökan eller anmälan som återkallas innan handläggning påbörjas 

3. Handläggning som sker med anledning av att beslut fattade av myndighetsnämn-

den överklagas 

4. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 955 kronor per hel timme handlägg-
ningstid.  
 

6 § Beslut om avgift fattas av myndighetsnämnden. 
 
Avgifter för ansökningar och anmälningar   
 
7 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens, undantag eller handläggning 
av anmälan ska betalas i form av en fast avgift eller en timavgift enligt vad som anges i 
Taxebilaga 1.  
 
Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.   
 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.  
 
8 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 
den har besiktigats och godkänts av myndighetsnämnden ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid besiktningen och ny 
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besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare hand-
läggningstiden. 
 
9 § Sökanden är i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 
kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kun-
görelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungö-
relser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd.   
 
Avgifter för tillsyn   
 
10 § Avgift för återkommande tillsyn ska betalas i form av en fast årlig tillsynsavgift  eller 
en timavgift enligt vad som anges i Taxebilaga 2.  
 
Fast årlig tillsynsavgift motsvarar den årliga tillsynstid som myndighetsnämnden tilldelat 
verksamheten i Taxebilaga 2 och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som 
följer efter det att verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas ti-
mavgift ut. Fast årlig tillsynsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat ka-
lenderår som verksamheten bedrivs. 
 
Timavgift motsvarar faktiskt nedlagd tillsynstid och ska betalas i efterskott.  
 
11 § Om en verksamhet omfattar flera verksamheter enligt Taxebilaga 2 ska full avgift be-
talas för den verksamhet som medför den högsta avgiften med ett tillägg på 25 procent av 
summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.  
 
12 § Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor eller inte efterföljer förelägganden eller förbud, eller som föranleds av 
extraordinära händelser ingår inte i den årliga tillsynsavgiften. För sådan tillsyn tas en ex-
tra tillsynsavgift ut i form av timavgift.  
 
13 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift.  
 
Timavgift  
 
14 § I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid (timavgift) av-
ses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid myndighets-
nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, re-
visioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt före-
dragning och beslut.   
 
15 § Timavgift tas ut för varje nedlagd halvtimme handläggningstid.  
 
16 § För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 
och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsom-
marafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.    
 
17 § Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den enligt  
5 § fastställda avgiften med en  procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lö-
nekostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret.  
 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020. 
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Nedsättning av avgift  
 
18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,  tillsyns-
behov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i 
ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.  
 
19 § Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av myndighetsnämnden.    
 
Avgiftens erläggande   
 
20 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av sö-
kanden.   
 
21 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bed-
riva verksamheten eller vidta åtgärden.  
 
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av utövaren av den verksamhet eller åtgärd som föranle-
der avgiften.  
 
23 § Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 
10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  
 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Båstads kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i faktura.    
 
Verkställighet  
 
25 §  Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 
enligt utsökningsbalken.   
 
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och till-
syn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift 
ska gälla omedelbart, även om det överklagas.   
 
28 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla omedel-
bart om inte annat bestäms.  
 
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 
länsstyrelsen.   
 
29 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till förvalt-
ningsrätten. 
 
30 § Av 17 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att miljö-
nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen. 
 
 
 

 



Beskrivning Lagrum Avgift

Miljöfarlig verksamhet och kemikalier

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 § 

MPF (C-verksamheter). 

1 kap 10 § Miljöprövningsförordning 

(2013:251)

T

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet (C-

verksamhet). 

1 kap 11 § Miljöprövningsförordning 

(2013:251)

T

Anmälan om miljöskada eller avhjälpandeåtgärd mot 

vissa föroreningsskador.

28 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

10 kap 11-13 §§ Miljöbalken

T

Anmälan om installation av cistern med hantering av 

mer än 1 m3 brandfarliga vätskor eller spillolja utanför 

vattenskyddsområde.

3 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd 

mot mark- och vattenförorening m.m.

T

Anmälan om installation av cistern med hantering av 

mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja inom 

vattenskyddsområde. 

3 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd 

mot mark- och vattenförorening m.m.

T

Anmälan om att cistern tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd 

mot mark- och vattenförorening m.m.

1

Ansökan om undantag från bestämmelser om hantering 

av brandfarliga vätskor och spilloljor. 

7 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd 

mot mark och vattenföroreing m m.

T

Anmälan enligt förordning om PCB mm. 17 b, 18 §§ Förordning (2007:19) om 

PCB m.m.

T

Handläggning av ärenden gällande 

miljösanktionsavgifter.

Förordning (2012:259) 2

Jordbruk och djurhållning

Ansökan om dispens för spridning av växtskyddsmedel 

på ängs- och betesmark. 

2 kap 39 § Förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Ansökan om tillstånd till yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § Förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

T

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel på vägar, banvallar etc. 

2 kap 41 § Förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

T

Ansökan om tillstånd till yrkesmässig spridning av 

växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. 

6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel 

T

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 

miljöhänsyn i jordbruket.

36 § Statens jordbruksverks 

föreskrifter (SJVFS 2015:21) om 

miljöhänsyn i jordbruket

T

Taxebilaga 1 - Avgifter för ansökningar och anmälningar



Anmälan om inrättande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom område med 

detaljplan. 

37 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3

Tillstånd till djurhållning av nötkreatur, häst, get, får 

eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är 

sällskapsdjur eller orm inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser. 

3 § Båstads kommuns lokala 

föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljö

T

Avlopp

Ansökan om tillstånd till avloppsaläggning för 1-5 pe 

med utsläpp till mark eller vatten. 

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6

Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning för 6-25 pe 

med utsläpp till mark eller vatten. 

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

9

Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning för 26-200 

pe. Med utsläpp till mark eller vatten. 

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

12

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 

till en befintlig avloppsanordning.

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om ändring av avloppsanläggning. 14 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5

Ansökan om tillstånd till sluten tank. 13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5

Ansökan om tillstånd till förmultningstoalett, eltoalett 

eller torrtoalett med latrinkompostering inom område 

med detaljplan eller samlad bebyggelse. 

2 § Båstads kommuns lokala 

föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljö

6

Anmälan om inrättande av förmultningstoalett, 

eltoalett eller torrtoalett med latrinkompostering 

utanför område med detaljplan eller samladd 

bebyggelse. 

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3

Anmälan om installation av dagvattenanläggning. 13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Skyddade områden

Ansökan om tillstånd eller dispens från 

vattenskyddsföreskrifter meddelade av kommunen. 

7 kap. 22 § Miljöbalken T

Anmälan om upplag av petroleum- olje eller 

tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra 

liknande produkter inom vattenskyddsområde. 

6 § Båstads kommuns lokala 

föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljö

T

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter. 7 kap 18 b § Miljöbalken T



Ansökan om tillstånd eller dispens för verksamhet eller 

åtgärd inom naturreservat, kulturreservat, 

naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och 

växtskyddsområden  enligt föreskrifter meddelade av 

kommunen. 

Gällande reservatföreskrifter T

Värmepumpar, kylanläggningar och vattentäkter

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning med 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

1-2 borrhål. 

17 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning med 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

> 2 borrhål. 

17 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

T

Ansökan om tillstånd till värmepumpsanläggning inom 

vissa områden enligt vad kommunen föreskrivit med 

stöd av 17 § FMH.

17 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om installation eller konvertering av 

köldmedieanläggning. 

EU/517/2014 1

Granskning av köldmedierapporter. 15 § Förordning (2016:1128) om 

flourerade växthusgaser etc. 

2

Tillstånd eller anmälan om inrättande av 

grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med 

stöd av 9 kap. 10 § MB. 

Båstads kommuns lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa och 

miljö

T

Anmälan om befintlig grundvattentäkt enligt vad 

kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § MB.

Båstads kommuns lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa och 

miljö

T

Avfall

Ansökan om dispens från kommunala 

renhållningsbestämmelser (Renhållningsordning Båstads 

kommun) samt ansökan om tillstånd till annan 

hantering av avfall.

5 kap. 1-8 §§ Renhållningsordning 

Båstads kommun

1

Anmälan om kompostering eller annan typ av 

återvinning eller bortförskaffande. 

45 § Avfallsförordning (2011:927) 1

Hälsoskydd och lokaler  

Anmälan om att driva förskola, grundskola, 

gymnasieskola etc. med högst 30 elever.

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om att driva förskola, grundskola, 

gymnasieskola etc. med fler än 30 elever.

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6

Anmälan om hygienisk verksamhet med risk för 

blodsmitta (stickande och skärande verksamhet).

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om inrättande av badtunna eller bassängbad 

för högst 5 badande per timme, avsett för allmännheten 

eller som används av många människor. 

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om inrättande av bassängbad för fler än 5 

badande per timme, avsett för allmännheten eller som 

används av många människor. 

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6



Anmälan om inrättande av kosmetiskt solarium som 

upplåts till allmänheten.

10 § Strålskyddsmyndighetens 

föreskrifter (SSMFS 2012:5) om 

solarier etc. 

4

Ansökan om tillstånd till eldning inom område med 

detaljplan eller sammanhållen bebyggelse.

9 § Båstads kommuns lokala 

föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljö

T



Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Timmar Beskrivning 

2 kap. MPF JORDBRUK

Djurhållning

1.11 B 9 Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar 

eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20 C 6 Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 

djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20-01 U T Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 100 

djurenheter, dock inte inhägnad.

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

jordbruksproduktion

1.30 C 6 Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 

foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

1.30-01 U 3 Uppodling av jordbruksmark som är större än 10 hektar för 

produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion.

1.30-02 U 3 Växthus, fruktodling eller annan kemikalieintensiv odling.

1.30-03 U T Anläggning för torkning av gödsel.

3 kap. MPF FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

5.20 C 6 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 §.

5.20-01 U T Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår.

4 kap. MPF UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 

ANNAT

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.20 B 18 Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus 

eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. är tillståndspliktig 

enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 2. är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2 §, eller  3. endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.20-01 U 3 Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.30 C 9 Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt 

uttagen mängd naturgrus.

10.30-01 U T Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton totalt 

uttagen mängd naturgrus.

Taxebilaga 2 Tillsynsavgifter 



10.40 C 9 Täkt för markinnehavarans husbehov av 1. mer än 10 000 ton berg 

(total uttagen mängd) 2. torv med ett verksamhetsområde på större 

än 5 ha, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter total uttagen mängd 

torv. 

10.40-01 U T Täkt för markinnehavarans husbehov av 1. högst 10 000 ton berg 

(total uttagen mängd 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 

5 ha eller 3. högst 50 000 kubikmeter total uttagen mängd torv. 

10.50 C 6 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 

andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, 2. utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs 

på samma plats under en längre tid än 30 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

10.50-01 U T Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 

andra jordarter 1. utanför område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, 2. utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs 

på samma plats under högst 30 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

10.60 C 6 Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 

bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv 

per kalenderår.

10.60-01 U T Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 

bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per 

kalenderår.

Råpetroleum, naturgas och kol

11.30 C 9 Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

Annan utvinningsindustri

13.70 C 9 Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

5 kap. MPF LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier

15.20 B 30 Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men 

högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår

15.30 C 9 Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 

500 ton slaktvikt per kalenderår

15.30-01 U 6 Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 

kalenderår

Livsmedel av animaliska råvaror

15.50 C 9 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer 

än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.

15.50-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 

högst 50 ton per kalenderår.

Rökeri

15.80 C 9 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton 

rökta produkter per kalenderår.

15.80-01 U 6 Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 

kalenderår.

Livsmedel av vegetabiliska råvaror



15.101 C 9 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 

mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

15.101-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 

högst 2 000 ton per kalenderår.

Kvarnprodukter

15.125 C 9 Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, 

med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per 

kalenderår. 

15.125-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, 

med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 9 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer 

än 400 ton men högst 5 000 ton per år.

15.151-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 

400 ton per år.

Mjölkprodukter

15.180 C 9 Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men 

högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

15.180-01 U 6 Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår som 

kalenderårsmedelvärde.

Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 9 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 

fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton 

per kalenderår.

15.200-01 U 6 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 

fetter med en produktion av högst 100 ton per kalenderår.

15.220 C 9 Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 

10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.

15.220-01 U 6 Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av högst 10 

ton per kalenderår.

15.240 C 9 Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 

genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av 

mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

15.240-01 U 6 Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 

genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av 

högst 10 ton per kalenderår.



15.260 C 9 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 

eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår.

15.260-01 U 6 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 

eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår.

15.270-01 U 6 Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 

kalenderår eller för framställning av startkulturer av 

mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 

anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 

kubikmeter.

15.280 C 9 Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton 

kaffe per kalenderår.

15.280-01 U 6 Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.

15.310 C 9 Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska 

eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-27 §§.

Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.340 C 9 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer 

än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.

15.340-01 U 6 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 

högst 500 ton foder per kalenderår.

15.360 C 9 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 

mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.

15.360-01 U 6 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 

mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.

15.380 C 9 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer 

än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 33 § eller endast innebär paketering.

15.380-01 U 6 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 

500 ton per kalenderår eller anläggning med endast packetering.

6 kap. MPF TEXTILVAROR

17.30 C 9 Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 

mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

17.30-01 U T Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 

högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

7 kap. MPF PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30 C 9 Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton 

men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.



18.30-01 U 6 Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar 

eller skinn per kalenderår.

8 kap. MPF TRÄVAROR

20.10 C 9 Anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier 

med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä 

eller träprodukter per kalenderår.

20.30 C 9 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 

6 000 kubikmeter per kalenderår.

20.30-01 U 6 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 

000 kubikmeter per kalenderår.

20.40 C 9 Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 

kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller  2. pellets eller 

briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 

kalenderår.

20.40-01 U 6 Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 

kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller  2. pellets eller 

briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per 

kalenderår.

20.60 C 9 Anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. högst 

600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per 

kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 

produkter av spån.

20.80 C 9 Anläggning för lagring av  1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 

vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 

inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter 

timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 §.

20.80-01 U 6 Anläggning för lagring av  1. högst 2 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 

vattenbegjutning, 2. högst 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 

inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. högst 500 kubikmeter 

timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 §.

20.90 C 9 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 

vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 

med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 

kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med 

begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub) i vatten.



20.90-01 U 6 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 

vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 

med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 

kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med 

begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub) i vatten.

20.91 C 9 Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

blånadssvamp.

9 kap. MPF MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.10-01 U 6 Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 1§.

21.40-01 U 6 Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

10 kap. MPF FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

22.10 C 9 Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 

22.20 C 9 Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

22.40 C 9 Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 

000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av 

processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

22.40-01 U 6 Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 50 

000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av 

processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

12 kap. MPF KEMISKA PRODUKTER

Läkemedel

24.40 C 9 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 

läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningsplikten gäller inte 

apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 §. 

24.41 C 9 Anläggning för behandling av mellanprodukter.

Annan kemisk tillverkning

24.44 C 9 Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 

yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, 

pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

24.46 C 9 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 

skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

material,  2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 

produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, 

eller  5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §.



24.46-01 U 6 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 

skala tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 2, högst 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 3, högst 5 000 ton gasformiga kemiska 

produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.

24.47 C 9 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 

pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 

yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. 

ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer 

än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.

24.47-01 U 6 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 

pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 

yrkesmässigt tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår 

eller högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 

eller hygienprodukter per kalenderår. 

13 kap. MPF GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11 C 9 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 2000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår.

25.11-01 U 6 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår.

25.30 C 9 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 

produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton 

plastråvara per kalenderår, och 2. verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 3 §.

25.30-01 U 6 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 

produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 

plastråvara per kalenderår.

25.50 C 9 Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara 

per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. 

tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 

montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller 

kalandrering med plast.

25.50-01 U 6 Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara 

per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. 

tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 

montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller 

kalandrering med plast.

14 kap. MPF MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter



26.30 C 9 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 

blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av 

glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram 

glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår, eller  2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

26.30-01 U 6 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 

blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av 

glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram 

glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår, eller  2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

26.40 C 9 Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller 

inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

26.51-01 U 6 Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska 

produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller 

används.

26.60 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter 

per kalenderår.

26.60-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter 

per kalenderår.

Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 

kalkprodukter per kalenderår.

26.100-01 U 6 Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 

produktion på högst 5 ton per kalenderår.

26.110 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller 

lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller 

cement per kalenderår. 

26.110-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller 

lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller 

cement per kalenderår. 

26.120 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 

kalenderår.

26.120-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 

kalenderår.

Andra mineraliska produkter

26.150 C 9 Asfaltverk eller oljegrusverk  1. som ställs upp inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser, eller  2. som ställs upp 

utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer 

än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

26.150-01 U 6 Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod.

26.160 C 9 Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.

26.180 C 9 Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.

15 kap. MPF STÅL OCH METALL

27.60 C 9 Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 

om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.

27.60-01 U 6 Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 

om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.



27.140 C 9 Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 

och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

27.140-01 U T Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 

och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

16 kap. MPF METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 9 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 

plast.

28.30-01 U 6 Anläggning för våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, 

om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår.

28.40 C 9 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 

eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 

mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.40-01 U 6 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 

eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 

högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.71 C 9 Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.

28.71-01 U 6 Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

28.90 C 9 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 

yrkesmässigt ta bort lack eller färg.

28.95 C 9 Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer 

än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 

inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 

eller 6 § 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. 

blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. 

våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning 

av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med 

en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 

kalenderår, eller  6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.

28.95-01 U 6 Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 

verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 

kap. 2, 3, 4 eller 6 § 2. betning högst 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. 

blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. 

våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 

högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av högst 50 kilogram, eller  6. metallbeläggning 

med vakuummetod med en metallförbrukning av högst 500 

kilogram per kalenderår.

17 kap. MPF ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 9 Anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller 

kvicksilver

31.60 C 9 Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.



18 kap. MPF METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9 Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 

kalenderår.

34.10-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 

kalenderår.

34.20 C 9 Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon

34.40 C 9 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 

till högst 3,5 ton, eller 2. 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.40-10 U 6 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 

till högst 3,5 ton, eller 2, högst 10 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9 Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning 

av motordrivna luftfartyg, eller 3. reparation av motordrivna 

luftfartyg. 

Maskinell bearbetning

34.70 B 30 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 

där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.

34.80 C 9 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 

där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter.

34.80-01 U 6 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 

där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.

Gas- och oljeplattformar

35.10-01 U 6 Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära 

kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll 

eller liknande åtgärd. 

Skeppsvarv

35.20 C 9 Skeppsvarv. 

19 kap. MPF FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL



39.30 C 9 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 

med  1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 

någon kemisk produkt, som  a) enligt föreskrifter som har 

meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" 

(R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid 

inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) 

eller "kan ge fosterskador" (R61), eller  b) enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 

den 16 december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande 

av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 

förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", 

"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", 

"mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller 

kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller 

"reproduktionstoxicitet kategori 1B", 2. mer än 2 ton i annan 

ytrengöring,  3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4. mer 

än 1 kilogram i kemtvätt.

39.35 C 9 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 

med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av 

reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar.

39.35-01 U T Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 

med högst 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av 

reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar.

39.50 C 9 Anläggning där det per kalenderår förbrukas  1. mer än 1 ton 

halogenerade organiska lösningsmedel, eller  2. mer än totalt 5 ton 

organiska lösningsmedel.

39.50-01 U T Ej anmälningspliktiga anläggningar med förbrukning av organiska 

lösningsmedel. 

20 kap. MPF HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA 

PRODUKTER



39.70 C 9 Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 

anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,  

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 

avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har 

kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och  

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som 

ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 

"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller 

"miljöfarlig", eller  b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 

1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

"akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet 

kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", 

"specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande 

för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande 

för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 

"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", 

"mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller 

kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", 

"reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 

1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt 

för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt 

för ozonskiktet", eller  3. andra kemiska produkter än som avses i 1 

och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle. Förordning (2016:1188).

39.70-01 U 6 Anläggningar enligt ovan under anmälningspliktig nivå. . 

39.90 C 9 Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 

eller annat träbränsle per kalenderår.

39.90-01 U 6 Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 

eller annat träbränsle per kalenderår.

21 kap. MPF GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 

KYLA 

Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9 Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 

biogas. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 

även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 

ton icke-farligt avfall per kalenderår.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

40.20 C 9 Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom 

anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar 

gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.

Förbränning



40.60 C 9 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av  

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas, eller  2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas.

40.60-01 U 6 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av  

1. högst 500 kilowatt om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller  2. högst 10 

megawatt om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas.

40.70 C 9 Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 

20 megawatt.

Vindkraft

40.100 C 6 Verksamhet med  1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter,  2. två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står 

tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten 

påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket 

påbörjades.

40.100-01 U 3 Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre 

än 50 meter.

Värme- och kylanläggningar

40.110 C 9 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 

avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 

megawatt.

40.110-01 U 6 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 

avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av högst 10 

megawatt.

40.120 C 9 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 

grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 

megawattimmar.

40.120-01 U 6 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 

grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 

megawattimmar.

23 kap. MPF FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 18 Anläggning för tvättning av  1. fler än 5 000 personbilar per 

kalenderår,  2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,  3. fler 

än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller  4. fler än 1 000 

andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-01 U 12 Anläggning för tvättning av fler än 3000 men. högst 5 000 

personbilar per kalenderår, eller fler än 600 men högst 1 000 andra 

motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-02 U 6 Anläggning för tvättning av fler än 1000 men. högst 3 000 

personbilar per kalenderår, eller fler än 350 men högst 6000 andra 

motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-03 U T Anläggning för tvättning av  högst 1 000 personbilar per kalenderår 

eller fler än 350 andra motordrivna fordon per kalenderår.



50.20 C 9 Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

50.20-01 U 6 Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. högst 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. högst 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

24 kap. MPF HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

63.10-01 U 6 Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 

högst 1 350. Tillståndsplikten gäller inte 1. hamn för 

Försvarsmakten, eller  2. färjekaj med högst tio planerade 

fartygsanlöp per kalenderår.

63.20 C 9 Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

63.20-01 U 9 Fritidsbåtshamn med uppläggning eller upptag för mer än 50 båtar. 

63.20-02 U 6 Fritidsbåtshamn med uppläggning eller upptag för högst 50 båtar. 

Flygplatser

63.50 C 9 Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per 

kalenderår äger rum. Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen 

är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

63.50-01 U 6 Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per 

kalenderår äger rum. 

25 kap. MPF LABORATORIER

73.10 C 9 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 

större än 5 000 kvadratmeter.

73.10-01 U 6 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 

högst 5 000 kvadratmeter.

26 kap. MPF TANKRENGÖRING

74.20 C 9 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används 

för förvaring eller för transport av kemiska produkter.

27 kap. MPF HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 9 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.10-01 U 6 Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.10-01 U 3 Tandläkarmottagningar.

85.20 C 9 Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 

används som steriliseringsmede

28 kap. MPF RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 B 30 Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 

personekvivalenter.

90.11 B 30 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer 

eller fler.

90.11-01 U T Avloppsledningsnät med tillhörande installationer. 

90.16 C 9 Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 

personekvivalenter. 

90.16-01 U T Avloppsreningsanläggningar för mer än 5 men högst 200 

personekvivalenter.

90.16-02 U T Avloppsreningsanläggningar för högst 5 personekvivalenter.



90.16-03 U 3 Dagvattenanläggningar. 

29 kap. MPF AVFALL

Förbränning

90.230 C 9 Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är 

högst 50 ton per kalenderår.

90.230-01 U T Förrbränningsanläggningar under anmälningspliktig nivå. 

Deponering

90.281 C 9 Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 

kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. 

mängden massor är högst 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken 

endast är ringa.

90.281-01 U 6 Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

90.300-i  B 64 Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  1. den 

tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall 

per kalenderår, eller  2. mängden avfall som deponeras är mer än 

25 000 ton.

90.341 C 9 Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 

förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess 

åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

90.341-01 U T Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt. 

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i 

egen verksamhet

90.391 C 9 Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, 

om 1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och  2. 

behandlingen leder till materialåtervinning. 

Biologisk behandling

90.171 C 9 Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. 

avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 

är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 2. avfallet 

är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 

50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

90.171-01 U T Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. 

avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 

är högst 10 ton  per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per 

kalenderår.

Animaliskt avfall

90.251 C 9 Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 

genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 

kalenderår.

Återvinning för anläggningsändamål

90.141 C 9 Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 

som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa.

Uppgrävda massor



90.370 C 9 Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor 

från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår 

under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 

enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.

Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 9 Konvertering av smittförande avfall på sjukhus. 

Avvattning

90.375 C 9 Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas 

är högst 2 000 ton.

Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 9 Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk 

bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton 

per kalenderår, eller verksamhet som genom krossning, siktning 

eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.80 C 9 Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 

000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller  2. mer än 1 000 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår i andra fall. 

90.80-01 U T Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 

ton per kalenderår.

Elavfall

90.90 C 9 Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan 

ytterligare behandling.

Uttjänta fordon

90.120 C 9 Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 1. 

uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 

(2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt 

inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 

bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.

Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9 Förbereda avfall för återanvändning.

Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 B 13 Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller  2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

90.40 C 9 Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 

000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller  2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton 

annat icke-farligt avfall i andra fall. 

90.40-01 U T Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 10 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  2. högst 

10 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 



90.60 C 9 Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men 

högst 5 ton och utgörs av olja,  2. mer än 1 500 kilogram men 

högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 

50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer 

än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,  

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 

200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

90.60-01 U T Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 200 kilogram och 

utgörs av olja,  2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 

3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,  5.högst 200 

kilogram i andra fall.

Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520 C 9 Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 

lagring av koldioxid

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

90.430 C 9 Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.

90.430-01 U 6 Yrkesmässig verksamhet som behandlar avfall, eller yrkesmässig 

verksamhet som samlar in eller transporterar avfall, förmedlar 

avfall för återvinning eller bortförskaffande, handlar med avfall eller 

där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga 

verksamheten. (Miljötillsynsförordningen 10 a §).

30 kap. MPF SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR

92.20 C 6 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 

med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

92.20-01 U 3 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 

med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 

millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.

92.30 C 6 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

92.30-01 U 6 Golfbanor med mer än 9 hål. 

92.30-02 U T Golfbanor med högst 9 hål och andra tränings- och 

tävlingsanläggningar under anmälningspliktig nivå. 

31 kap. MPF TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Gäller ej  

manläggningar där   1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 

ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 

2 §, eller om  2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 

§. Förordning (2016:1188).

93.10-01 U 6 Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn eller tvätteri för mer än 2 

ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten 

leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

MTF (2011:13) MILJÖTILLSYNSFÖRORDNINGEN

2 kap. MTF Skydd av områden 



9 § U T Vattenskyddsområden

9 § U T Strandskydd

9 § U T Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, 

djur- och växtskyddsområden som kommunen har beslutat eller 

meddelat föreskrifter om. 

2 kap. MTF Övriga verksamheter och åtgärder 

31 § U T Vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt 

som kommunen har föreskrivit om.

31 § U T Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor 

i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. 

miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 

över primärleverantörers utsläppande på marknaden enligt 21 § 

första stycket.

31 § U T Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade 

ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 

1005/2009. Förordning (2016:1131).

Lag (2014:799) SPRÄNGÄMNESPREKURSORER

6 § Verksamheter med försäljning av sprängämnesprekursorer

FMH (1998:899) HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Bostäder

45 § UH 6 Bostäder med fler än 500 lägenheter inom samma bostadsområde

45 § UH 3 Bostäder med högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde

Lokaler för undervisning etc. 

45 § H 6 Förskola, grundskola, gymnasieskola etc. med fler än 30 elever

45 § H 3 Förskola, grundskola, gymnasieskola etc. med högst 30 elever

45 § UH T Övriga lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Samlingslokaler

45 § UH 3 Samlingslokaler för fler än 50 personer

45 § UH T Samlingslokaler för högst 50 personer

Tillfälliga boenden

45 § UH 6 Hotell, pensionat etc. med fler än 50 bäddar. 

45 § UH 3 Hotell, pensionat etc. med högst 50 bäddar. 

45 § UH T Övriga tillfälliga boenden.

Idrottsanläggningar

45 § H 6 Bassängbad för fler än 5 badande per timme avsett för 

allmännheten eller som används av många människor. 

45 § H 3 Badtunnor och bassängbad för högst 5 badande per timme avsett 

för allmännheten eller som används av många människor. 

45 § UH 3 Gym 

45 § UH 3 Strandbad 

45 § UH 3 Camping

45 § UH 3 Idrottshallar 

45 § UH T Övriga idrottsanläggningar 

Yrkesmässig, hygienisk behandling



45 § H 3 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta (stickande/skärande 

verksamhet)

45 § UH 3 Frisersalong

45 § UH T Massage, kiropraktor, naprapat, sjukgymnast och liknande 

45 § UH T Övriga alternativa behandlingar 

Lokaler för förvaring av djur

45 § UH T Lokaler för förvaring av djur 

SSF (2018:506) STRÅLSKYDD

8 kap 2 § H 3 Solarier 
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UN § 122  Dnr UN 000366/2020 - 600 

Utredning gällande användning av lokaler i kommunal verksamhet 
avseende nuvarande Tuvelyckans förskola  

 
Beskrivning av ärendet Barn och skola önskar utreda förutsättningar för att bedriva förskola 

alternativt del av skola i nuvarande Tuvelyckans förskola. Skälet för detta är att 
huvudmannen för Tuvelyckans förskola kommer avveckla 
förskoleverksamheten den 31 oktober 2020.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2020-09-13. 
 
Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Thomas Nerd (S) yrkar som tillägg till förvaltningens förslag att man hos 

kommunstyrelsen begär medel för utökade lokalkostnader avseende 
Tuvelyckans förskola om utredningen visar på ett framtida behov.      

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att detta 

bifalls.      
 
Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Utreda frågan om användning av nuvarande Tuvelyckans förskola i 
kommunal verksamhet. Barn och skola medverkar i utredningen med 
perspektiv på de framtida behov verksamheter inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde kan komma att ha. 

2. Bevilja medel för utökade lokalkostnader avseende Tuvelyckans förskola 
om utredningen visar på ett framtida behov.    
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Datum: 2020-09-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000366/2020-600 

 
 

Möjlighet att bedriva förskoleverksamhet i Hemmeslöv 
 
 

Förslag till beslut 
Hos kommunstyrelsen begära att frågan om användning av nuvarande Tuvelyckans förskola i 
kommunal verksamhet utreds. Barn och skola medverkar i utredningen med perspektiv på de 
framtida behov verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde kan komma att ha.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och skola önskar utreda förutsättningar för att bedriva förskola alternativt del av skola i 
nuvarande Tuvelyckans förskola. Skälet för detta är att huvudmannen för Tuvelyckans förskola 
kommer avveckla förskoleverksamheten den 31 oktober 2020. 
 
Bakgrund 
Den 26 juni 2020 meddelade huvudmannen för Tuvelyckans förskola att man avsåg att upp-
höra med verksamheten under hösten 2020. I samband med informationen erbjöds kommu-
nen överta verksamheten. Vid mailkontakt den 13 september informerades kommunen om att 
verksamheten upphör den 31 oktober.  Utifrån antalet tillgängliga platser och förskolans nor-
mala årscykel föreligger inget direkt behov av ytterligare platser i nuläget, varför ett överta-
gande inte bedöms aktuellt.  Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats för de barn som 
idag har sin placering på Tuvelyckans förskola men som kommer att förlora den vid en av-
veckling. Dessa placeringar kommer att påverka kommunens totala tillgång på platser under 
verksamhetsåret 2021.  
Lokalerna är av strategiskt intresse i en expansiv del av kommunen. Barn och skola föreslår 
därför en utredning där flera frågor belyses, såsom Östra Karups uppkomna situation för för-
skola och skola, där båda verksamheterna har barn och elevantal som kan komma att över-
skrida lokalernas kapacitet. Kan lokalerna i Hemmeslöv utgöra en filial för verksamheterna i 
Östra Karup?  Finns det annan kommunal verksamhet som är i behov av lokaler i stationsnära 
läge? 
 
Klargöra hur Laholms kommun planerar för de barn som idag är placerade å Tuvelyckan men 
som från den 1 november måste beredas annan plats.  
Under förutsättning av att nuvarande fastighetsägare för Tuvelyckans förskola är intresserad, 
påbörja en dialog kring möjligheterna att driva verksamhet i lokalerna, där även andra verk-
samhetsgrenar än förskola kan vara aktuella. Fastighetens lokaler är av en omfattning som i 
nuläget överstiger förskole- och skolverksamhetens behov.  
Utredningen ska också visa på de kostnader som är kopplade till de olika alternativen. 
Löpande kontakter har skett från första informationstillfället i juni med både nuvarande hu-
vudman för verksamheten och fastighetsägaren samt internt med verksamhetsområde Teknik 
och Service.  
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Beslutet ska expedieras till: 
Rektorer, förskola, grundskola 
Jan Bernhardsson Teknik och service 
Ekonomichef Elisabet Edner 
Kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson Teknik och service 
Charlotte Rosenlund Sjövall  kommundirektör  
Rektor Ann Heidenberg och Susanne Kaczmarek 
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Datum: 2020-10-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000891/2019 – 900 
 
 

Kommunstyrelsens beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Beslutsloggen för oktober 2020 godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin 
för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning 
över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



KS beslutslogg - September 2020

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Hösten	2020. 1
2 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

Hösten	2020. 1

3 Väckt	ärende	‐	Lägesrapport	
avseende	arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn

§	24,	KS	2020‐01‐15 000048/2020 Centerpartiet	väcker	ett	nytt	
ärende	på	sammanträdet.	De	
önskar	en	lägesrapport	avseende	
arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn.	Rapporten	ska	
presenteras	i	kommunstyrelsen.	

Hösten	2020. 1
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4 Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation

§	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Beslut	i	KS	2019‐08‐21	att	arbeta	
vidare	med	förslag	nr	6	i	KPMG:s	
utredning.	Till	det	uppdraget	
läggs	även	ett	uppdrag	att	utreda	
hur	en	koncernledningsstruktur	
för	Båstads	kommun	ska	kunna	
utformas.	I	uppdraget	redovisas	
hur	de	affärsdrivande	bolagen	ska	
kunna	styras	med	en	gemensam	
koncernmoder	”Båstads	kommun	
AB”	och	där	andra	eventuella	
kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.	Kommande	förslag	
baseras	på	benchmarking	från	
andra	kommuner.	Förslaget	till	
ny	struktur	tas	fram	i	samråd	
mellan	Båstads	kommun	och	
Båstadhem.				

KS	beslutade	2020‐05‐12	att	ge	
förvaltningen	och	Båstadhem	i	
uppdrag	att	upphandla	en	konsult	för	
att	ta	fram	förslag	till	ny	
bolagsstruktur.	Uppdraget	ska	vara	
klart	under	2020.

1

5 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018 Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

Kommer	att	hanteras	i	utredningen	
ovan.

1
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6 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Teknik	och	service	tar	fram	status	
för	byggnad	och	kostnader	för	
återställning.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.

Förvaltningen	kommer	att	begära	
beslut	om	planuppdrag	för	att	kunna	
möjliggöra	andra	ändamål	på	
fastigheten.

1

7 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

Frågan	kommer	att	utredas.	
Försäljning	av	fastigheten	är	inte	
aktuellt	för	tillfället.	Inventering	av	
underhållsbehov	pågår.	Båstadhem	
förvaltar	fastigheten.

1

8 Väckt	ärende	‐	Tillfällig	och	
permanent	återvinningsanläggning

§	235,	KS	2019‐10‐09 000763/2019 Bjärepartiet	väckte	ett	nytt	
ärende	på	KS	angående	tillfällig	
och	permanent	
återvinningsanläggning.

Pilotprojektet	med	ny	
återvinningstjänst	är	igång	under	
2020.

1

Ärenden	som	nu	föreslås	strykas	
från	beslutsloggen:



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000880/2019 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 
 
a). Protokoll nr. 5 2020 - Styrelsen för Båstadhem AB. 
 
b). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-08-25. 
 
c). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-09-10 - Ekonomiuppföljning för  
myndighetsnämnden per den 30 augusti 2020, delårsbokslut för andra tertialen 2020. 
 
d). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2020-08-25. 
 
e). Hemställan från KPR angående fastigheten Plommonet i Båstad (Gula villan). 
 
f). Protokoll från pensionärsrådet 2020-08-26. 
 
g). Skånetrafikens politiker- och tjänstemannaråd - Protokoll 2020-09-09. 
 
h). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-09-29 - Budgetuppföljning tertial 2 2020  
- Barn och skola. 
 
i). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-09-28 - Ekonomisk  
månadsuppföljning januari-augusti 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal. 
 
j). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-09-28 - Budget- och  
verksamhetsuppföljning tertial 2 2020 för Vård och omsorg. 
 
k). Protokollsutdrag från socialutskottet 2020-09-30 - Uppföljning Individ och familj, mål  
för individ- och familjeomsorgens verksamhet inför 2021. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

~ BÅSTADHEM 

PROTOKOLL nr 5 - 2020 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstad hem AB onsdagen 2 september 

Tid och plats: kl 13-16.30 Hotell Riviera Strand 

Närvarande styrelseledamöter: Birgitte Dahlin 
Jan Ahlström 
Håkan Hagström 
Niclas Svanberg 
Birger Forsbrant 
Arne Tegsell 
Christian Nilsson 
Anna Hirell, ej tjg 
Viktor Törnqvist, ej tjg 
Bo Wendt, ej tjg 
Emma Jönsson, ej tjg 

Övriga närvarande: Lisbeth Nilsson, VD Båstadhem AB 
Peter Andersson, Projekt- och Underhållschef Båstadhem AB 
Dennis Karlsson, Drift och Teknikchef Båstadhem AB 
Eva-Marianne Nilsson, Rådhuset Aragus, tom§ 56 kl 14 

Vid protokollet: Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

Beslut: 

Beslut: 

§ 52 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Birgitte Dahlin som hälsade alla välkomna. 

§ 53 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Jan Ahlström. Beslutades att protokollsjustering sker tisdag 8 
september kl 10 på Båstad hems kontor. 

§ 54 Fastställande av dagordning 
§ 58 ändras t ill information om nya i styrelsen. 
1. Utskickad dagordning godkändes med ovan nämnda ändring. 

§ 55 Föregående protokoll nr 4 2020 
Tidigare utsänt. 

1. Protokollet_lades till handlingarna. ~ 



Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 61 Omvärldsbevalming 
Information om Riksbyggens modell kallad hyrköp för att fler unga ska få chansen att etablera 
sig på bostadsmarknaden. Detta innebär att den som inte har ett förstahandskontrakt eller 
äger en bostad har möjlighet att hyra en lägenhet med möjlighet att köpa den inom 5 år. 
1. Omvärldsbevakningen lades till handlingarna. 

§ 62 Delegation VD:s lön, revision 2020, till ordförande. Beslutsärende 
Birgitte Dahl in vill att styrelsen delegerar till ordförande att sätta vd:s lön 2020. 
1. Styrelsen beslöt delegera frågan om VD:s lön 2020 till styrelseordförande. 

§ 63 Nyckeltalsjämförelser 2019. Statistik från Sveriges Allmännytta. 
Statistik delades ut. 

§ 64 Information om förslag till affärsplan. 
Förslag till affärsplan delades ut. Arbetsgruppen och ledningen vill att eventuella synpunkter 
lämnas inför nästa styrelsemöte. 

§ 65 VD-rapporter med ekonomi och förvaltning 
Hamnen3; förvaltningsavtal förlängt tom 2020-12-31. 
Hyresgästenkät genom Aktiv Bo utskickad 20 augusti. 
Lekplats Förslöv, bidrag från Båstadhem 
Båstad kommun kommer att lämna förfrågan om bidrag inför nästa styrelsemöte. 
Lindab begärt ny detaljplan i Grevie. Förfrågan om Båstadhem vill delta mht våra bef hus för 
att möjliggöra förtätning, högre hus mm i framtiden. 
1. Styrelsen beslöt att inte delta i arbetet med ny detaljplan. 
Båstadhem påbörjat samarbete med Bjäre Kraft gällande laddstolpar och solceller. 
Upphandlingslnfo 
Projektuppställning 
Uthyrningsinformation 
Ängagården, vän 2 på Vårdcentralen, är vakant från 1 september. Diskussion pågår med 
Region Skåne som är intresserade av del av vän 2 samt flytt av ambulansstation genom en 
tillbyggnad. 
1. Styrelsen beslöt godkänna rapporterna . 

§ 66 Övrigt 
Inget under övrigt. 



Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 56 Information och medverkan i att skapa ny bolagsstruktur i Båstads kommun. 
Fortsättning ärende§ 47 från föregående möte och protokoll nr 4 
Information från Eva-Marianne Nilsson, Rådhuset Aragus, om hennes uppdrag från Båstads 
kommun att utreda förutsättningarna för samt föreslå en ny bo lagsstruktur för Båstads 
kommun och dess nuvarande och tillkommande bolag. Beslutsunderlag förväntas vara klart i 
början av oktober som presenteras för Båstads kommun och Båstad hem. Beslut ska tas i 
fullmäktige i december. 
1. Styrelsen beslöt lägga informationen till handlingarna. 

§ 57 Beslut per capsulam via e-post 2020-06-30. Konstnärlig utsmyckning Haga 
Park. 
Föreslogs att köpa in konstverk från Gustav Kraitz, en kudde och en bänk i diabas att placeras i 
trädgården. 

1. Styrelsen beslöt enligt förslag att Båstadhem köper in konstverken från Gustav Kraitz enligt 
ovan. 

§ 58 Information om nya styrelseledamöter 
Nya ledamöter samt suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Birger Forsbrant och Arne 
Tegsell är valda till ledamöter, Bo Wendt och Hå kon Böcker är valda till nya suppleanter. 

§ 59 Revidering av firmateckning med anledning av nya ledamöter. Beslutsärende 
Firman tecknas av styrelsen 

Firman tecknas av en av 
-Dahlin, Birgitte 
-Ahlström, Jan-Erik Henning 

i förening med en av 
-Hagström, Carl Håkan Albert 
-Nilsson, Lars Christian 
-Svanberg, Bengt Göran Niclas 
-Forsbrant, Lars Birger 
-Tegsell, Torsten Arne Lennart 
-Nilsson, Elna Carina Lisbeth 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande 
förvaltningsåtgä rder. 
1. Styrelsen beslöt att fastställa den nya firmateckningen enligt ovan. 

§ 60 l{onsultkostnad enligt§ 56. Beslutsärende 
Styrelsen valde vid senaste styrelsemötet 11 juni att avvakta bolagets beslut om att dela 
konsultkostnaden tills uppdraget gås igenom samt få ta del av upphandlingsunderlaget. Då 
Båstadhem inte var delaktiga i upphandlingen föreslås att bolaget inte delar konsultkostnaden 
med hänsyn till att det kan ses som otillåten värdeöverföring. 
1. Styrelsen beslöt att Båstadhem inte ska bidra till konsultkostnaden.~ 



§ 67 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Birgitte Dahlin förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2020-09-02 

~~-
Birgit~~ Dahlin 
Ordförande 

Ursula Lindblom 
Sekreterare 

{);],, vt,k /~ 
~2: ·hlström 

Justerare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2020-08-25, kl. 16.00 - 17.10 

Plats Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Åsbo 
Karl Lundgren, FUB 
Ulf Jiewertz, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, punkterna 1-3 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef, punkterna 1-3 
Åsa Teveldal, avdelningschef, punkterna 1-3 

Frånvarande Representant från RBU 
Representant från NHR 
Representant från SRF 
Representant från DHR 
Representant från Reumatikerförbundet 
Representant från Parkinsonföreningen 

1. Mötets öppnande, upprop, val av sekreterare och justeringsperson 
Val av sekreterare: Birgitte Dahlin valdes. 
Val av justerare: Karl Lundgren valdes. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg 
- Christin Johansson presenterar sig. 

1 (2) 

- Haga Park öppnade som planerad med att boenden från Ängagården ihop med personal 
flyttade in. I dag finns det 23 boenden. Christin hoppas på en större invigning längre fram. 
- Information om Corona. Kommunen införde besöksförbud på alla särskilda boenden 8 mars. 
Det är ändå viktigt både att överleva och leva - ett rikt liv. Nu är det besök utomhus med 
plexiglas och plan vid sämre väder tas fram inför hösten. Viktigt att basala hygienrutiner följs 
och visir i vårdnära arbeten. Personalen provtas ständigt. 
- Behovet av hemtjänst har sjunkit och flera har tackat nej till särskilt boende. 
- Förhöjd grundbemanning i särskilda boenden. Bra då många hade sjukfrånvaro. 
- Om smitta. Under våren ett fall inom hemtjänsten och nu tre fall på Skogs liden. Ej inom LSS. 
Christin uttrycker oro inför hösten då många verkar ha glömt att hålla avstånd. Utskick till 
samtliga hushåll med information. Stora anslagstavlor runt om i kommunen. Kommunen har 
nekat hemtjänst till deltids boenden. 
- Företag har hjälpt till med skyddsutrustning. Rapporterar varje vecka till Socialstyrelsen. 
Det finns ett nödlager hos länsstyrelsen. 
Det var sammanträde i vård- och omsorgsnämnden 24 augusti, berättar Ulf. Huvudfrågorna 
var Corona och ekonomin. Viktigt att hitta möjligheter till besparingar. Förslag att lägga ner 
mottagningsteamet och integrera arbetet i hemtjänsten. Budgetberedningen har gett 
nämnden i uppdrag att lägga tre förslag: minus 1 %, minus 2% och plus 1 %. 
- Kalle frågar om det blir byggnation av ett nytt LSS-boende. Åsa svarar att just nu finns det 
inget behov, men att utredning pågår. Även en fråga om daglig verksamhet som är i gång, men 
inte med lika många deltagare. Det ska vara tryggt. 



4. Genomgång av protokoll och anteckningar från förra mötet 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

5. Ledamöterna informerar 
Information om att Skånetrafiken kommer till kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 27 augusti. Då är det bland annat tänkt att KTR:s brev från i februari ska besvaras. 

6. Övriga frågor och information 
Nej. 

7. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 6 oktober kl. 16.00, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 9 september 2020 .,. ... 

JltuA < i . ~ -Y 
Ka ndgren 

Ordförande och sekreterare Justerare 
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mJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant rädesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-09-10 

MN§90 Dnr MN 000013/2020 - 905 

Ekonomiuppföljning för myndighet snämnden per den 
30 augusti 2020, delårsbokslut för andra t ertialen 2020 

10 av 13 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen 
och måluppfyllelsen och översänder dem till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för 
att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser 
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redogöra för 
hur målarbetet fortskrider. På grund av rådande pandemi av Covid-19 
befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet redovisa ett underskott med 
300 tkr på grund av minskade intäkter och ökade kostnader för ofinansierad 
smittskyddstillsyn av restauranger med mera. Genom återhållsamhet med 
kostnader för bland annat fortbildning med kringkostnader bedöms i dagsläget 
underskottet kunna hanteras inom budgetramen. Bostadsanpassningsbidragen 
prognosticeras ge ett underskott på 220 tkr på grund av dyrare 
anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms generera ett överskott på 
800 tkr då ärendemängden ökat under året. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-09-08, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

vlc ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-09-08 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-424 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 31 augusti 
2020, delårsbokslut för andra tertialen 2020 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen och måluppfyl
lelsen och översänder dem till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redo
göra för hur målarbetet fortskrider. 

På grund av rådande pandemi av Covid-19 befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet 
redovisa ett underskott med 300 tkr på grund av minskade intäkter och ökade kostnader 
fö r ofinansierad smittskyddstillsyn av restauranger med mera. Genom återhållsamhet med 
kostnader fö r bland annat fortbildning med kringkostnader bedöms i dagsläget underskot
tet kunna hanteras inom budgetramen. Bostadsanpassningsbidragen prognosticeras ge ett 
underskott på 220 tkr på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms generera 
ett överskott på 800 tkr då ärendemängden ökat under året. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

Verksamhetsberättelse per den 31 augusti (skickas ut före sammanträdet) 
Ekonomiskt utfall per nämnd med prognos (skickas ut före sammanträdet) 
Prognos för måluppfyllelse (uppdaterad version skickas ut före sammanträdet) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad 

	
	

Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

MN – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -1 185 -2 973 -2 593 380 

Bygglov 2 002 1 026 1 826 800 

Bostadsanpassning -1 163 -1 441 -1 661 -220 

Miljö- och 

hälsoskydd -1 987 -2 381 -2 681 -300 

Alkohol och tobak -37 -177 -77 100 

INVESTERING 0 -93 -93 0 

	

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden	 är	 fortsatt	 god	 för	 plan‐	 bygg‐	
och	 geodataverksamheten	 medan	 miljöavdel‐
ningen	 påverkas	 genom	 svårigheter	 att	 utföra	
tillsyn	enligt	tillsynsplaner	och	genom	att	många	
evenemang	 ställts	 in.	 Sedan	 den	 29	 april	 utför	
miljöavdelningen	 även	 en	 proaktiv	 tillsyn	 av	
restauranger	 och	 andra	 verksamheter	 som	 ser‐
verar	mat	 för	att	kontrollera	att	de	 följer	 smitt‐
skyddsföreskrifterna	för	covid‐19.		

Översiktsplanen	 antogs	 av	 kommunfullmäktige	
den	 20	 maj.	 Administrationen	 har	 tillsammans	
med	 bygglov	 påbörjat	 arbetet	 med	 att	 vara	 pi‐
lotkund	för	det	nya	digitala	arkivet	som	ska	infö‐
ras,	 dit	 man	 även	 ska	 kunna	 koppla	 miljö‐	 och	
planärenden.	Målet	är	att	arkivet	även	ska	finnas	
externt	 och	 vara	 sökbart	 från	 hemsidan.	 Admi‐
nistrationen	 fortsätter	 att	 kontrollera	 	 så	 att	
bygglovs	 nya	 e‐tjänster	 fungerar	 som	 de	 ska.	
Arbetet	 med	 att	 utveckla	 automatisering	 av	
handläggarroboten	atom	åt	bygglov	pågår	 stän‐
digt.	

Pandemin Covid-19 
Pandemin	covid‐19	har	inneburet	omställningar	
för	 samhällsbyggnads	 verksamhet	 sedan	 mars.	
Folkhälsomyndighetens	 föreskrifter	 och	 all‐
männa	råd	påverkar	hur	verksamheten	kan	bed‐
rivas.	 Sedan	 den	 2	 april	 ska	 personal	 som	 har	
möjlighet,	 jobba	hemifrån.	Från	den	1	 juli	över‐
tog	 samhällsbyggnads	 miljöavdelning	 smitt‐
skyddskontrollen	 av	 serveringsställen	 och	 har	
till	 den	 siste	 augusti	 genomfört	 cirka	 175	 till‐
synsbesök.	Pandemin	har	inneburit	en	ökning	av	

antalet	 nya	 bygglovsansökningar	 och	 anmäl‐
ningar.	 

Bygglov 
Byggaktiviteten	i	kommunen	är	fortsatt	hög.	
Antalet	ärenden	om	tillsyn,	anmälan,	bygglov,	
förhandsbesked	och	strandskyddsdispenser	har	
ökat	markant	jämfört	med	motsvarande	period	
2019.		

E‐tjänsterna	för	bygglovsprocessen	har	haft		
mycket	problem	men	förbättras	ständigt.	De	ger	
viss	merarbete	för	tjänstepersonerna	men	en	
bättre	och	snabbare	service	till	medborgarna	
samt	förbättrad	kvalitet	på	arbetet.		

En	av	LIA‐praktikanterna	från	bygglovhand‐
läggarutbildningen	i	Helsingborg	har	stöttat	upp	
under	sommaren	och	är	nu	tillsvidareanställd.	

Bostadsanpassning 
E‐tjänsten	för	ansökan	om	bostadsanpassnings‐
bidrag	används	mer	och	ett	nära	samarbete	med	
arbetsterapeuterna	i	kommunen	har	förenklat	
handläggningen	av	bidragsansökningar.	Dock	
har	pandemin	gjort	att	antalet	ansökningar	ökat	
och	kommunens	lager	på	ramper	har	tagit	slut	
vilket	innebär	ökade	kostnader.	Flera	stora	hiss‐
ärenden	har	beviljats	bidrag.	Drygt	10	procent	
av	ansökningarna	om	bidrag	fick	helt	eller	delvis	
avslag,	liknande	föregående	år.	

Miljö- och hälsoskydd 
Under	T2	har	miljöavdelningen	utöver	ordinarie	
tillsyn	arbetat	med	trängselkontroller	enligt	de	
nya	smittskyddsföreskrifterna	som	började	gälla	
i	juli	2020.	Totalt	har	miljöavdelningen	lagt	över	
600	timmar	handläggningstid	på	kontroller	och	
andra	arbetsuppgifter	kopplade	till	de	nya	före‐
skrifterna.	För	att	stötta	upp	på	avdelningen	har	
en	extra	tjänst	tillsatts	under	juni	till	september,	
vilket	bidragit	till	att	ordinarie	tillsyn	inte	blivit	
lika	eftersatt	som	befarat.	 
Den	största	avvikelsen	under	T2	är	avloppsin‐
venteringen	som	inte	kunnat	utföras	enligt	plan.	
Orsaken	är	att	handläggarna	är	hårt	belastade	av	
gamla	ärenden	vilket	man	inte	tagit	höjd	för	i	
tillsynsplaneringen.	Inventeringsärendena	tar	
dessutom	längre	tid	än	vad	som	är	planerat	och	
miljöavdelningen	kan	inte	längre	ta	betalt	för	all	
nedlagd	handläggningstid	enligt	politiska	beslut.	
I	dagsläget	har	ca	100	inventeringar	genomförts	
mot	planerde	300	under	T1	och	T2	vilket	ger	ett	
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utfall	på	33	tkr	jämfört	med	budgeterade	360	tkr	
under	samma	period. 
	

Alkohol och tobak 
Under	 perioden	 har	 tillsyn	 inom	 området	 skett	
enligt	upprättad	kontroll‐	och	tillsynsplan.	

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under	perioden	visar	samhällsbyggnads	kom‐
munstyrelsedel	på	ett	förväntat	nollresultat	
medan	myndighetsnämndsdelen,	trots	den	kraf‐
tigt	underfinansierade	smittskyddskontrollen	av	
serveringsställen,	visar	på	ett	förväntat	positivt	
resultat	på	380	tkr.			

Bygglov 
Ökad	 ärendemängd	 och	 flera	 stora	 byggen	 ger	
ett	prognosticerat	överskott	på	800	tkr.	

Bostadsanpassning 
Ett	flertal	hissärenden	än	normalt	gör	att	bidra‐
gen	bedöms	kosta	220	tkr	mer	än	budgeterat.	

Miljö- och hälsoskydd 
Avloppstillsynen	 visar	 på	 ett	 underskott	 liksom	
smittskyddtillsynen	av	 serveringsställen	 som	är	
otillräckligt	finansierade	av	staten.	Prognosen	är	
att	 verksamheten	 redovisar	 ett	 underskott	 på	
300	tkr	

Alkohol och tobak 
Intäkterna	 ligger	över	budget	vilken	bedöms	ge	
ett	överskott	på	100	tkr.	

	

	



Uppföljning T2

nämndsplan
myndighetsnämnden

onsdag den 9 september 2020
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Instruktioner:

• Gör en egen prognos (grönt, gult eller rött)över 2020 i kolumnen MN:s prognos
Om er prognos inte avviker från det som redan är ifyllt, behöver ni inte fylla i något.

 Rött – vi kommer inte uppnå målet

 Gult – vi är på god väg att uppnå målet

 Grönt – vi har uppnått/kommer att uppnå målet

• Skriv en kortfattad kommentar efter varje mål

• Vid stora avvikelser jämfört med målvärdet, skriv vilka planer ni har för att uppnå 
målvärdet

• Mål 8, kontakta HR-avdelningen för att få hjälp med era egna nyckeltal 

• Mål 9, kontakta er ekonom för att få hjälp med att fylla i budgetavvikelse vid T2.

• Mejla uppföljningen till mig senast den 15 augusti 2020

onsdag den 9 september 2020

l1il BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

onsdag den 9 september 2020

Indikatorer:
senaste 
värden och 
trend

värde alla
kommuner

Värde
kommun‐
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Prognos MN:s
prognos

Nöjd‐regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s 
medborgarundersökning,
(U00402) 64(66) 59 60 2019 70
Nöjd‐inflytande‐index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut i Båstads kommun. SCB:s
medborgarundersökning, (U00408) 38 (43) 39 38 2019 45
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71(73) 73 73 2019 76

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner 

och i andra strategiska dokument
• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens 

ansvarsområde

Kommentar: NKI oförändrat mellan 2018 och 2019 på totalen. Sämre resultat inom vissa sektorer är 
åtgärdade sedan 2019. Nämnden har i ett par ärenden frångått översiktsplanens ställningstaganden.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår. Information och utbildning av nämnden inom aktuell 
lagstiftning och myndighetsutövning.

• • 
• • 
J. 

• 
• 
(_J 
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

onsdag den 9 september 2020

Indikatorer:
senaste 
värden och 
trend

värde  alla
kommuner

värde 
kommun‐
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos MN:s
prognos

Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) Hur ser medborgarna 
i Båstads kommun på kommunens verksamheter? 
SCB:s medborgarundersökning, (U00401) 51 (56) 53 50 2019 62
Andel av medborgarna som skickar in en enkel 
fråga via e‐post och får svar inom en dag (%), KKIK, 
(U00442) 85(59) 84 86 2019 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar 
(inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK 
(U00413) 67(61) 56 66 2019 65
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
andel av maxpoäng (%) KKIK (U00486) 94(89) 88 88 2019 100

Kommentar: NKI för bemötande, information, rättssäkerhet och tillgänglighet har ökat från 2018 till 2019. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Utbildning inom bemötandefrågor 
genomförs succesivt. Flera e‐tjänster har införts. Översyn av informationen på hemsidan pågår. Deltar i arbetet med 
en broschyr för nyinflyttade tillsammans med kommunikationsavdelningen.

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Utbilda personalen i bemötandefrågor
• Ge bättre information till våra invånare
• Öka tillgängligheten
• Underlätta för den sökande i bygglovsprocessen

" 
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Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,
stimulerande miljö för barn och vuxna.

onsdag den 9 september 2020

. 

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning eller 
målvärde

Prognos MN:s prognos

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK 85,6(88,4) 83 82,9 2019 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) (N15557) skolinspektionen 86,8(94,5)  88 87 2018 89
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) (N17457) SCB 73,5(86,4) 76,8 73,8 2019 87
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500) SCB och skolverket 15,3(14,5)  14,2 14,2 2019 15
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två 
år tidigare, andel (%)(N18409) SCB

48(59)  45 39 2018 55
Yrkeshögskola‐ hur många i arbete ett år efter avslutad 
utbildning (egen undersökning)

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Verka för en god utemiljö, en god arkitektur och att lokalerna är väl anpassade för 

verksamheten
• Verka för kollektivtrafiknära lägen

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun
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onsdag den 9 september 2020

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,
stimulerande miljö för barn och vuxna.

Kommentar: MN‐SB har egna indikatorer för målet. Frågan har inte varit aktuell under perioden.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår.

l1il BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



onsdag den 9 september 2020

. 

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller målvärde

Prognos MN:s 
prognos

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 
helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 85(89) 82 83 2019 85
Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen

2 
223(2505) 3 109 3 071 2018 2 200

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg‐helhetssyn, 
andel nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90(92) 90 92 2019 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS‐ brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s 
undersökning anpassat till personer m. 
funktionsnedsättning 89(77) 73 78 2019 85
Brukarbedömning boendestöd SOL‐Brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 93(63) 83 80 2019 85

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Verka för att även fritidshus uppfyller tillgänglighetskraven

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram
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onsdag den 9 september 2020

Kommentar: MN‐SB har egna indikatorer för målet. Inte utvärderat för perioden.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår.

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov

l1il BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

onsdag den 9 september 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Långtidsarbetslöshet 25‐64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) Arbetsförmedlingen 2,9(3,4) 3,5 2,3 2019 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera,
Andel (%)(N00973)SCB 32(10) 47 58 2018 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen 
(N31816)Socialstyrelsen mm. 0,5(0,5)  0,9 0,6 2018 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket

82,4(69,2) 75,4 71,6 2017 82

Koppling till Agenda 2030:

Kommentar: Inget relevant mål för myndighetsnämnden enligt nämndsplanen. Samhällsbyggnad har egna 
aktiviteter och  indikatorer för målet. Egna aktiviteten genomförd och verksamhetsmålet uppfyllt.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): ‐
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Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

onsdag den 9 september 2020

. 

Indikatorer:
senaste 
värden och 
trend

värde  alla
kommuner

värde 
kommun‐
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71(73) 73 73 2019 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande 
omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv 3,39(3,27) 3,37 2020 4

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy, översiktsplan

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Verka för en god infrastruktur och logistik
• Öka nöjd‐kund‐index, NKI

Kommentar: NKI för bygglov, livsmedelstillsyn, bemötande, information, rättssäkerhet och tillgänglighet har ökat från 
2018 till 2019.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår. Utbildning inom bemötandefrågor genomförs succesivt. Flera e‐
tjänster har införts. Företagslots har startats upp under perioden.

Il 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

onsdag den 9 september 2020

Indikatorer/nyckeltal:
senaste 
värden och 
trend

värde  alla
kommuner

värde 
kommun‐
gr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos MN:s
Prognos

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) 
Avfall Sverige

560(562) 499 578 2018 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%) (U07514) Ekomatcentrum 20(29) 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 
(U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,1(43,8) 34,5 18,4 2019 50
Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7(9,6)    6,4 11,7 2018 9,7

.

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, 

detaljplaner och inriktningsdokument för naturmiljö och 
kulturmiljö

• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens 
ansvarsområde

• Verka för bättre dagvattenhantering
• Implementera miljö‐ och energiprogrammet där det är relevant för 

nämndens ansvarsområde
• Inventera och åtgärda enskilda avlopp
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onsdag den 9 september 2020

Kommentar: Aktivitet med dagvattenplan slutförd. Antalet inventerade enskilda avlopp kommer inte nå målnivån. 
Nämnden har i ett par ärenden frångått översiktsplanens ställningstaganden. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår.

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

onsdag den 9 september 2020

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde  alla
kommuner

värde 
kommun‐
grupp

Senas
te 
mätni
ng 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Prognos MN:s
prognos

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen‐
Totalindex (U00200)egen undersökning 78(80)  79 78 2019 80
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, 
andel(%)SKL:s personal‐ och lönestatistik 
(novemberstatistiken) (N00206) 56(55) 75 65 2019 100

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna 
uppgifter i ÅR)(N00090) 5,5(5,5) 6,5 6,7 2019 2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
novemberstatistik 12(13) 11 12 2019 10
Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Uppmuntra till löpande fortbildning av personal inom respektive 

kompetensområde
• Visa tillit till förvaltningens kompetens och ansvarstagande
• Värna om en god dialog mellan politik och förvaltning

... 0 

t 

• 
... 0 

0 

0 

• 
4h ~ K '-v--

ÅSTADS 
OMMUN 

Besök oss på bastad.se 



onsdag den 9 september 2020

Kommentar: Enkätundersökning av arbetsmiljön med fokus på stressrelaterade frågor har genomförts av studenter 
från Lunds univeritet (RESET). Resultatet överlag bra men det finns ett par förbättringsområden att arbeta vidare med.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår. Stor anpassning behöver göras med webbutbildningar och 
distanslösningar för att uppfylla Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd under pandemin Covid‐19. 
Uppföljning av RESET‐undersökningen och olika åtgärder ska genomföras under tredje tertialen 2020.

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats
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~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande

onsdag den 9 september 2020

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde 
Alla
kommuner

värde 
kommun‐
grupp

Sena
ste 
mät
ning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Prognos MN:s 
prognos

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås 
under mandatperioden 0,5(2) %  1,4 % 2019 2% (2,6%)
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt 
uppgå till högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att 
uppnås under mandatperioden. 46 (64) % 66,9% 2019 50 %
Budgetavvikelse i % (på nämndsnivå) 0 %

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: budget

Kommentar: Pandemin Covid‐19 påverkar miljöavdelningens möjligheter till att arbeta enligt tillsynsplaner. 
Tillkommande arbetsuppgifter med smittskyddstillsyn är underfinansierade. Tillsynsverksamheten bedöms ge ett 
negativt resultat på 300 tkr. Bostadsanpassningsbidragen bedöms ge ett underskott på 220 tkr. Bygglov bedöms 
ge ett överskott på 800 tkr.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Återhållsamhet på kostnadssidan kan 
till stor del väga upp det befarade intäktsbortfallet och de ökade tillsynskostnaderna på miljö.

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Följa budgeten
• Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100 % kostnadstäckning för 

de uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för

' 0 

' 0 
(_) 

a -

_.__ 
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Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd 
Augusti 2020 

Januari-augusti 
Samhällsbyggnad - Kommunstvre lsen Utfall Budqet Avvikelse 

Planarbete -1 109 -1 014 -95 
Geodata -563 -825 262 
Håll bar utveckling -81 -11 9 38 
Ledning och administration 246 92 154 

Summa Samhällsbyqqnad KS -1 507 -1 867 360 

Januari-augusti 
Samhällsbyggnad - Myndighet snämnden Utfall Budqet Avvikelse 

Miljö- och hälsoskydd, Energiradgivning -1 987 -1 603 -384 
Alkohol och tobak - tillstånd och tillsyn -37 -104 67 
Bygglov 2 002 793 1 209 
Bostadsanpassning -1 163 -944 -219 

Summa Samhällsbyqqnad MN -1 185 -1 857 673 

Totalt Samhällsbyggnad -.2 692 -3 724 1 0321 

Budqet 

-1 686 
-1 286 

-169 
-3 

-3 144 

Budqet 

-2 381 
-177 

1 026 
-1 441 

-2 972 

-6 116 

Helår Avvikelse 
Proqnos Avvikelse Intäkt Kostnad Ansvar Vsht 

-1 886 -200 -600 400 2101 2005 
-1 086 200 200 0 2103 2002 

-169 0 0 0 2104, 2101 "' 2630 
-3 0 0 0 2108, 2109 2006, 2007 

-3 144 0 -400 400 

Helår Avvikelse 
Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad Ansvar Vsht 

-2 681 -300 -300 0 2104 2610, 2252 
-77 100 100 0 2104 2671 

1 826 800 800 0 2102 2004 
-1 661 -220 0 -220 2102 5209 

-2 592 380 600 -220 

-5 736 3801 200 180! 
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Kommunledningskontoret 

Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 

Närvarande: 

Sekreterare: 

Ärenden: 

1. Mötet öppnas 

2020-08-25 kl. 9-11 Kommunhuset, Sessionssalen 

Karin Bengtsson 
Alexander Jans son 
Fredrik Liedholm 
Ingela Stefansson 
Johan Olsson Swanstein 
Bo Wendt 
Erik Lidberg 

Sari Bengtsson 
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Johan Olsson Swanstein öppnar mötet och hälsar en ny deltagare, Alexander Jansson, väl
kommen 

2. Valavjusterare 
Karin Bengtsson väljs till justerare 

3. Godkännande av dagordning 
Punkterna 8 och 9 flyttas till nästa möte, i övrigt godkänns dagordningen. 

4. Föregående minnesanteckningar 
Efter en genomgång läggs minnesanteckningarna till handlingarna 

5. Coronatider; uppsummering sommaren 2020 såhär långt och planeringen 
framåt 

Sommaren har varit bättre än förväntat inom de flesta branscher. Dock har det varit färre 
internationella besökare. Hotellen hade 30 % lägre beläggningsgrad under juni, men un
der juli var det ett högt tryck av besökare. Det har gått bra även inom industrisektorn och 
handeln medan eventbranschen har varit starkt påverkad av coronapandemin med näst
intill utebliven verksamhet. Från och med 1 juli har kommunen ansvarat för tillsyn över 
serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Allmänt sett har det fun
gerat väl bland restaurangerna i Båstad. Inför hösten är hotellens bokningsläge osäkert, 
på grund av pandemin sker bokningarna med kortare varsel. 
Kommunens krisledningsstab är fortsatt igång. Kommunen följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer avseende distansarbete, varje avdelning har sin egen planering. 
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14. Destinations- och evenemangsstrategi 
BTN har påbörjat arbetet med destinations- och evenemangsstrategin. Annika Borgelin 
presenterar planen för arbetsprocessen som har tagits fram i samarbete med Emma Hå
kansson (konsult, tid. turistchef i Helsingborg). Johan önskar att planen ska presenteras 
även till kommunstyrelsen. 
Johan framför att det är viktigt att besluta om näringslivspolicyn först, även om arbetet 
med näringslivsstrategin samt destinations- och evenemangsstrategin har påbörjats. 

15.Övrigt 
Bo W. lyfter upp frågan om badvatten. Frågan ska diskuteras i KS med Roger Larsson. Tä
tare provtagning önskvärt vid otjänligt vatten. 

Detta var Eriks Lidbergs sista möte med tillväxtrådet. Erik tackar för sig och tycker att ar
betet med att kroka arm börjar bära frukt. 

Nästa möte: Tisdagen den 24 november kl. 9.00 - 11.00 

~·~·~ 
Sari Bengtsson 
sekreterare 

~)7~ 
Karin Bengtsson 
Justerare 
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Till Kommunstyrelsen 
Båstads kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Hemställan från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Båstads kommun 

"Gula villan" vid Hundestedtsvägen, fd. Socialförvaltningens lokaler, har 
i flera år stått tom utan att den utnyttjats. Enligt vissa uppgifter är den 
angripen och mögelskadad. 

KPR anser att fastigheten ligger mycket lämplig för ett äldreboende 
alternativt verksamhetslokaler för äldre. Läget är i det närmaste perfekt 
med närhet till all service. 

Fastigheten köptes in en gång i tiden för att akut lösa socialnämndens 
lokalproblem, men även som ett strategiskt förvärv av en tomtmark för 
lämplig centrumbebyggelse. 

KPR hemställer att kommunstyrelsen ger Båstadhem AB i uppdrag att 
sondera möjligheterna att, efter att den gamla byggnaden rivits, etablera 
ett äldreboende alternativt aktivitetshus eller en kombination av båda, 
för äldre på fastigheten. 

För KPR Båstad 2020-08-26 

Med vänlig hälsning 

Lars Elofson 
Ordf. KPR 

För kännedom till: 

Christer Nordin 
Vice ordf. KPR 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Vård- och omsorgsnämndens ordf. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Frånvarande 

2020-08-26 kl. 09.30-11.30 

Kommunhuset i Båstad 

Lars Elofson, ordförande 
Christer Nordin vice ordförande 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Karin Sörensson, ledamot 
Karin Wilsson, ledamot 
Karin Aurell Paulsson ledamot 
Lillemor Johnsson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Kerstin Nilsson, ersättare 
Kenneth Larsson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Ulf Jiewertz, ordförande i vård- och omsorgsnämnden 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordförande öppnar mötet. 
Val av sekreterare: Karin Sörensson. 
Val av justerare: Ordförande och Karin Aurell Paulsson. 

2. Godkännande av dagordning 
Rådet godkände dagordningen. 

3. Presentation av samtliga medlemmar i KPR 
En enkel presentation av alla medlemmar då det tillkommit några nya i rådet. 

4. Information från Vård och omsorg 
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Ulf Jiewertz informerade om nuläget i förvaltningen. Det har varit främst två frågor 
som sysselsatt nämnd och förvaltning: covid-19 och ekonomin. 
Vård och omsorg har varit förskonade från stor smittspridning av Corona-viruset. 
Ett utbrott på Skogsliden, fem personer, samt ett inom hemvården med en person. 
Den 24 augusti var läget att ute i kommunen fanns det totalt 47 smittade. 
Det blev en annan typ av omsorg, då det behövdes annan skyddsutrustning, visir, 
munskydd och skyddskläder. Trots lite bekymmer i starten så har det fungerat 
mycket bra. Man har haft inne 24 extra personal under perioden. Naturligtvis har 
dessa samt utrustningen kostat mycket pengar. Men det känns att sommarperioden 
har gått bra. 
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Förvaltningen kommer att ansöka om pengar från regeringen för att få hjälp med en 
del av den extra kostnad som kommit i pandemins spår. Ska vara ivägskickat före 
den 31 augusti. 
Ekonomin visar (som vanligt) på ett underskott. Man arbetar febrilt med att försöka 
hitta några lösningar för detta. 
Budgetprocessen blir försenad i år. Det ligger ett sparbeting på alla nämnder. 
Från Vård och omsorg tar man bort hemtagningsteamet. Dess personal går ut i den 
vanliga vården. Så inga uppsägningar. Detta kommer att följas upp en gång/månad 
för att se att det fungerar. 
Viktigt med balans mellan ekonomi och kvalitet. 
Problem som kommunen ser framför sig är minskade skatteintäkter pga 
arbetslöshet och ett ökat försörjningsstöd. 

Inflyttningen till Haga Park har gått långsammare än tänkt p g a coronan. När någon 
flyttat in har den fått vara i karantän i 14 dagar. Fn bor där 23 st. Plats för 48 st. 
Man räknar med att den 31 december ska 36 personer ha flyttat in. 
Många som blivit erbjuden plats har velat vänta p g a smittorisken och att det är 
besöksförbud. 
Förvaltningen undersöker hur man ska kunna skapa mötesplats för boende och 
besökare nu när den kalla årstiden kommer. 
Men allt har i övrigt fungerat bra. 

Tillsammans mot ensamheten. 
De olika SPF-föreningarna berättar om vad som är på G. 
Båstad/Bjäre har haft förmånen att kunna hålla till i trädgården på Bjärupsgården 
med uteträffar ett par gånger i veckan. Fortsatt med mobil- och iPad-hjälp utomhus. 
Boule, stavgång, musikträffar, bio mm. 
Föreningen har också startat upp verksamhet i Västra Karup och Torekov 
tillsammans med Röda Korset och kyrkan. 

Södra Bjäre har haft uteträffar med musik utomhus, grillning, promenader på olika 
nivåer. Föreningen kommer att starta datakurs. Månadsmöten mm kommer att 
hållas på Restaurang Ellis som är mycket behjälpliga. Föreningen kommer också 
att anordna bussresa till Kullahalvön. 

Östra Karup har haft lite träffar i "Backen" samt i ett av kyrkan uppsatt tält. Detta tas 
ner i slutet av september, sedan är föreningen husvill, då Församlingshemmet är 
stängt för allt. 
Dock har Östra Karups SPF haft en liten resa till Kattvik och en för att spela minigolf 
och ha kaffesamkväm. 

Kommunen har också fått ett bidrag på ca 1,3 miljoner från Socialstyrelsen och 
Vård och omsorg har bestämt att satsa på att ge extra resurs till de med kognitiv 
svikt. 

Det stora problemet för Båstad/Bjäre och Östra Karups SPF är lokalfrågan. 
Församlingsgårdarna som tidigare använts är stängda. Båstad har förlagt en del 
aktiviteter till BioScala, men antalet där är maximerat till 25 personer. Lars Elofson 
tar på sig att kontakta prästen i aktuell församling för att försöka finna en lösning 
på lokalfrågan. 
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Vi ställer frågan till Ulf Jiewertz angående Vången, den mötesplats som tidigare 
fanns där är nerlagd. Vem använder den lokalen som kommunen betalar för fram till 
31 december 2020? Hade det varit en möjlighet för Båstads SPF att få nyttja denna 
i dag. Vår stora upptagning av ensamma personer bor ju precis här. Lars Elofson 
får i uppdrag att prata med Christin Johansson och Johan Olsson Swanstein om 
detta. 

5. Skånetrafiken 
Med nya busstidtabellens införande så kommer bussen till stationen 3 minuter 
innan tågets avgång. Det kan ju ingen människa klara av. Lars Elofson informerades 
av Tillgänglighetsrådets ordförande Birgitte Dahlin. 
KS au kommer inom några dagar att träffa Skånetrafiken och då bör detta belysas. 
Vi awaktar detta mötesresultat, annars skriver Lars Elofson och Birgitte Dahlin 
angående detta. 
Lena Nilsson uppmärksammar oss på att man inte kan åka buss om man inte har en 
modern telefon. Går inte att betala med bankkort, då dörren till chauffören är 
stängd. För att köpa busskort måste personen åka till Ängelholms city för inköp. 
Vi önskar att man till exempel på ICA Båstad och ICA Förslöv skulle kunna ordna 
detta. Lars Elofson tar kontakt med Johan Olsson Swanstein att ta upp detta vid 
KS au:s möte med Skånetrafiken. Gratis pensionärskort hade varit det bästa. 

6. Gula villan 
Lars Elofson och Christer Nordin har gjort en skrivelse till Kommunstyrelsen 
angående den gula villa som tidigare har inhyst Försäkringskassan och sedan 
socialförvaltningen. Husets utmärkta läge skulle kunna utnyttjas till någon form 
av pensionärs boende alternativt verksamhetslokaler för pensionärer. Den bör i 
vilket fall som helst inte stå tom, vilket den gjort i fem år. 
Ulf Jiewertz vill att skrivelsen även skickas till vård- och omsorgsnämnden. 
Skrivelsen godkändes. 

7. Övriga frågor och laget runt 
Pressträff har hållits och artiklar har varit införda i HD och BjäreNU. 
Laget runt: Lillemor Johnsson tycker att SPF-föreningarna i kommunen är 
fantastiska hur de har lyckats att hålla igång så mycket i dessa tider. Många 
andra föreningar har totalt stoppat all verksamhet. 
Trafikfrågor: Vi har inte fått svar från gatu- och trafikingenjören på de synpunkter 
vi hade angående Hamngatan m fl platser. 
Nya problem som dykt upp: Bussar, bilar, godstrafik, gående och cyklister runt stora 
parkeringen vid Akademi Båstad och ICA. Kanske skulle en enkelriktning hjälpa? 
Problem vid Willys med övergångsstället. 
Stellan Andersson tittar på dessa problem. 
Önskemål: att det skulle finnas belysning längs hela cykelleden på gamla banvallen. 

8. Nästa möte 
Tors. 29 oktober i Sessionssalen och därefter OBS: fre. 4 december i Sessionssalen. 

~o~ ~~-----. t:~ sfr2~~ ~ L _ 

Ordfora cle Sekreterare 



   
 

 

Protokoll – Politiker och tjänstemannaråd 
 

Mötet kallat av: Catharina Molin Datum: 2020-09-09  

Plats: Digitalt möte via teams Mötestid: 13.00- 14.30 

 
Deltagare från Skånetrafiken: Catharina Molin, affärschef  
 Adam Pénzes, verksamhetscontroller 
 Titti Unosdotter, affärsområdeschef  
 Weronica Knutsson, platschef 
 Ulrika Stålnacke, chef beställningsmottagning 
 Lotta Ellberg, affärsutvecklare 
 Jennie Hohenthal, kommunikationsansvarig serviceresor 
 Malin Lindskog, administratör 
 Carina Zachau, Regionfullmäktige 

 
Deltagare Skånes kommuner:  Politiker 
 Anders Ivarsson, Perstorp 
 Berit Lundström, Sjöbo 
 Bianka Mårtensson, Skurup 
 Carin Falk, Svedala 
 Carina Hugogård, Landskrona 
 Dragoslav Stenberg, Skurup 
 Lina Lindström, Hörby kommun 
 Jesper Bergnordh, kommunförbundet Skåne 
 Lars-Olof Andersson, Höör 
 Lena Svensson, Östra Göinge 
 Pernilla Fahlstedt, Ängelholm 
 Magnus Jonsson, Ängeholm 
 Sara Vestering, Burlöv 
 Birgitta Nyman, Ystad 
 
 Tjänstemän 
 Fredrik Cederberg, Kristianstad 
 Irene Nilsson, Hässleholm 
 Richard Heingard, Hässleholm 
 Ida Bryngelsson, Svalöv 
 Ingela Nilsson, Höör 
 Jenny Blom, Ystad 
 Mensur Numanspahic, Osby 
 Petra Kvist-Zaar, Eslöv 
 Sofia Persson, Bjuv 
 Teresa Fridell, Svedala 
 Therese Håkansson, Lomma 
 Christel Nilsson, Tomelilla 
 Mats Bengtsson, Simrishamn 
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Catharina Molin öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

Vi är mitt inne i en corona-pandemi och det är och har varit stor oro för alla. Vi har varit tvungna att hantera potentiella 
konkurssituationer för trafikföretag, oroliga förare och fokuserat på insatser som minskar riskerna för våra kunder. 
Lyckosamt är att vi har bra samarbetsavtal. Det innebär att vi har kunnat dra ner och anpassa trafiken samt begränsa 
kostnader samtidigt som vi har värnat om våra trafikföretag. 
 
Vi agerade snabbt och införde undantag för samåkning, provtagningsresor (underlätta för infektionskänsliga kunder), 
dedikerade bilar som endast körde covid-smittade kunder, specialutbildning till förare. Vi öppnade även upp för legitimerad 
vårdpersonal som inom Skånes fick möjlighet att skapa sjukreseintyg. 
 
Efterfrågan har stigit och vi ser att resandet har ökat igen. Vi ligger nu på 4400 resor igen medan vi innan corona låg på 5500 
resor. Vi har haft en ny trafikstart i Malmö under pandemin då vi tog över sjukresor där i april, vilket betyder att vi kommer 
att ha cirka 6000 resor per dygn under normala omständigheter. Med undantag för samåkning betydligt fler.  Vi kör 
fortfarande undantag för samåkning och vi fattar beslut månad för månad. Vi står inför vissa utmaningar då våra fordon inte 
kommer att räcka till för kapaciteten på sikt. Vi för resonemang om hur vi kommer hantera det i form av ålder och 
riskgrupp.  

 
Weronica Knutsson berättar om nya regler för serviceresor 
Nya regler för serviceresor träder i kraft den 1 oktober. Vi har vägt in synpunkter som kommit in från förra regelverket. Det 
ska vara tydligt och lika för alla. Vårt mål och ambition är att öka kvalitén på vår service.  
 
En av förändringarna är att färdtjänstområdet kommer att gälla i Skåne och inte avgränsande län.  
En annan viktigt förändring är att kunden ska vara beredd att åka 5 minuter innan och 15 minuter efter.  
Barn under 12 år med tillstånd för färdtjänst behöver inte ansöka om tillstånd för ledsagare, de har alltid rätt att ta med en 
ledsagare.  
Villkoret särskild hjälp behövde vi förtydliga och det innebär att tillståndshavaren själv ansvarar för att låsa och låsa upp 
ytterdörren. Föraren bistår inte med hjälp inne i bostaden. Även villkoret hand i hand har vi förtydligat om att det är 
tillståndshavare som ansvarar för att det finns en person tillgänglig som kan ta över/emot tillståndshavaren. 
Tillståndshavaren kan komma att lämnas ensam i bilden i samband med hämtning och lämning av andra resenärer.  
 
Serviceresekortet som alla våra kunder får är en kompletterad förmån och bonus till färdtjänst.   
 
Fråga från rådet: Vad är det för skillnad på generell hjälp och särskild hjälp och vad menas med lika grad på servicen? 
 
Svar: Generell hjälp ska alla kunder få av föraren, vilket innebär att föraren hämtar/lämnar in genom port på markplan, 
hjälper kund i och ur bilen och bälte, spänner fast rullstol eller andra hjälpmedel och hjälper till med hjälpmedel och bagage 
in genom port på markplan. Särskild hjälp får man om man blivit beviljad det i sitt tillstånd efter utredning och innebär 
utöver den generella hjälpen att kunden hämtas/lämnas innanför ytterdörr i bostad eller avdelning eller liknande.  
Med grad menas att olika personer får sin färdtjänst beviljad med olika villkor utifrån deras tillstånd och behov. 

Vänligen se bifogad presentation för svaret på skillnaden mellan villkoren generell hjälp och särskild hjälp. 

 

Adam Pénzes och Lotta Ellberg berättar om NKI, nöjd kundindex på kommunnivå.  

Undersökningen görs av ett företag som heter IPSOS. Enligt dem måste minst 500 besvara undersökningen per månad för 
att det ska räknas som statistisk säkerställd data och för att vi ska kunna dra slutsatser. När vi kommer ner på kommunnivå 
är utmaningen att hitta tillräckligt många resenärer och att vi inte ska ringa samma resenär upprepade gånger. Då är det risk 
för missvisande data och att beslut tas på felaktiga grunder. Därför bör dessa undersökningar vara övergripande och 
omfatta ett större område. 
När intervjuarna ringer så presenterar att de sig med namn och från företaget IPSOS samt att arbetet utförs på uppdrag av 
Skånetrafiken. Standardnumret på våra utgående undersökningar är 0611-34 42 00 och det visas på mottagarens display. 
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Catharina Molin svarar på frågor inskickade i förhand 
 
Hur har verksamheten fungerat med till exempel ensamåkning?  
Svar: Se första stycket. 
 
Förslag på åtgärder som hade gjort skillnad i respektive kommun?  
Vilka slutsatser gjordes vid revisionen kring årsskiftet och hur kan vi hur kan vi själva påverka våra färdtjänstkostnader? 
Förslag på åtgärder som hade gjort skillnad i respektive kommun?  
 
Svar: Det fanns ett inplanerat seminarium för att gå igenom revisionen men detta blev inställt på grund av corona. Inget 
nytt datum är meddelat. Revision var beställd av ett antal kommuner för att granska och säkerställa att Skånetrafiken 
uppfyller sitt ansvar. Det får anses ligga på kommunerna att driva och se till att seminariet blir genomfört.  Vi behöver 
arbeta tillsammans med förbättringar i frågan och förtydliga förväntningarna så de blir mer realistiska och tydliga. 
Revisionsrapporten visar att vi behöver bättre mötesdialog med de som är representanter från kommunerna. För att vi ska 
kunna utveckla vårt samarbete behöver vi få till ett större engagemang och en annan mötesstruktur. 
Vi ser fram emot att få in aktuella listor på personer som har detta som sitt ansvarsområde från kommunerna. Vi behöver 
ha rätt kanaler så att personer får rätt information. 
Vi har slagit ihop två möten idag och det är totalt 27 deltagare. Det är 25 kommuner som har färdtjänst i vår regi, och varje 
kommun har två representanter, så egentligen borde det vara 50 personer. 
 
Hämtningstid blandat med bokningsfönster? 
Ulrika Stålnacke svarar. Vi har 370 fordon i olika omlopp och bilarna står inte och väntar på körningar utan är i trafik hela 
tiden. När någon ringer in har vi 90 minuter på oss att få fram ett fordon. Vi behöver ha flexibilitet och en typ av gummiband 
i trafiken. Om ett fordon är försenat kan det bero på olika saker, till exempel stopp i trafiken eller att en tidigare kund 
harvarit försenad. I de nya reglerna har vi ändrat till att kunden ska vara beredd att resa fem minuter innan och det kan bli 
att de får vänta i 15 minuter efter bokad tid.  
 
Varför har inte alla Skånetrafikens bilar logga? 
En del av våra trafikleverantörer behöver använda vissa av sina personbilar till annan verksamhet också. Våra specialfordon 
har dock en stor tydlig logga och används endast till vår verksamhet. I våra avtal ska det alltid en logga från Skånetrafiken, 
men det kan ibland vara en mindre logga på bakrutan.  

 

Adam Pénzes berättar om kostnadsdrivare  
Hur ser demografin ut i er kommun? Det påverkar andelen som har rätt till färdtjänstbeslut och hur de används i just er 
kommun. Exempelvis ungdomar som åker till skolan, äldre som ska till affären eller till andra servicetjänster. Hur ser 
reslängderna, geografin och förhållandet mellan landsbygd och tätort ut? Kan befolkningen resa enkelt med bussar, tåg, 
cykel eller andra transporter i kommunen? Hur långt är det till skolan? Behöver de resa långt så blir det per automatik högre 
kostnad och längre reslängd. Många frågor där vi behöver titta närmare på mönster och behov i varje enskild kommun. 
 
Fråga från rådet: Samordning kring samåkning till boende, vem ligger ansvaret på och vad har vi för lösning?  
Svar: Ju mer vi kan samåka, desto lägre kostnader för kommunerna. Vi har en dialog med sjukhusen och försöker samåka 
resorna så gott det går. Om ni vet om boenden i er kommun dit många åker så vill vi gärna föra dialog med någon ansvarig 
på de boendena, så vi kan planera in samåkning. Har vi en stor grupp som åker från ett boende kan vi samordna de resorna, 
men vi behöver kontinuerlig dialog med någon ansvarig/samordnare på boendena och hjälp med att identifiera de som bor 
på ungefär samma ställe. Vi vill gärna få hjälp av er med den kontakten.  
 

Skånetrafiken 



   
 

 

Idag kommer vi inte diskutera enskilda kommuner, men kan göra det i efterhand med kommunernas representanter. Då kan 
vi titta mer specifikt på er kommun och diskutera orsak, samband och långsiktiga trender. Ofta har kommunerna olika 
förutsättningar och utmaningar. Detta är en fråga vi behöver samverka om. 
 
När corona-pandemin är över så kommer vi börja samåka igen. Många tycker det är skönt åka själva, men kan inte förvänta 
sig det i ett normalt läge, vi bedriver särskild kollektivtrafik och inte taxi. Det kan bli en utmaning att få igång samåkning 
efter den speciallösningen vi nu haft gällande ensamresor. 
 
Adam Pénzes berättar om statistiken som skickas ut till kommunerna 
Rutinen är att vi skickar ut denna statistik till infomejl och sedan får varje enskild kommun vidarebefordra internt till rätt 
kontakt. Vi ser olika trender, en tydlig trend är en ökning bland kvinnor som ansöker om färdtjänst. Vi ska titta djupare på 
varför det ser ut så. Vi ser generellt att det är allt färre som har färdtjänsttillstånd och att antalet resor gick ner drastiskt vid 
corona.  
Analysen på hur många har nyttjat färdtjänst visar att läget är stabilt och att de som har tillstånd använder det. Vi ser dock 
att andelen äldre har sjunkit något. Sträckorna har blivit längre och även medellängden på resan har ökat. Ökningen är 
fördelad jämt på alla åldersgrupper. Punktligheten har ökat markant och vi är stolta över den siffran. Vi ser också att 
nyckeltal för trygghet och NKI har ökat och vårt fokus är att upprätthålla och bibehålla det. 
 
Genomsnittskostnaderna kommer inte kunna komma ner så länge vi har ensamåkning. Handläggningen, som består av en 
engagerad personalgrupp ligger bra till och vi har just nu endast två veckors handläggningstid.  
 
Hur vi räknar ut vad ni kommuner ska betala, är det rätt?  
De befintliga avtal som alla kommuner signerat reglerar modellen. Alla kostnader som rör färdtjänst särredovisas och läggs i 
fyra olika kostnadskategorier. Kostnader för handläggning, beställningscentral, trafikkostnader samt övergripande 
kostnader.  
 
Hur fungerar flödet?  
Vi skickar en faktura varje halvår på uppskattade kostnader som vi räknat ut baserat på tidigare periods utfall. Blir det någon 
avvikelse så reglerar vi det i fakturan på nästkommande period, det vill säga om ni får pengar tillbaka eller behöver 
komplettera. Varje faktura innehåller alltså två poster, en för trafikkostnaden nästkommande halvår och en för avräkningen 
föregående halvår. 
 
Plusresa, en nytt kunderbjudande, vad innebär den?  
Skånetrafikens initiativ till kollektivtrafikens interna kombinerade mobilitet. Det är en dörr till dörr-lösning som innebär att 
resenären kan beställa en samordnad resa till/från sitt hem till/från en anslutningshållplats. 
Vi på serviceresor kan stötta upp med våra fordon och få en mer levande och flexibel kollektiv trafik. 
 
Kundärenden?  
Vi har börjat jobba med en ny kategori av kundärenden. VI kommer identifiera upprepande ärenden som kommer in och 
analysera varje kundkontakt och vad den beror på. Därmed kan vi göra en analys och se över vad vi behöver bli bättre på att 
kommunicera till våra kunder och minska antalet ärenden. Vi registrerar allt från stora ärenden till mindre.  
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UN	§	111	 	 Dnr	UN	000357/2020	‐	905	

Budgetuppföljning tertial 2 2020 - Barn och skola  

	
Beskrivning	av	ärendet	 Skolpengen	omfattar	idag	samtliga	skolformer,	under	perioden	har	ett	arbete	

gjorts	för	att	ta	fram	en	skolpengberäkning	även	för	skolformerna	
grundsärskola	och	gymnasiesärskola.	Genomlysningen	av	lokaler	och	
lokalkostnader	pågår.		

	 Under	tertial	2	har	organisationen	genomfört	förändringar	i	
rektorsområdesindelningen.	Strandängsskolan	är	från	och	med	augusti	2020	en	
sammanhållen	enhet	från	förskoleklass	till	årskurs	9,	enheten	leds	av	en	rektor	
och	en	biträdande	rektor.	För	rektorsområdena	inom	förskolan	har	följande	
förändring	skett,	till	Äppelbyn	och	Päronbyns	rektorsområde	tillförs	även	
Fiskebyns	förskola	vilket	innebär	att	rektorerna	i	förskolan	får	en	något	
jämnare	arbetssituation.		Den	stora	påverkan	på	verksamheten	under	första	
halvåret	har	varit	pandemin	orsakad	av	Covid‐19.	Anpassningar	är	gjorda	för	
sommarmånaderna	och	hösten	kommer	att	inledas	med	fortsatta	restriktioner	
och	anpassningar.		

	 Kulturskolan	ställde	snabbt	om	till	digital	undervisning	när	pandemin	var	ett	
faktum.	Eleverna	undervisades	via	zoom.	En	enkätundervisning	visar	att	elever	
och	vårdnadshavare	var	positiva	till	hur	undervisningen	fungerade	mot	
bakgrund	av	omständigheterna.	Gymnasieskolans	omställning	till	
fjärrundervisning	gjordes	med	bibehållen	kvalitet	där	eleverna	och	skolan	
presterat	på	samma	nivå	som	före	Corona.	

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	daterad	2020‐09‐16	med	

tillhörande	bilagor.	
	
Föredragande	 Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	och	Annica	Nilsson,	ekonom,	föredrar	ärendet.		
	
Beslut	 Utbildningsnämnden		beslutar:	
	

1.	Fastställa	föreliggande	delårsrapport	avseende	skolpeng.	

2.	Fastställa	föreliggande	delårsrapport	med	åtgärdsplan	för	Barn	och	skola.	

3.	Fastställa	föreliggande	delårsrapport	avseende	Kulturskolan	för	Bildning	och	
arbete.	

4.	Godkänna	uppföljning	av	intern	kontrollplan	för	2020	tertial	2	samt	skicka	
uppföljningen	vidare	till	Kommunstyrelsen.	
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Datum:	2020‐09‐16	 Till: Utbildningsnämnden	

Handläggare:	Inga‐Britt	Henriksson	Skolchef	

Dnr: UN	000357/2020‐905	
	
 
Verksamhetsberättelse UN - skolpeng, delårsrapport 2020 
Verksamhetsberättelse UN - barn och skola,  delårsrapport 2020 
Verksamhetsberättelse UN – Kulturskola, delårsrapport 2020  
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Utbildningsnämnden 
 
 
	
Förslag till beslut 
 

‐ Utbildningsnämnden	fastställer	föreliggande	delårsrapport	avseende	skolpeng	
‐ Utbildningsnämnden	fastställer	föreliggande	delårsrapport	med	åtgärdsplan	för	Barn	

och	skola	
‐ Utbildningsnämnden	fastställer	föreliggande	delårsrapport	avseende	Kulturskolan	för	

Bildning	och	arbete	
‐ Utbildningsnämnden	godkänner	uppföljning	av	intern	kontrollplan	för	2020	tertial	2	

samt	skickar	uppföljningen	vidare	till	Kommunstyrelsen	
	

	
Bakgrund	
Verksamhetsområde Barn och skola redovisar verksamheten tertialvis till Utbildningsnämnden. 
I föreliggande ärende ingår fyra delar 
Verksamhetsberättelse skolpeng UN 
Verksamhetsberättelse Barn och skola UN 
Verksamhetsberättelse Kulturskolan UN  
Uppföljning internkontrollplan UN     
	
Aktuellt 
 
Skolpengen omfattar idag samtliga skolformer, under perioden har ett arbete gjorts för att ta fram en 
skolpengberäkning även för skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola. Genomlysningen av 
lokaler och lokalkostnader pågår.  
Under tertial 2 har organisationen genomfört förändringar i rektorsområdesindelningen. Strandängs-
skolan är från och med augusti 2020 en sammanhållen enhet från förskoleklass till årskurs 9, enheten 
leds av en rektor och en biträdande rektor. För rektorsområdena inom förskolan har följande föränd-
ring skett, till Äppelbyn och Päronbyns rektorsområde tillförs även Fiskebyns förskola vilket innebär 
att rektorerna i förskolan får en något jämnare arbetssituation.  Den stora påverkan på verksamheten 
under första halvåret har varit pandemin orsakad av Covid-19. Anpassningar är gjorda för sommar-
månaderna och hösten kommer att inledas med fortsatta restriktioner och anpassningar.  
Kulturskolan ställde snabbt om till digital undervisning när pandemin var ett faktum. Eleverna un-
dervisades via zoom. En enkätundervisning visar att elever och vårdnadshavare var positiva till hur 
undervisningen fungerade mot bakgrund av omständigheterna. Gymnasieskolans omställning till 
fjärrundervisning gjordes med bibehållen kvalitet där eleverna och skolan presterat på samma nivå 
som före Corona. 
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Ekonomi	
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot budget 
på -0,5 mkr. Lokaler för förskola och grundskola prognostiserar en avvikelse mot budget -1,5 mkr på 
grund av ej budgeterade kostnader för moduler i bland annat Östra Karup. Inför budget 2020 fick 
barn och skola en besparing på drygt 3 mkr, denna besparing är genomförd. Till det tillkom 1% be-
sparingskrav vilket motsvarades av 2,2 mkr för resultatenheterna och ytterligare ca 0,6 mkr gällande 
rambudgeten. Även denna besparing är genomförd främst med kortsiktiga åtgärder av engångskarak-
tär. 
	
Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse mot budget 
Förvaltningen	tillsammans	med	rektorsgruppen	fortsätter	med	arbetet	att		se	över	alla	möjlig‐
heter	till	besparingar	både	på	kort	och	lång	sikt.	
	

	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Ekonomiavdelningen	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Klicka	här	för	att	ange	text.	
	
Samråd har skett med:	
Klicka	här	för	att	ange	text.	
	



Utbildningsnämnden 
Januari - Augusti 2020 

(tkr) 

Utbildningsnämnd 
- varav utbildningsnämnd 
- varav skolpeng, barnomsorg/grundskola 
- varav skolpeng, gymnasium 
- varav barn och skola ram 
- varav barn och skola resultatenheter 
- varav barn och skola resultatenheter gymnasium 
- varav bildning och arbete ram, Kulturskola 

Budget 
jan-maj 

-230995 
0 

-140270 
-38390 
-50475 

0 
0 

-1860 

Utfall Avvikelse 
jan-maj jan-maj 

-211264 19731 
0 0 

-136620 3650 
-31110 7280 
-51738 -1263 

8273 8273 
1422 1422 

-1491 370 

Orsak till förändring från föregående prognos: + 1157 t kr 

-

Helårs
budget 

-348 898 

-210935 
-57 631 
-77 403 

0 
0 

-2930 

Helårs
prognos 

-346008 
0 

-209610 
-55 581 
-77920 

0 
0 

-2898 

Maj 

BÅSTADS KQi,1!!1-~: ' "'i 
Utbildningsr.~;;~~~ · • 

Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs-
avvikelse aw ikelse awikelse awikelse awikelse 

2890 1733 -824 -313 0 
0 0 0 0 0 

1325 2145 520 520 0 
2050 1750 1000 1000 0 
-517 -2194 -2344 -1833 0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

32 32 0 0 0 

Skolpeng per skolform, flyttat budget och kostnader samt ny prognos utifrån aktuellt barn/elevantal. 

1% besparingsuppdrag för år 2020 (+ 2 557 tkr) 
+ 150 tkr. Central fortbildning 
+ 750 tkr. Ingen intern peng för fortbildning från maj månad. 
+ 750 tkr. Skolpeng per skolform gymnasie. 

· + 875 tkr. Skolpeng per skolform grundskola. 
+ 32 tkr. Kulturskolan 



BARN OCH SKOLA 
Orsak till förändring från föregående prognos:+ 1 618 tkr 
1% besparingsuppdrag för år 2020. Skolpeng per skolform 
Orsak till avvikelsen:+ 983 tkr (- 635 tkr) 
+1 625 tkr. Skolpeng per skolform 
- 243 tkr Ramväxlingen ej finansierad central digitallseringsstrateg. 
O tkr (0 tkr), Ökade kostnader skolskjuts. Flertalet reparationer av de gamla bussarna innebär förutom reparationskostnader hyra av buss 
samt ökade kostnader för skolkort enligt Skånetrafikens nya prislista, De ökade kostnaderna för skolskjuts förväntas finansieras av 
försäljningen av de begagnade skolskjutsbussarna. 
- 350 tkr. Besparingsuppdraget 700 tkr med personalminskning inom SvA och modersmålsundervisnlng inför år 2020 kommer verkställas 
Inför ht 2020. Den prognosticerade avvikelsen avser dels att vårens organisation är samma som hösten 2019 men också att intäkterna 
från Migrationsverket är lägre än tidigare, Modersmålsundervlsningen för närvarande omfattar 203 elever i 12 olika språk och 
studiehandledningen omfattar 56 elever i 11 olika språk. Nytt från hösten är fjärrundervisning i engelska, polska, llttauiska samt 
thailändska, 
+ 72 tkr. Kortare vakanser av centrala tjänstemän återbesätts ej. 

Utbildningsnämnden 2020 Jan-aug 85 
Flik: Barn och skola 
2020-09-16 kl.10:51 
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Barn och skola, resultatenheter 

DRIFTBUDGET, Tl<R 

Förskola 1 •5 år 
Malen/Östra Karup 
Äppelbyn/Päronbyn 
Skogsbyn/Ängsbyn 
Backabyn/Klockarebyn/Fiskebyn 
SUMMA 

Grundskola F·9, Inklusive frltldshem 

Strandängsskolan F-6 
Strandängsskolan 7-9 
Sandlyckeskolan F-6 
östra Karups skola F-6 
Förslövs skola F-9 
Västra Karups skola F-6 

SUMMA 

CentralUÖvrigt 
Ledning/lokalvård 
Vaktmästare 
Stöd och utveckling 

SUMMA 

Gymnasium 
Akademi Båstad 

TOTALT RESUL TATENHETER 

KOMMENTARER 

MÅNADSUPPFÖLJNING 
Januari -Augusti 2020 

Januari • Augusti 2020 
l(ostnader lntäl<ter 

i d I d oer o en oer o en 
Netto 

-9 111 9 801 690 
-7 729 8650 921 

-1 1 614 12 364 750 
-11 321 12 147 826 
-39775 42962 3187 

-18 427 18 294 -133 
-17 368 17 206 -162 

-5 353 5 516 163 
-11 342 12 104 762 

-26 059 28 643 2 584 
-9 955 11 121 1166 

-88504 92884 4380 

-10 488 10 316 -172 
-1138 1 608 470 
.5 226 5 634 408 

-16 852 17558 706 

-13 084 14 506 1 422 

-158 215 167910 9695 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2020 -09- 1 7 
Dnr .....••.•.....•....••.••.•••••••• 

····•·························•··•·•·• 

Helår2020 
Prognosiserad Föregående 

Il I prognos avv ce se 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

Om lagd prognos har förändrats från föregående lämnad prognos ska orsak anges till varför prognosen 

förändrats: 

Orsak: 
För information så har vi för närvarande en positiv semesterlöneskuid om 8 015 tkr. 

Uiblldnlngsnämndcn 2020Jan•aug as 
Flik: as resultatenheter 
2020·09· 16 kl. 10:52 
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l<ulturskolan 
Helene Steinlein, 6952 

DRIFTBUDGET, Tl<R 

MÅNADSUPPFÖLJNING 
Januari -Augusti 2020 

~ TADS KOMMUN 
Ulbildningsnämnden 

2020 -09- 1 7 
Dnr ................................ . 

Ja□uati - 8!,Jg!.!~ti 2Q20 Helår 2020 
Helårs 

VERl<SAMHETSOMRÅDE Budget Utfall Avvikelse 
budget Prognos 

3300 
3304 
3305 
3306 
3308 
3309 
Summa 

Administration 
Lokaler och inventarier 
Undervisning 
Övr ped verksamhet 
Fortbildning 
övrigt Kulturskola 

I NVESTERI NGSBUDGET, TKR 

Projektnummer 
1600, Instrument l<ulturskolan 

Summa 

KOMMENTARER 

Orsak till förändrad prognos: O t kr 

Kommentarer till avvikelsen: 

71 
345 

1472 
78 
27 

-133 

1860 

Helårs budget 

50 

50 

199 ·128 
339 6 

1451 20 
20 58 
13 14 

-533 400 
1491 370 

AVVll{else 
Utfall tom tom 
perioden perioden 

36 -14 

36 -14 

1 % besparingskrav för år 2020, långtidssjukskriven som ersatts med lägre kostnad. 

107 
518 

2 347 
117 

41 
-200 

2930 

Hel årsprognos 
0 

0 

Verksamhet 3309: Periodavvikelsen beror på bidraget för Kulturrådet är bokförd men kommer användas 
under år 2020. 

Verksamheten påverkad av Covld -19? 
Distansundervisningen kräver mycket resurser 
Undervisningen behöver fler lpads, saknar teknik ti ll distansundervisning 

0 
0 
0 
0 
0 

32 

32 

Föregdende 
Prognos 

0 
0 
0 
0 
0 

32 
32 



VERl<SAMHETSBERÄTTELSE 
Utbildningsnämnd - Skolpeng 

Skolpeng 

1Driftredovisnlng -- ~ --
I 

Utfall Budget Prognos 

(tkr) Jan-aug 2020 1 2020 

Skolpeng 

l barnomsorg/ 

grundskola -136 620 -210 935 -209 610 

Skolpeng 

I 

I 
gymnasium -31110 -57 631 , -55 5a1: 

Hänt i verksamheten 

Avvikelse 

2020 

+1325 

+2050 

Uppdraget att säkerställa en skolpeng för varje 
skolform är nu genomförd, vilket innebär att 

även skolformerna gnmdsärskola och gymnasie
särskola pengberäknas. 
Verksamheten har i samarbete med Teknik och 
service arbetat vidare med genomlysning av lo

kal- och städkostnader, ett arbete som kommer 
pågå även under hösten. Arbetet syftar till att 
möjliggöra anpassningar mot budget, för åren 
2020 och 2021. 

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 

Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att det under vårterminen visat färre elever 
inom fri tidshem, åk 1-6 samt åk 7-9 beräknas en 
positiv avvikelse med +1,3 mkr. Avvikelser finns 

mellan egen regi, annan kommun och fristående 
regi. Budget och kostnader för skolpeng gäl
lande grundsärskola är överflyttat från ram till 

skolpeng. 

Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

Egen regi 

Fristående regi 

Annan kommun 

Summa 

Budget I 
antal 

514 I 

Utfall I 
antal , 

142 

111 

198 

451 1 

UAST/\DS KOMMUN !J\S'r)ffl92KtJMMUN 
Utblldnlngsnämnden 

Egen regi 

Fristående regi 

Annan kommun 

Summa 

2020 -09- 1 7 
Dnr ... U.N .. QQQ~.9.-/ 

- 9.5.. .. 

Budget I Utfall 1 Avvikelse 

2489 1 2400 ' +89 

373 1 385 1 -12 

49 61 1 -12 

2911 j 2846 j +65 

Skolpeng för gymnasium 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 

samt att det under vårterminen visat vara färre 
elever på Akademi Båstad beräknas en positiv 
avvikelse med ca 2 mkr. Snittkostnaden i egen 
regi ökar och förväntas bli högre än budgeterat, 

detta med anledning av att andelen som går in
troduktionsprogram har ökat samtidigt som 
färre elever väljer att studera på ekonomi-, sam
hällsvetenskapliga och naturvetenskapliga pro
grammet. Andelen elever som väljer att studera i 
annan kommun och fristående verksamhet har 
ökat jämfört med samma period i fjor vilket 

medför en högre kostnad per elev. Prognosen är 
osäker eftersom det sker en justering i septem
ber för de elever som bytt mellan program och 
skolor därför är elevantalet för hösten fortfa

rande osäkert. Budget och kostnader för skol
peng gällande gymnasiesärskola är överflyttat 

från ram till skolpeng. 

Åtgärder/ konsekvenser vid avvi

kelse 
Avvikelser inom skolpeng beror på elevers fria 
val av skola och program eller volymökning/vo

lymminskning. 

Avvikelse 

antal 

-59 

-5 

+1 

-63 

Budget I 
snlttpeng (kr) 

-79 959 

-129 953 

-118828 

-106146 1 

Utfall I 
snlttpeng (kr) I 

-89052 1 

-127 716 I 

-100 803 1 

Awikelse 

snittpeng (l<r) 

-9093 

+2237 

+18025 



VERl(SAMHETSBERÄTTELSE 
Utblldnfngsnämnd - Barn och skola 

Barn och skola 
Driftredovisnfng 

(tkr) 

Utfall Budget [Prognos! Avvikelse 

Jan-aug 2020 2020, 2020 

UN-BARNOCH 
I 

-779211 Sl<OLA -42 043 -77 404 -517 

Verksamhets- I 

övergripande BS -12045 -17152 -17 444 -292 

Lokaler -20 910 -29 797 -31297 -1500 

Til läggsbe!opp, 

grundsärskola -4428 -8247 -7372 +875 

Skolskjuts -3 984 -6630 -6630 0 

Svenska som 

andraspråk/ 

modersmåls-

undervisning -3263 -3977 -4327 -350 

Gymnasiesärskola -733 -1 332 -882 +450 

Gymnasium 

-6 375 -10 2691 -9 9691 ramfinansierad +300 
I -517 Summa -51 738 -774041-77 921 

Resultatenheter 

I förskola/grundskola 

Förskola 1-5 år 2962 0 0 0 
I 

Grundskola F-9 

o! Inklusive fritids 5 311 0 0 

Summa 8273 0 1 0 0 

Resultatenheter 

gymnasium 

Akademi Båstad 

Gymnasium 1422 0 1 0 0 

Summa 1 422 0 1 0 0 

INVESTERING -1802 -1935 I -7935 0 

Resultatenheters ackumulerade resultat förskola/grund

skola 

Ingående Disponerat Över-/ Utgående 

aclc. 2020 under- ack. 

resultat slcottfrån resultat 

(tkr) 2020 

Förskola 

1-5 år -1618 0 0 -1618 

Grundskola 

F-9 inklusive 

fritids 3329 0 0 3329 

Summa 1711 0 0 1711 

OÅSTAOS KOMti!AS1f-.Atf'S''R~~(.1N 
Utbildnings nämnden 

2020 -09- 1 7 
Dnr .... VN. .. Q9035r / 
.. 2020- ~~iMiffiiMiitiMlu.jijjijif.dlfljlffll@,,j,h t 

Ingående Disponerat Över-/ Utgående 

2020 under- aclc. ack. 

resultat skott från resultat 

(tkr) 

Akademi 

Båstad 

Gymnasium 201 

Hänt i verksamheten 

Verksamhetsövergripande 

2020 

0 0 

Under tertial 2 har organisationen genomfört 
förändringar i rektorsområdesindelningen. 
Strandängsskolan är från och med augusti 2020 
en sammanhållen enhet från förskoleklass till 
årskurs 9, enheten Jeds av en rektor och en bi
trädande rektor. För rektorsområdena inom för
skolan har följande förändring skett, till Äppel
byn och Päronbyns förskolor tillförs även Fis
kebyns förskola vilket innebär att rektorerna i 
förskolan får en något jämnare arbetssituation. 
Den stora påverkan på verksamheten under 
första halvåret har varit pandemin orsakad av 
Covid-19. Anpassningar är gjorda för sommar
månaderna och hösten kommer att inledas med 
fortsatta restriktioner och anpassningar. 
Utvecklingsarbetet kring det systematiska kva
litetsarbetet prioriteras ner under våren men är 
nu återupptaget och ledningsgruppen har ägnat 
två dagar åt en fördjupning i ämnet. 

Grundskola F-9 inklusive frit idshem 
Verksamheten har fortsatt arbetet med Fritids
hemssatsningen trots att statsbidraget har upp
hört. Arbetet har förverkligat en fri tidspedagogik 
som omsätter läroplanen i praktiken. Statsbidra
get Specialpedagogik för lärande har nyttjats av 
några enheter medan övriga har följt utbild
ningen i ett lugnare tempo än Skolverket kräver. 
Detta arbete har på ett väsentligt sätt påverkat 
samsyn och samarbete till förmån för en högre 
grad av individ- och gruppanpassningar. Utveckl
ingen av tillgängliga lärmiljöer har varit i fokus 
både vad avser pedagogik, lokaler och psyko
social miljö. Värdegrundsarbetet har fortsatt hög 

201 



VERl<SAMHETSBERÄTTELSE 
l!tblldnlng~nämnd - Barn och skola 

prioritet på enheterna. En handlingsplan för pro

blematisk skolfrånvaro har tagits fram. Verksam
hetsåret 19 /20 har visat på en något högre 
måluppfyllelse vad gäller meritvärde i åk 6 och 9 
än föregående år. 

Förskola 1-5 år 
Statsbidraget för Mindre barngrupper minskade 
inför hösten 202"0 vilket kan påverka verksam
heternas organisationer. Enheterna har arbetat 
med Skolverkets material kring undervisning i 

förskolan. Ett fortsatt arbete kring Barnkonvent
ionen kopplat till läroplanen som på ett förtjänst
fullt sätt, sätter fokus på barns delaktighet och in
flytande i vardagen. Ledningsteamet arbetar för 
ett ökat samarbete för att säkerställa en likvärdig 
förskoleverksamhet. Verksamheten ser en fort
satt ökad vistelsetid. Nytt avtal är tecknat med 
Halmstad Högskola för övningsförskolor där två 

av fyra förskoleområde ingår. 

Gymnasium 
Gymnasieskolans stora utmaning, att från mars 
månad övergå till fjärrundervisning gick över för
väntan. Extra konferenser planerades in, elever 
fick extra stöd och anpassningar, några i skolans 
lokaler. Möjligheter skapades för att genomföra 
enstaka prov och redovisningar på skolan. Rektor 
följde elevernas upplevelse av undervisningen 
och både lärare och elevers synpunkter togs till
vara. Den 5 juni tog 67 elever studenten, 65 med 
fullständig examen. Även våra ettor och tvåor l<la
rade vårens utmaning och Akademi Båstad Gym
nasium ser inte att någon undervisning eller 
praktik behöver arbetas in eller tas igen. 
Inför hösten har 204 studenter antagit till något 
av programmen, fortfarande sker förändringar 

och elever tillkommer. 

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -0,5 mkr. Lokaler för förskola och 

grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud
get -1,5 mkr på grund av ej budgeterade kostna
der för moduler i bland annat Östra Kamp. Inför 

BÅSTADS KOMMUN OELÅRSRAPPORT 2020-08·31 

budget 2020 fick barn och skola en besparing på 
drygt 3 mkr, denna besparing är genomförd. Till 

det tillkom 1 % besparingskrav vilket motsvara
des av 2,2 mkr för resultatenheterna och ytterli
gare ca 0,6 mkr gällande rambudgeten. Även 
denna besparing är genomförd främst med kort

siktiga åtgärder av engångskaraktär. 

Resultatenheter förskola/grundskola 

Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en positiv avvikelse om +8,2, mkr per den 
31 augusti 2020. Överskottet beror på en positiv 
semesterlöneskuld om +6,8 mkr. Efter reglering 
av semesterlöneskulden som kommer att utjäm
nas under 5ret, visar resultatenheterna en positiv 
avvikelse om + 1,4 mkr. Denna avvikelse beror 
bland annat på tilldelade statsbidrag samt att 
man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 

tilldelade besparingskrav. 

Resultatenhet gymnasium 
Akademi Båstad gymnasium visar en positiv avvi

kelse om +1,4 mkr per den 31 augusti 2020. 
Överskottet beror på en positiv semesterlönes
kuld om + 1,2 mkr. Efter reglering av semesterlö
neskulden som kommer att utjämnas under året, 
visar Akademi Båstad gymnasium en positiv avvi
kelse om +0,2 mkr. Elevantalet sjunker under 
hösten, vilket gör att personaltätheten håller på 
att ses över samt att man jobbar aktivt för att 
uppnå målen vad gäller tilldelade besparingskrav. 

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 

utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 
IT-utrustning inom förskola, grundskola och 
gymnasiet, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler, förbättring av arbetsmiljön för både 

barn, elever och personal samt inköp av nya skol
bussar. 

Åtgärder/ konsekvenser vid avvi

kelse 
Förvaltningen tillsammans med rektorsgruppen 
fortsätter med arbetet att se över alla möjligheter 
till besparingar både på kort och lång sikt. 



VERl(SAMHETSBERÄ TTELSE 

Utbllclningsnämncl - Bildning och arbete 

Bildning och arbete 
i Drlftredovisning 
'- -

Utfall Budget ,Prognos

1 

Awilcelse 

(tkr) jan-aug 2020 20201 2020 

UN - BILDNING 

OCH ARBETE -1490 -2930 -2898 +32 

l(ulturskolan -1490 -2930 -28981 +32 

INVESTERING -36 -50 o, 0 

Hänt i verksamheten 
Kulturskolan ställde snabbt om till digital under

visning när pandemin var ett faktum. Eleverna 

undervisades via zoom. Lärarna erhöll kompe

tensutveckling genom utvecklingsledaren. En en

kätundervisning visar att elever och vårdnadsha

vare är positiva mot hur undervisningen har fun

gerat mot bakgrund av omständigheterna. Inga 

konserter har genomförts däremot har lärarna 

genom zoom genomfört samverkan i musik mel

lan eleverna. Dramapedagogerna genomförde 

UAST/10S KOMB~T~SKOMMLIN 
Utbildnings nämnden 

2020 -09- 1 7 
Dnr •.• 1/..N ... Q.QQ .. 9..o/ 
.......... 2020 _-_q o .... 

förskolepjäsen utomhus för alla förskolebarn. 

Estetisk lärprocess genomfördes i åk. 2. Vid ter

minsslut genomfördes två utvecklingsdagar med 

bland annat utbildning i barnkonventionen. 

Ekonomi 
Verksamheten förväntas ha ett litet överskott då 

vakanser med kortare frånvaro inte återbesätts 

fullt ut. 

I nvesteri nga r 
Kulturskolan använder investeringsbudgeten till 

instrument och digitala hjälpmedel. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi
kelse 
Ekonomin är i balans. 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

~ 
C. 
~ 'a ~ 
~ 0 0 

i~ fJ> 

~ ('> .... 

,:, ~ 'a ,.. ~ 
Barn och skola 

1 Barn och skola Skolpliktsbevalming 

2 Barn och skola 
Problematisk 
skolfrånvaro 

3 Barn och skola Återsök statsbidrag 

Kommunlednin 
Utbetalning av Kontroll av att sökt 
ersättningar till ersättning 
förtroendevalda överensstämmer med 

1 utbetald ersättning 

Kontroll av Kontroll att 
expediering av beslut expediering av beslut 

har skett till rätt 

2 personer/ 
organisationer och i 
god tid 

Intern kontrollplan återrapportering T2 2020 

Återrapporteringsdatum 2020-09-15 

.a ""'s 
~ ,.., 

,0 ~ 'B 
~ ~~ $ ~' ~ ~,:, G"" ~ ~ O· ,.. Aktuellt 

~~ i 
,:, ,.., ... 

0 p. p. ~ ~ p. resultat 

l gång/ Kontroll mot 
månad Skattemyndigheten 

Administratör följt av avstämning i Ja Ja 

egnas systern 

Rektor 
lgång/ Via skolans 

Ja Ja månad frånvaro stem 
Vid ekonomi-
uppföljning 

Ekonom Varje tertial Ja Ja 

Nämnd- 2 ggr/år Stickprov på två 
sekreterare sökta ersättningar 

kontrolleras tre 
månader efter att de Ja Ja 
skickats in till HR 
Servicecenter för 
utbetalnin 

Nämnd- 2 ggr/år Stickprov på två 
sekreterare ärenden. Kontrollera 

i diariet att 
expediering har ägt Ja Ja 
rum, till vem och när 

-3 
Il> 
;:;. 
E ... 

X 

X 

X 

X 

X 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Symbolförteclming aktuellt r esultat 

Grön - inga avvikelser 

Röd - aVV11celser - risk föreligger 

Kommentar ..., -3 
eventuella Il> Il> 

'"'l '"'l 
C: 0: avvikelser/ a a 
N w å ärder 

X Fungerande rutin 

X 
Under pandemin har antalet elever med 
skolfrånvaro ökat nåaot 

Ansvarig för handläggning av statsbidrag 
är utvecklingsledaren tillsammans med BS 

X ledningsgrupp men 1-2 gånger per månad 
träffas ekonom och utvecklingsledaren för 
att diskutera aktuella bidrag 

Kontrollen sker genom att granska att 

X 
uppgifterna i Hypergene stämmer 
överrens med det material vi skickar till 
HR Servicecenter. 

Kontrollen sker i kommunens 

X 
ärendehanteringssytem Ciceron där det 
tydligt står vad, när och till vem som fär 
det expedierade beslutet 
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~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant rädesdatum 

2020-09-28 

DnrVN 000004/2020 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljningjanuari-augusti 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Sida 

6 av 11 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska 
redogörelsen från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, 
tillsammans med utökat uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom 
tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-09-21, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

t 1/;e 



[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2020-09-21 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljningjanuari-augusti 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska redogörelsen 
från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, tillsammans med utökat 
uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (1) 
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2020-09-28 

ITi:1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 



~ 
0 

BASTADS Ekonomisk månadsrapport 

KOMMUN Januari - augusti 2020 

Vård- och omsorgsnämnden 

Januari-augu~i2020 Helår2020 Förändring Föregående 

RESUL TATRAPPORT, TKR Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Awikelse av prognos prognos 

HEMVÅRD -38144 -37 465 -680 -56390 -55 550 840 1860 -1020 

- varav hemvårdspeng -34065 -37 593 3 529 -56 390 -51140 5250 1950 3 300 

-varav utförare hemvård -4079 129 -4208 0 -4410 -4410 -90 -4320 

SÄRSKILT BOENDE -48 864 -41981 -6883 -64667 -76457 -11790 -1200 -10 590 

-varav boendepeng -40185 -42808 2622 -64667 -61587 3 080 2480 600 

- varav köpta korttidsplatser -4236 0 -4236 0 -6500 -6500 -1500 -5000 

-varav utförare boende -4442 826 -5 268 0 -8 370 -8 370 -2180 -6190 

RAM -93153 -88471 -4682 -135248 -143998 -8750 -3060 -5690 

-varav centralt -4953 -4214 -739 -6421 -8 311 -1890 -3 210 1320 

-varav myndighetsenhet -10177 -10216 39 -15428 -15 628 -200 0 -200 

- varav externa placeringar Sol -4067 -1867 -2201 -2800 -6165 -3 365 135 -3 500 

-varav stöd och omsorg -27723 -25 956 -1767 -39 628 -41128 -1500 -1035 -465 

-varav hälso- och sjukvård -25 510 -25427 -83 -38 745 -40580 -1835 915 -2750 

-varav verksamhetsövergripande äldreomsorg -20 723 -20 791 68 -32 226 -32186 40 135 -95 

SUMMA VÅRD OCH OMSORG -180161 -167 917 -12245 -256305 -276005 -19700 -2400 -17300 

,~ ~ BÅSTADS 
KOMMUN 



Prognosförsämring -2,4 mkr beror på: 

• Kostnader kopplade till Covid-19 (-5,1 mkr) 
- Mer realistiska prognoser för: 

• Skyddsmaterial ytterligare -3,0 mkr (-4,3 mkr) 
- samma som återsökt av Socialstyrelsen 

• Covid-19 teamet ytterligare -0,6 mkr (-1,2 mkr) 

• Externa korttidsplatser ytter I igare -1,5 mkr (-6,5 mkr) 

• Åtgärdsplan för ekonomi i balans (+2,6 mkr) 

• ➔ Nettoförsämring -2,4 mkr 



Prognosawikelse per augusti 

• Total prognosavvikelse-19,7 mkr 

- varav Coronarelaterat -8,7 mkr 

- Prognos exklusive Covid-19-11,0 mkr 

L--~92 mJ BÅSTADS 
t(· ~ ~ KOMMUN 



Merkostnader till följd av Covid-19 

• Ansökt om ersättning för 11,8 mkr hos 
Socialstyrelsen den 31 augusti 
o Av dessa tillhör 11,5 mkr vård och omsorg 

• I ansökan har prognosen för merkostnader 
uppskattats till 19,3 mkr för 2020 
o Av dessa beräknas 18,9 mkr tillhöra vård och 

omsorg 
o Får ej ful _lt genomslag i prognosen till följd av att 

beställaren behåller budgeten för outförda timmar 
under året 

(Af¼ [fiJ BÅSTADS 
·::: P:: ~ KOMMUN 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar per månad 

13 000 

12 500 

12000 

11500 

11000 

10500 

10000 

Antal hemvårdstimmar per månad 

/~~ _ ITiJ BÅSTADS 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar ackumulerat 

Ackumulerat antal hemvårdstimmar 

- Ack 
utfall 
2019 

Ack 
budget 
2020 

- Ack 
utfall 
2020 

~4,-,z, ITi:] BÅSTADS 
a/~ ~ KOMMUN 



Utökad uppföljning nyckeltal -
Trend antal hemvårdstimmar 
(Exklusive dubbelbemanning) 

Antal hemvårdstimmar - trend 

jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 jan-18 maj-18 sep-18 jan-19 maj-19 sep-19 jan-20 maj-20 

/ _ ITiJ BÅSTADS 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser per månad 

Antal dygn 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser ackumulerat 

Antal dygn 
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Vård• och omsorgsnämnden 

VN § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-28 

Dnr VN 000068/2020 - 700 

Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 2 2020 
för Vård och omsorg 

Sida 

7 av 11 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg redovisar verksamheten tertialsvis till 
Vård- och omsorgsnämnden. I föreliggande ärende ingår fem delar: 
• Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd • Hemvårds- och 
boendepeng 2020-08 
• Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - VO 2020-08 
• Uppföljning av nämndsplan VN tertial 2 2020 
• Åtenapportering intern kontrollplan VN tertial 2 2020 
• Ekonomisk månadsuppföljning VN 2020-08 
Av bilagda verksamhetsberättelser och uppföljning av nämndsplan framgår 
samlad uppföljning för vård- och omsorgsverksamheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefChristin Johansson 2020-09-16, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson och Sas Ingrid Pettersson föredrar 
ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer föreliggande delårsrapport 
avseende tertial 2 2020 för Vård och omsorg. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av nämndsplan 
för tertial 2 2020. 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av 
intern kontrollplan för tertial 2 2020. 

4. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-16 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000068/2020-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 2 2020 - Vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer föreliggande delårsrapport avseende 
tertial 2 2020 för Vård och omsorg. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av nämndsplan för tertial 2 2020. 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av intern kontrollplan 
för tertial 2 2020. 

4. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Verksamhetsområde Vård och omsorg redovisar verksamheten tertialsvis till Vård- och 
omsorgsnämnden. I föreliggande ärende ingår fem delar: 

• Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - Hemvårds- och boendepeng 
2020-08 

• Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - VO 2020-08 
• Uppföljning av nämndsplan VN tertial 2 2020 
• Återrapportering intern kontrollplan VN tertial 2 2020 
• Ekonomisk månadsuppföljning VN 2020-08 

Aktuellt 
Av bilagda verksamhets berättelser och uppföljning av nämndsplan framgår samlad uppföljning 
för vård- och omsorgsverksamheten. 

Ekonomi 
Verksamhetsområde Vård och omsorg prognostiserar ett underskott mot budget på -19, 7 mkr. 
Detta är en försämring med -2,4 mkr jämfört med föregående prognos i maj. Förändringen 
beror på en justering av prognosen med -5,1 mkr för merkostnader kopplade t ill Coro
napandemin. Samtidigt beslutade Vård- och omsorgsnämnden om en åtgärdsplan för ekonomi 
i balans 2020 den 24 augusti, vilket ger effekter på innevarande år med +2,6 mkr. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse 
En åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 antogs av Vård- och omsorgsnämnden den 24 
augusti. Samtliga åtgärder med effekt under 2020 är verkställda, medan de med effekt 2021 
är påbörjade eller påbörjas under hösten 2020. Uppföljning av åtgärdsplanen redovisas i ett 
separat ärende på vård- och omsorgsnämnden vid varje sammanträde. 

Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 



Beslutet ska expedieras t ill: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Kommunstyrelsen ( delgivning) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - Hemvårds- och boendepeng 2020-08 
Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd - VO 2020-08 
Uppföljning nämndsplan VN tertial 2 2020 
Återrapport intern kontrollplan VN tertial 2 2020 
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Hemvårds- och boendepeng 
Driftredovisning 

(tkr) 

Hemvård peng 

Boendepeng 

Utfall 

jan-aug 

·34065 

-44422 

Budget l Prognos 

2020 2020 

-56 3901 -51140 

-64 667 -68 087 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 

Avvikelse 

2020 

5 250 

-3420 

Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en bud
get för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, vil
ket är 2,5 procent färre timmar än för 2019. Den 
största anledningen till detta är att behovet av 
hemvårdstimmar beräknades minska under året 
i samband med öppnandet av Haga Park Antalet 
utförda hemvårdstimmar har under andra tertia
let varit 96 271 timmar, vilket är 4 281 timmar 
färre än budgeterat (-4,3 procent). Jämfört med 
samma period 2019 har antalet timmar minskat 
med 4 846 (-4,8 procent). Påverkan av corona
pandemin märks i verksamheten både genom ett 
tapp av hemvårdstagare men också genom ett 
minskat inflöde av nya vård- och omsorgstagare 
som vill avvakta tills att pandemin är över. Dock 
ser trenden med fallande hemvårdstimmar ut att 
ha vänt i juli månad. Verksamheten förväntar sig 
en ökning av antalet ansökningar om hemtjänst 
under hösten/vintern utifrån ett uppdämt behov. 

Fördelningen mellan utförda timmar har under 
andra tertialet varit 88 procent omsorg och ser
vice, 1 procent mottagningsteam och 11 procent 
dubbelbemanning. Jämfört med budget är det 
framförallt utförda dubbelbemanningstimmar 
som har ökat medan timmarna för övriga två ka
tegorier har minskat. Den största orsaken till 
detta är coronapandemin då exempelvis en del 
vårdtagare med hög vårdtyngd som skulle kunna 
beviljas särskilt boende under våren valde att bo 
kvar hemma, vilket krävt mer dubbelbemanning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 
1 392 timmar vilket är 31 procent färre timmar 
än budgeterat. Teamet övergick från och med maj 
månad till att bli ett covid-19 team, vilket inte har 
hanterats inom budgeten för hemvårdspeng och 
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därmed har heller inga utförda timmar redovi
sats. 

Boendepeng 
Beläggningsgraden på kommunens särskilda bo
enden har under andra tertialet varit 99,9 pro
cent, att jämföra med budgeterad nivå på 99 pro
cent. Öppnandet av Haga Park utgör en jämförel
sestörande post då boendet sedan öppnandet 
haft en beläggningsgrad på i genomsnitt 
127, 9 procent, medan budgeten endast är beräk
nat tolv platser för samma period. Per den 1 sep
tember är samtliga 24 boende på plan 1 inflyt
tade. Övriga särskilda boenden har haft en ge
nomsnittlig beläggningsgrad på 98,1 procent. 

För samtliga särskilda boenden så har Coro
napandemin haft effekt på verksamheten, bland 
annat genom att nya inflyttningar har varit mer 
resurskrävande än normalt. Nyinflyttade vård
och omsorgstagare har suttit i "karantän" i 14 da
gar på sitt rum för att minimera risken för smitt
spridning. Det har också varit en högre andel som 
har tackat nej till erbjudande om särskilt boende 
under våren på grund av rådande besöksförbud, 
något som kunnat lösas på ett säkert sätt under 
sommaren genom besök utomhus och med hjälp 
av plexiglas. 

Beläggningen inom korttidsvården har varit 71,9 
procent vilket är en direkt effekt av coronapande
min då verksamheten sedan våren främst har be
drivits i enkelrum för att minska risken för smitt
spridning. Behovet av att köpa externa korttids
platser har därför varit fortsatt högt. 

Ekonomi 

Hemvårdspeng 
Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 
5,3 mkr lägre än budget, till största del som en ef
fekt av coronapandemin. Dels på grund av att det 
totala antalet utförda timmar under 2020 har fal
lit kraftigt till följd av vikande efterfrågan, men 
även i kombination med att fördelningen mellan 
andelen utförda timmar har förändrats. Utförda 
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timmar med dubbelbemanning ersätts med lägre 

timpeng än timmar för såväl service som omsorg. 
1 samband med att mottagningsteamet övergick 
till att bli ettcovid-19 team samt att vård- och om

sorgsnämnden i augusti beslutade om nedlägg
ning av teamet så innebär detta en besparing på 
1,9 mkr, detta inklusive något ökade timmar för 
mottagning av vård- och omsorgstagare från 
sjukhusen hos de ordinarie hemvårdsgrupperna. 
Den förväntade awikelsen mot budget för utfö

rarsidan av mottagningsteamet uppgår till -0,7 
mkr jämfört med budget. Totalt överskott för 
2020 uppgår därmed till 1,2 mkr jämför t med 
budget. 

Boendepeng 
Hemtagning av vård- och omsorgstagare på ex
terna korttidsplatser har inte kunnat göras som 
planerat under våren till följd av coronapande
min. Korttidsenheten räknar nu med beläggning 
av enkelrum året ut, vilket innebär ett ökat behov 
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av externa korttidsplatser. Prognosen för detta är 

i dagsläget satt till -6,5 mkr. Beslutet om att Skog
sliden i framtiden enbart kommer att erbjuda de
mensplatser kommer på sikt att innebära fler le

diga platser på korttidsenheten, vilket också 
minskar behovet av externa korttidsplatser. 

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 
inte med att kunna hålla den budgeterade belägg
ningsgraden vilket också är en effekt av coro

napandemin då bland annat fler nya vårdtagare 
som erbjudits plats tackat nej, vilket ger en längre 
period utan beläggning jämfört med tidigare. Ti

digare under året när prognosen lades för Haga 
Park så beräknades inflyttningen kunna ske i be
tydligt högre takt än vad som har varit möjligt un

der sommaren. Det totala överskottet jämfört 
med budget för boendepeng till interna utförare 
beräknas uppgå till 3,1 mkr. 

Hemvårds· och mottagnings teampeng · l<öp av timmar månadsvis 

13 500 

13 000 

12 500 

12 000 

11 500 

11000 

10 500 

10 000 

Antal hemvårdstimmar per månad 

- Utfall2019 

- Utfall2020 

- Budget 2020 
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Vård och omsorg 

Driftredovisning 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) jan-aug 2020 2020 2020 

VN-VÅRD-

OCH OMSORG -101675 -135 248 -156 778 -21530 

Centralt -4 953 -6421 -8311 -1890 

Myndighetsenhet -14244 -18 228 -21793 -3565 

Stöd och omsorg -27 723 -39628 -41128 -1500 

Hälso-och 

sjukvård -25 510 -38 745 -40580 -1835 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -20723 -32 226 -32186 40 

Summa -93153 -135 248 -143998 -8 750 

Resultatenheter 

Hemvård -4079 0 -4410 -4410 

Vård- omsorgs-

boende -4442 0 -8370 -8370 

Summa -8 521 0 -12780 -12780 

INVESTERING -2443 -3550 -3550 0 

Hänt i verksamheten 
Årets arbete har präglats av arbete för att mot
verka och förhindra smittspridning av Covid-19. 
Under hela våren rådde stor osäkerhet om vad 
som var sannolika scenarier, initialt var det stor 
brist på skyddsmaterial och brist på vägledningar. 
Läget bedöms nu mer stabiliserat. Verksamheten 
har goda rutiner och beredskap för att både mot
verka smittspridning men också för att omhän
derta och ge god vård och omsorg i de fall vård och 
omsorgstagare drabbas av Covid-19. Till och med 
augusti var en särskild korttidsverksamhet i drift 
för att kunna ta emot smittade i behov av denna 
vårdform. Den verksamheten är nu avvecklad. 

Ä ldreomsorg 

Under maj månad öppnade Haga Park och per den 
1 september var hela första våningen fylld, totalt 
24 platser. Inflyttningen försvårades och fördröj
des på grund av pandemin. Skogsliden kommer 
succesivt att omvandlas till att enbart erbjuda de
mensplatser. Särskilda boenden har sedan pande
min utbrott haft besöksförbud på boendena. Un
der våren möjliggjordes säkra besök utomhus 
med hjälp av plexiglas. 
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Korttidsverksamheten har även den begränsats 
till följd av pandemin. För att undvika risk för 
smittspridning har såväl viss isolering varit nöd
vändig liksom att det inte varit möjligt att belägga 
med mer än en person på varje rum. 

Hemvården har haft stora utmaningar till följd av 
minskad efterfrågan av hemtjänst. Även detta be
döms bero på pandemin. Det har funnits en god 
samverkan mellan enheter för att gemensamt ta 
ansvar för bemanning. När någon enhet behövt 
personal har andra enheter lånat ut. 

Växelvård och dagverksamhet har pausats för att 
motverka risk för smittspridning. Konsekven
serna blir dock alltmer allvarliga för berörda fa
miljer som har stort behov av avlastning. Viss upp
start av verksamheterna har skett och kommer 
under hösten att ytterligare öka i omfattning. 

Myndighetsenheten 
Till följd av de utmaningar pandemin medfört har 
externa köp av korttidsplatser inte kunnat avveck
las på det sätt som varit planerat. Det är fortsatta 
behov av externa köp till följd av färre korttids
platser i egen regi samt en kösituation till demens
boende. 

Inflödet av patienter från slutenvården har varit 
lägre än tidigare i år. Orsaken är pandemin. 

Rehabilitering 
Rehab har tagit fram en webbaserad utbildning för 
omvårdnadspersonal avseende förflyttningstek
nik. Webbutbildningen tillsammans med individu
ellt utformat stöd har fungerat väl. Under hösten 
planeras för återupptagande av utbildningarna. 

Även inom rehab har det varit en mindre efterfrå
gan. Vi ser dock en viss återgång till normalsituat
ion efter sommaren. 

Rehab har förberett och skaffat sig goda kun
skaper för att ge bra rehabinsatser vid eftervård 
av Covid-19 sjuka. Behovet har dock varit mindre 
än vad som förväntades under våren. 

Hälso- och sjukvård 
Belastningen på sjuksköterskorna har varit hög. 
Detta i kombination med färre tjänster och högre 
sjukfrånvaro har varit en utmaning. Engagerade 
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medarbetare har tagit stort ansvar och säkrat en 
god vård för vård- och omsorgstagarna. Under se
mesterperioderna har en HSL-undersköterska 
knutits till sjuksköterskeorganisationen, vilket va· 
rit en stor tillgång. För att klara sommaren har ett 
särskilt avtal med egen personal varit en tillgång 
och inneburit att vi inte behövt kontraktera sjuk
sköterskor från bemanningsföretag. 

Stöd och omsorg 
Daglig verksamhet har uppmärksammats för sina 
insatser med att tillverka visir till vård och om
sorg. Tillverkningen uppmärksammades såväl lo
kalt som i media. Inte minst var tillverkningen 
uppskattad i vår egen organisation. 

Arbetet med att motverka psykisk ohälsa har fort
satt genom bland annat en handlingsplan håller på 
att tas fram för att motverka suicid. Arbetet kan 
bedrivas genom att en psykiatrisamordnare är 
projektanställd, vilken finansieras genom statliga 
medel. 

Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 
har verkställts. 

Inom stöd och omsorg finns för närvarande två le
diga lägenheter i bostad med särskild service, den 
sedan april månad och per den 1 september. Utö· 
ver detta har en lägenhet i gruppbostad blivit ledig 
från och med den 1 juli. Verksamheten har i sam· 
band med detta sett över bemanningen på respek
tive boende. En av lägenheterna är åter uthyrd. 

Stöd och omsorg har varit ansvariga för en tillfällig 
bemanningsenhet under våren i syfte att säkra be
manning i en osäker situation. Stöd och omsorg är 
också ansvariga för organisationen som tillskap· 
ats för att hantera inköp och logistik rörande 
skyddsutrustning. 

Ekonomi 
Coronapandemin har haft stor påverkan på eko
nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 
extra kostnader och statliga ersättningar men 
framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 
den ekonomiska utvecklingen under året. Progno
sen har försämrats med -2,4 mkr för verksamhets· 
området, varav -5,1 mkr är relaterat till merkost
nader för Covid-19 och 2,6 mkr är effekter av 
Vård- och omsorgsnämndens beslut om åtgärder 

BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

för ekonomi i balans 2020. Per den 31 augusti läm
nades kommunens ansökan in till Socialstyrelsen 
om ersättning för merkostnader till följd av covid· 
19, vilken uppgick till 11,8 mkr för året hittills. Av 
dessa ingår 11,5 mkr i resultatet för vård och om· 
sorg. Socialstyrelsen har meddelat att beslut om 
fördelning av bidrag kommer att ske någon gång 
under hösten. Den ersättning som då eventuellt 
tillfaller Båstads kommun är för närvarande ej 
med i nuvarande prognos då osäkerheten kring 
ersättningens storlek är stor. 

Centralt 
Hantering och beställning av skyddsmaterial samt 
kostnaden för densamma har skötts centralt un
der pandemin, vilket visat sig vara en framgångs
faktor. Verksamheten har även med hjälp av ar
betsmarlmadsenheten anställt sömmerskor som 
sytt skyddsrockar under våren. Situationen kopp· 
lat till skyddsutrustning bedöms vara stabil och 
verksamheten arbetar utifrån att ha en framför
hållning och säkra upp behovet för 3-6 månader. 
Totalt sett beräknas kostnader för att köpa in 
skyddsmaterial uppgå till en kostnad om -4,3 mkr. 

Vård och omsorg har under året erhållit 2,6 mkr i 
riktade statsbidrag, varav det största på 1,3 mkr 
avser arbete för att motverka ensamhet bland 
äldre med demenssjukdom. Några av bidragen 
kan användas till befintlig verksamhet medan 
andra tittar verksamheten på vad de kan användas 
till. Verksamheten har också erhållit hela kommu
nens reducerade kostnader för sänkt arbetsgivar
avgift, vilket ger ett överskott om 0,6 mkr. 

Myndighet 
Myndighetsenheten förväntas ge en negativ av
vikelse på -0,2 mkr jämfört med budget för året, 
till följd av särskilda insatser för att färdigställa 
processer för enheten i början av året. 

Kostnaden för köpta platser inom stöd och om
sorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen är oföränd
rad trots att en placering inom SoL äldre har till
kommit under sommaren. Detta till följd av att 
kommunen erhållit återbetalning för en placering 
som under 2019 övergick till annan kommun. 

Stöd och omsorg 
Under sommaren har det varit tufft i vissa verk
samheter, både inom personlig assistans och bo
endeverksamheter, då det saknats personal och 
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vissa ärenden varit svårbemannade. Verksam
heten har haft några långtidssjukskrivningar på 
ordinarie personal samt några sjukskrivning på 
sommarvikarier, vilket varit olyckligt och påver
kat övertidsbehovet genom dyra lösningar. Ett av 
gruppboendena har sedan början av året fått för
ändrat bemanningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt 
och har därmed ökat bemanningen. Med bäring på 
det nya inriktningsdokumentet som antogs i bör
jan av året så skulle även kontaktpersoner reduce
ras, vilket inte har kunnat reduceras i den takt som 
var tänkt till följd av Coronapandemin. Samman
lagt har stöd och omsorg en avvikelse mot budget 
på-1,5 mkr. 

Hälso- och sjukvård 
Enheten för hälso- och sjukvård hade vi årets in
gång en högre bemanning av sjuksköterskor än 
vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 
överanställningar under tidigare år. Under våren 
har ett antal vakanser uppstått vilket har förbätt
rat kostnadsbilden något. Enheten har genom ett 

aktivt arbete med bemanningen kunnat halvera 
sitt förväntade underskott vid årets början, och re
dovisar nu en förväntad avvikelse mot budget 
med -0,9 mkr. 

Enheten för rehabilitering fick i budgeten för 
2020 tillskott för att täcka den förhöjda medlems

avgiften till hjälpmedelsleverantören Medelpunk
ten med 0,3 mkr, vilket inte har gett full täckning 

för de ökade kostnaderna. Dock har prognosen 
förbättrats något till följd av fallande hemvårds
timmar under våren, vilket har minskat behovet 
av hjälpmedel hittills i är. Enheten förväntas ge en 

negativ avvikelse om -0,2 mkr jämfört med bud
get. 

Demensteamet beräknas gå med ett överskott 
mot budget om 0,5 mkr till följd av att ansvarig 

sjuksköterska varit chef över Covid-19 teamet 
samt på grund av inställda utbildningar under 

å ret. 

Covid-19 teamet aktiverades i maj i samband 
med den första smittade vård- och omsorgstaga
ren i hemvården och har varit aktiverat sedan 
dess. Teamets kostnad beräknas för närvarande 
till -1,2 mkr till och med slutet av september då det 
är osäkert hur uppdraget kommer att se ut under 
hösten. 

Resultatenhe te r 
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Särskilda boenden har under året haft en an
strängd ekonomisk situation där översyn av be
manningen har påbörjats inom några av enhet
erna. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 
coronapandemin men är trots denna nödvändig 
för att få ihop bemanningen även vid hög sjukfrån
varo. Ettutbrottav Covid-19 skedde på ett av kom
munens boenden under augusti, vilket har genere
rat merkostnader genom ökat behov av beman
ning samt en del bemanningsundersköterskor. 
Dessa merkostnader kommer att sammanställas 
under september månad och prognosen kan där
för komma att justeras ytterligare. 

Korttidsenheten har under andra tertialet haft en 
beläggningsgrad på 72 procent, att jämföra med 
budgeterad beläggningsgrad på 99 procent. Detta 
är en direkt följd av coronapandemin, då verksam
heten sedan i våras har bedrivits i enkelrum för att 
minska risken för smittspridning samt att växel

vården tillfälligt har pausats. Verksamheten har 
arbetat aktivt med att göra motsvarande neddrag
ningar på bemanningen vilket har gett effekt fram
förallt sedan slutet av våren. Trots detta förväntas 

verksamheten göra en negativ avvikelse mot bud
get på-3,0 mkr, varav-2,8 mkr utgörs av minskade 
intäkter. Försämringen av prognosen med -1,4 
mkr jämfört med föregående uppföljning beror 
främst på att enheten nu räknar med att bedriva 
verksamhet med enkelrumsbeläggning året ut. 

Hemvården har under våren haft ett kraftigt 
minskat inflöde och även i vissa fall avbeställning 

av timmar till följd av coronapandemin. Samtidigt 
har verksamheten varit försiktig med att dra ner 
på personal då det är oklart hur länge den mins
kade efterfrågan håller i sig. Verksamheten arbe
tar aktivt med sin bemanning men under svårför
utsägbara förhållanden, då hemvårdstimmarna 

har vänt uppåt igen under sommaren. Förväntad 
avvikelse mot budget är för närvarande -2,3 mkr 
för de ordinarie hemvårdsgrupperna, där-2,2 mkr 
utgörs av fallande intäkter. 

Mottagningsteamet hade under våren ett kraftigt 
minskat inflöde av ä renden till följd av coro
napandemin. Från och med maj månad övergick 
delar av teamet till att vara ett covid-19 team i 
samband med att kommunen fick sitt första ut
brott av smittan inom hemvården. Vård- och om
sorgsnämnden beslutade den 24 augusti om ned-



VERKSAMHETSBERÄ TTELSE 
Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

läggning av teamet som en del av åtgärder för eko
nomi i balans 2020. Detta genererar en positiv av

vikelse mot budget i resultatet för hemvårds
pengen hos beställaren. För utföraren mottag

ningsteamet beräknas ett underskott mot budget 
på -0,7 mkr, till följd av en hastig nedgång i inflö

det av vård- och omsorgstagare med behov inom 
mottagningsteamet, något som är ett direkt resul
tat av coronapandemin. 

Investeringar 
Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 
av coronapandemin men i nuläget planerar verk
samheten för att kunna genomföra dessa under 
hösten. 

Åtgärder/ konsekvenser vid avvi
kelse 
Åtgärdsplan antogs av Vård och omsorgsnämnden 
2020-08-24 § 63. Åtgärder är igångsatta som ska 

BÅSTADS KOMMUN DEi.ÅRSRAPPORT 2020-08·31 

åstadkomma en budget i balans under 2021. Åt
gärderna som beslutats är: 

• Avveckling av mottagningsteam 
• Minskning av hemvårds- och boende-

peng 
• Översyn schema och bemanning LSS 
• Avveckling av Citadellet och Ängahällan 
• Avveckling av verksamhet socialt inne

håll 
• Minskat köp av externa korttidsplatser 
• Besparing utbildningsinsatser, mer web

baserat upplägg 
• Översyn av rehabresurser 
• Avveckling av en bil 

Åtgärderna med effekt på innevarande år är verk
ställda och ger en positiv resultateffekt på 2,6 mkr. 
För åtgärderna som får effekt under 2021 finns 
särskilda handlings- och tidplaner. En lägesrap
port över samtliga åtgärder redovisas till vård
och omsorgsnämnden i separat tjänsteskrivelse 
på varje nämndsmöte. 



Uppföljning T2 
nämndsplan 

vård- och omsorgsnämnden 

torsdag den 17 september 2020 
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Förklaringar: 

Senaste värde: 

Senaste värde som finns tillgänglig i KOLADA alternativt andra källor. Värdet i parentes avser näst 
senaste värde. 

Trend: 

Grön pil 

Gul pil 

Röd pil 

positiv trend oavsett pilens riktning 

oförändrad trend 

negativ trend 

Kolumnen prognos: 

■ Rött - vi kommer inte uppnå målet 

■ Gult - vi är på god väg att uppnå målet 

■ Grönt - vi har uppnått/kommer att uppnå målet 

Indikatorer på grå bottenfärg följs upp av både KF och VN. Indikatorer på rosa bottenfärg är 
kompletterande nyckeltal för VN. 

torsdag den 17 september 2020 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN r~ Besök oss på bastad.se 
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Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras 
• Vård - och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser 
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande 
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, 

gemensamhetsytor och yttre miljö 
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan 

med civilsamhället 

Indikatorer: 
senaste värde alla värde Senaste M ålsättni Prognos 
värde och kommun kommun- mätning ng eller 
t rend er gruppen (år) målvärde 

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s ' 59 60 • medborgarundersökning, 
U00402) 64(66) 2019 70 

Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 

' möjligheterna till inflytande på kommunens • verksamheter och beslut i Båstads kommun. SCB:s 
medborgarundersökning, (U00408) 38(43) 39 38 2019 48 
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71(71) 73 72 2019 76 L 
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s ... • medborgarundersökning 62(65) 61 56 2019 66 
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara 
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och 
personalkontinuitet - Nyckeltalen visas under mål 4 X X X X X X 

torsdag den 17 september 2020 

Indikat orer 

KF+VN 

~ indikatorer 
7 __ V_N _ 
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Mål 1:Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Kommentar/ Åtgärder: 

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter enligt fastställd nämndsplan för att bidra till 
måluppfyllelsen. 
Coronapandemin är en svår utmaning för nämndens verksamhetsområde, särskilt när 
det gäller känslan av trygghet samt personalkontinuitet vid hög sjukfrånvaro. 

torsdag den 17 september 2020 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad 
Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras 
• Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har t illräckligt med tid för planerade insatser 
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande 
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, gemensamhetsytor och 

yttre miljö 
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med 

civilsamhället 

Indikatorer: 
senaste värde värde Senaste Målsättning Prognos 
värde och alla kommun- mätning eller 
trend kommun gruppen (år) målvärde 

er 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna l • i Båstads kommun på kommunens verksamheter? 
SCB:s medborgarundersökning, (U00401) 51(56) 53 50 2019 62 
Andel av medborgarna som skickar in en enkel t 
fråga via e-post och får svar inom en dag(%), KKIK, • (U00442) 85(59) 84 86 2019 80 
~ndel som tar kontakt via telefon och får direkt svar t (inom 60 sekunder) på en enkel fråga {%) KKIK • (U00413) 67 (61) 56 66 2019 62 

t 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, • andel av maxooäng (%) KKIK {U00486) 94(89) 88 88 2019 90 
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara 
nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och 

X X X X X X personalkontinuitet - Nyckeltalen visas under mål 4 

Indikatorer 

KF 

Indikatorer 

VN 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

torsdag den 17 september 2020 Besök oss på bastad.se 



Mål 2:Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Kommentar: 
Enligt medborgarundersökningen 2019 var NM/ (nöjd-merborgarindex) för äldreomsorgen 
46, ett resultat som inte är säkerställt högre eller lägre än det genomsnittliga 
resultatet för samtliga kommuner. Om resultatet höjs, har det en positiv påverkan på 
kommunens NMI för helheten. 

Enligt samma undersökning var NM/ för stöd för utsatta personer 46, inte heller detta är 
säkerställt högre eller lägre än genomsnittet för samtliga kommuner. 

Nackdelen med nyckeltalet är att mätningen sker endast vartannat år, vilket innebär att 
resultatet kommer att bestå ända till hösten 2021. 

Övrigt: 
I kommunens verksamheter har vi blivit bättre och snabbare på både telefoni och e
post, vilket är positivt (källa: SKR:s undersökning KKIK - kommunens kvalitet i 
korthet). 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 

Fortsätta enligt nämndsplanen 

torsdag den 17 september 2020 

Ll'iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

~~ Besök oss på bastad.se 



Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras 
• Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser 
• Fortsatt utveckling av ett gott bemötande 
• Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, gemensamhetsytor och yttre miljö 
• Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda akt iviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med civilsamhl■ 

K I" f II A d 2030" om mg I ,gen a . 
Indikatorer: 

senaste värde alla värde Senaste M ålsättning Prognos 
värde och kommuner kommun- mätning eller 
trend ~ruooen å r) målvärde 

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn 
85(89,.. • Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 82 83 2019 85 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 2223 
0 (U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen (2505, 3109 3 071 2018 2 200 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, • 90(92}1, I+-
andel nöjda(%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90 92 2019 85 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
best ämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKR:s • undersökning anpassat till personer m. 
1unktionsnedsättning 89(77t 73 78 2019 85 
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma 

93(63). • saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKR) 83 80 2019 85 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-bemötande, 

96(991 • andel nöjda (%) (U21504) 97 98 2019 85 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- Trygghet, andel 

88(89t • (%) (U21505) 86 89 2019 85 ~ 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- hänsyn till 
85(89t • åsikter och önskemål, andel (%) (U21463) 87 87 2019 85 

Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren 
16(15, 0 möter under 14 dagar, medelvärde (U21401) 16 16 2019 14 

Indikatorer 

KF+VN 

Indikatorer 

VN 

Sty rdokument: Vård- och omsorgsprogram uil BÅSTADS 
;{;, ~ KOMMUN 

torsdag den 17 september 2020 * Besök oss på bastad.se 



Forts. mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Indikatorer: 
senaste värde alla värde Senaste M ålsättning Prognos 
värden och kommuner kommun- mätning eller 
trend e:runnen år) målvärde 

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 96(96) • bemötande, andel nöida (%) (U23520) 94 96 2019 85 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-trygghet, 

93(91, • andel (%) (U23521) 89 89 2019 85 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- hänsyn till 

88(85, • åsikter och önskemål, andel (%)(U23461) 80 82 2019 85 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -
88(891 • Indikatorer 

•örtroende för personalen, andel (%) (U23480) 85 86 2019 85 ~ 
Brukarbedömning servicebostad LSS- Brukaren får 0 VN 
bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) 
(U28525) 78(78) 83 83 2019 85 
Enheterna har aktuella genomförandeplaner för de 

100(67r • boende,andel (%l(U28112) 82 78 2019 100 
Individuella kompetensutvecklingsplaner finns för samtliga • i personalgruppen på enheten, andel (%) Socialstyrelsens 

0(67), enhetsundersökning LSS (28121) 61 63 2019 85 

rTi] BÅSTADS 
------------------.-- ~ KOMMUN f ✓~ Besök oss på bastad.se 

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov 

Kommentar: 
Vård och omsorg arbetar med delaktighet av den enskilde i sin genomförandeplan, när 
och hur insatserna ska ske. 
Inom LSS verksamheter har det arbetats med delaktighet och hittat verktyg för att den 
enskilde ska kunna uttrycka sig hur man vill ha det. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
Fortsatt arbete med Senior Alert som innefattar förebyggande arbetssätt inom 
trycksår, nutrition, fall och munhälsa. 
Svårt att uppnå målet i personalkontinuitet på grund av coronapandemin då personal 
måste stanna hemma vid symtom. 

torsdag den 17 september 2020 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 

• Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare 

Koppling t ill Agenda 2030: 

Indikatorer/ nyckeltal: 
senaste Värde värde Senaste M ålsättnin Prognos 
värde och alla kommungr. mätning geller 
trend kommu (år) målvärde 

ner 
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

' (U07801) Avfall Sverige 0 
07514 560(562) 499 578 2018 500 
Ekologiska livsmedel i kommunens 

' • verksamhet, andel (%) (U07514) 
Ekomatcentrum 20(29) 30 26 2018 35 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel {%) 

' 0 (U00437) 
Miliöfordons Sverige, KKIK 42,(43,8) 34,5 18,4 2019 50 
Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7(9,6t 6,4 11,7 2018 9,7 ..---

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 

torsdag den 17 september 2020 

,-
~ 

Indikatorer 

KF+VN 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Kommentar: 
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet har minskat och är låg jämfört 
med genomsnittet för samtliga kommuner. Kommunen har dock tecknat nya avtal om 
närproducerade livsmedel, vilket är positivt. 
Vad gäller miljöbilar, har avtalet med Sunfleet upphört och kommunens 
fordonsorganisation håller på att ordna en elbilspark i egen regi. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
• Vård och omsorg arbetar tillsammans med kommunens kosten het för att minska 

matsvinnet. 
• Använder el cyklar i så stor utsträckning det går. 

torsdag den 17 september 2020 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv 

och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till. 
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen. 
Plan: 

• Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka 
kvalit et och attraktivitet genom karriärvägar. 
Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens 
behov. 

• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling. 
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef. 
• All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning. 
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning som krävs 

för arbetsuppgiften. Koppling t ill Agenda 2030: IJ 
Indikatorer: 

senaste värde alla värdejmf Senaste M ålsättning Prognos 
värde, näst kommuner med mätning eller 
senast och kommungru {år) målvärde 
trend pp/liknande 

k. 

Medarbetarengagemang(HME)tot alt kommunen-Tot alindex 
78(80) .J 79 78 2019 80 0 (U00200)egen undersökning Indikatorer 

~ 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s 56(55} f 75 65 2019 56 • KF+VN 

personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) (N00206) 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt , (%)(egna uppgifter i 
5,5(5,5} 6,5 2019 5,2 • ÅR)(N00090) 6,7 

Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
12(13} .J 0 Indikatorer novemberstatistik 11 12 2019 10 

Medarbetarengagemang(HME) hemtjänst äldreomsorg-
Målvärde + VN 

Totalindex 
69 74 68 2019 saknas 

OA~TADS Styrdokument: Personalpolitiska programmet 41 - KOMMUN 
torsdag den 17 september 2020 Besök oss på bastad.se 



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Vård- och omsorgsnämndens bidrag: 
• Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv 

och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till. 
Mätmetod: Medarbetarenkät årligen.Plan: 

• Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka 
kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar. 

• Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens 
behov. 

• Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling. 
• Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef. 
• All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning. 
• Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning 

som krävs för arbetsuppgiften. Koppling till Agenda 2030: IJ 
Indikatorer: 

senaste värde alla 
värde och kommuner 
trend 

Medarbetarengagemang(HME)särskilt boende äldreomsorg, 
78 75 ~otalindex (U23200) 

Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med 81 78 
funktionsnedsättning- Totalindex 

Sjukfrånvaro totalt, Vård och omsorg (%), egen mätning 8,4% -
Hvoergene) 

Personalomsättning Vård och omsorg, avgångna (%) egen 12,6% -
mätning (Hvoergenel 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

torsdag den 17 september 2020 

värde 
liknande 
kommuner 
äldreomsorg 
/LSS 

75 

82 

-

-

Senaste 
mätning 
(år) 

2019 

2019 

2020-08 

2020-08 

Målsättning 
eller 
målvärde 

Målvärde 
saknas 

Målvärde 
saknas 

Målvärde 
saknas 

Målvärde 
saknas 

Prognos 

f--
Indikatorer 

VN 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Kommentar: 
Sjuktalen har ökat på grund av Coronapandemin, personal uppmanas att stanna hemma 
vid minsta symtom för att minska smittspridning. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
Inom äldreomsorg pågår projektet "heltidsresan" med syfte att höja 
sysselsättningsgraden för anställda. 

torsdag den 17 september 2020 
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

Budget ska vara i balans vid årets utgång. 
Mätmetod: Rapport vid varje nämndsammanträde, tertial rapport och årsbokslut. 

Säkra samverkan med berörda aktörer i syfte att förbättra framtida 
personalrekrytering. 
• Arbeta strategiskt med budgetfrågor för att identifiera risker för underskott. 
• Omvärlds bevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och 
innovationer. 
• Fortsatt digitalisering för att möta morgondagens behov. 
• Skapa boende för personer med psykisk funktionsnedsättning inom kommunen 
istället för att köpa kostsamma externa platser. 
• Planera och säkerstäl la att boendeformer inom vård och omsorg motsvarar 
framtidens behov. 
• Samverka med civilsamhället inom områden där det är möjligt. 

Koppling till Agenda 2030: a 
Indikatorer: 

senaste värde 
värde och alla 
trend kommu 

ner 
Båstads kommuns överskott ska uppgå til l 2,6 % av 

' skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås 
under mandatperioden 0,5 (2) % 1,4% 
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt 

' uppgå till högst 2 x (resultat+ avskrivningar). Att 
uoonås under mandatperioden. 46(64 )% 66,9% 

Budgetawikelse i % (vid T2 2020) -7(-5)% --

Styrdokument: budget 

torsdag den 17 september 2020 

värde Senaste 
kommun- mätning 
gruppen (år) 

0% 2019 

2019 

- 2020-08 

Målsättn Prognos: 
ing eller 
målvärde 

2% 
(2,6%) • 

0 
50% 

0% • 

Indikatorer 
✓ KF+VN 

Indikatorer 

V VN 
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

Kommentar: 
Vård och omsorg arbetar med åtgärder för att få ner den negativa awikelsen men ser 
svårighet att nå målet att få en budget i balans vid årets utgång. Externa köpta 
korttidsplatser ger en negativ avvikelse. 

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): 
Haga Park har öppnat och kommer efter hand göra att inte finns behov av att köpa 
externa korttidsplatser, dock kan pågående Coronapandemi göra att det inte går att 
dela rum i samma utsträckning som tidigare på Skogslidens korttidsavdelning. 
Minska budget för utbildningsinsatser och istället använda sig av Webbutbildningar. 
Minskning av antalet bilar. 
Översyn av boende- och hemvårdspeng. Översyn av organisation och lokaler. 
Se över möjligheten med mera digitala lösningar. 
En grupp är tillsatt för att göra djupare analyser i vård och omsorgs kostnader för att 
mer långsiktigt komma tillrätta med att få en budget i balans. 

torsdag den 17 september 2020 

rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Vård- och omsor 
Kontroll utförd att vård- och 

Rutin för debitering av 
Kontroll mot utförd Avgi ftsha nd-

2 ggr/ år omsorgstagare innehar en 
1 vård-och (mars och 20% av alla fakturor JA JA X avgiftsberäkning är utförd under första 

omsorgsavgifter 
insats läggare 

september) kvartalet 2020. 20% på slutmässigt 
urvalda ärenden i A-Ö-lista 

Till följd av Coronapandemin har ett fåtal 

2 
Systematiskt Säkra åtgärder och 

AC 1 gång/år Enligt rutin JA NEJ X X 
enheter inte hunnit med att genomföra 

arbetsmiljöarbete årlig uppföljning kontrollmomentet. Planerat att utföras 
under hösten. Verksamheten 
återrapporterar även till tertial 3. 

Coronapandemin har begränast 
möjligheten att genomföra obligatoriska 
utbildningar enligt plan då flertalet varit 

Medarbetarna har 
Redovisa 

fysiska utbildningar. En del utbildnignar 

3 
genomgått 

sammanställning av EC 2 ggr/år Sammanställning JA JA X X 
har digitaliserats under året och 

obligatoriska 
årlig uppföljning 

genomförs nu enligt plan, medan andra 
utbildningar som exempelvis hot- och våldutbildning 

och demensutbildning kvarstår att se 
över ett kvalitetssäkrat upplägg inför 
hösten. Verksamheten återrapporterar 
även till tertial 3. 

Kontroll av att 
Kontroll i 

4 verkställighet inte sker 
ärendesystem 

SAS 2 ggr/år Stickprov JA JA X X 

utan beslut 
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Utbetalning av 
Kontroll av att sökt 
ersättning Nämnd-

5 ersättningar till 
överensstämmer med sekreterare 

förtroendevalda 
utbetald ersättning 

Kontrollera att 
expediering av beslut Nämnd-

6 Expediering av beslut har skett till rätt 
sekreterare 

personer /organisatio 
ner och i god tid 

-<I 
""' i 

('> 

~ 

2 ggr/år 

2 ggr/år 

2 stickprov på sökt 
ersättning 
kontrolleras 2 
månader efter att 
den är inskickad till 
HR-servicecenter för 
utbetalning 

2 stickprov på 
ärenden. Kontrollera 

JA 

i diariet att JA 
expediering har ägt 
rum till vem och när 

.... 
~ a 
~ ,.. 

X 

X 
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Kommunstyrelsens	socialutskott	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐09‐30 1 av	1

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

KSSU	§	80	 	 Dnr	KS	000341/2020	‐	700	

Uppföljning Individ och familj - Mål för Individ och 
familjeomsorgens verksamhet inför 2021 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Individ	och	familjeomsorgen	fick	under	våren	ett	uppdrag	av	socialutskottet,	att	

arbeta	fram	3‐5	smarta	och	relevanta	mål	för	verksamheten.	Uppdraget	innebar	
även	att	ta	fram	mätbara	och	konkreta	indikationer	för	uppföljning	av	målen.						

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Lena	Täringskog,	IoF‐chef,	daterad	2020‐09‐25,	med	

tillhörande	bilaga.							
	
Beslut	 Kommunstyrelsens	socialutskott	beslutar:	
	
	 Att	godkänna	förslag	avseende	målformuleringar	samt	indikatorer	för	individ‐	

och	familjeomsorgens	verksamhet	under	2021.						
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 Tjänsteskrivelse  
	

	

1 (1)

	
Datum:	2020‐09‐25	 Till: Socialutskottet/Kommunstyrelsen	
Handläggare:	Lena	Täringskog	
Dnr: KS	000341/2020	–	700 
	
	
Förslag Mål för Individ och familjeomsorgens verksamhet inför 2021 
	
	
Förslag till beslut 
	
Kommunstyrelsens	socialutskott	beslutar:	
	
Att	godkänna	förslag	avseende	målformuleringar	samt	indikatorer	för	individ‐	och	familje‐
omsorgens	verksamhet	under	2021.	
 
Sammanfattning av ärendet	
Individ	och	familjeomsorgen	fick	under	våren	ett	uppdrag	av	socialutskottet,	att	arbeta	fram	3‐
5	smarta	och	relevanta	mål	för	verksamheten.	Uppdraget	innebar	även	att	ta	fram	mätbara	och	
konkreta	indikationer	för	uppföljning	av	målen.	
	
Bakgrund	
Verksamheten	har	utifrån	kommunfullmäktiges	övergripande	målområden,	brutit	ned	och	
formulerat	förslag	till	mål	i	syfte	att	förtydliga	och	öka	förståelsen	kring	verksamhetens	upp‐
drag.	Utgångspunkten	har	varit	en	analys	av	verksamhetens	resultat,	utifrån	nationell	statistik	
samt	egna	undersökningar.	I	analysen	har	hänsyn	tagits	till	tidigare	och	nuvarande	problema‐
tik	att	få	ut	verifierad	information	från	verksamhetssystemet.	Detta	problem	kommer	genom	
det	nya	verksamhetssystemet	vara	löst	och	medverka	till	en	högre	trovärdighet	i	resultatet.	
	
	
	
Lena	Täringskog,	IOF‐chef	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Verksamhetsområdeschef	vård	och	omsorg	samt	individ	och	familjeomsorg	
Chef	IoF	
Ekonom		
	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Presentation	av	förslag	till	mål	och	indikationer	
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Förslag
Mål 2021

Individ och familjeomsorg       

ITD BÅSTADS 
~ KOMMUN 



KF:s inriktningsmål fokusområde 
medborgaren

IOF:s  mål (förslag)

• Målet är att socialtjänstens 
service och stöd ska 
medverka till att invånaren, 
så långt som möjligt, ges 
förutsättningar att själv ta 
ansvar för sitt liv

KF:s mål
• Båstads kommun är attraktiv 

att leva, bo och verka i
• Båstads kommun är 

välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

• Båstads kommun erbjuder 
bra och likvärdiga skolor och 
en trygg och stimulerande 
miljö för barn och unga

• Båstads kommun erbjuder 
vård och omsorg med god 
kvalitet – jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes 
behov

ITD BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Delmål                                  Indikatorer

• Ej återaktualiserade barn och 
unga 0-12 år samt 13-20 år efter 
avslutad utredning eller insats, 
andel i % (79 %, 74 %)

• Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad till avslutad utredning 
0-20 år, medelvärde (139 dagar)

• Mätning av faktisk situation

• Barn och unga och familjer får 
rätt stöd i rätt tid och i rätt 
omfattning

• Utredningstiden ska inte 
överstiga lagens krav i antal 
dagar

• Förhandsbedömningar sker 
inom 14 dagar

ITD BÅSTADS 
~ KOMMUN 



KF:s inriktningsmål fokusområde hållbar 
samhällsutveckling

IOF:s mål
• Individ och familjeomsorgen 

medverkar till en social 
hållbarhet genom att arbeta 
inkluderande och jämlikt 

• Individ och familjeomsorgen 
tillgodoser de grundläggande 
mänskliga behoven

KF:s mål
• I Båstads kommun är alla 

med arbetsförmåga 
självförsörjande

• Båstads kommun erbjuder 
goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett 
gott företagsklimat

• Båstads kommun har en rik 
natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle

ITD BÅSTADS 
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Delmål                                   Indikatorer

• Ej återaktualiserade vuxna personer 
med försörjningsstöd 1 år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel %
(87 %)

• Andel i % minskar  (27,4 %)
• Andel unga vuxna minskar i % (

• Antal dagar i form av medelvärde 
(28 dagar)

• Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblematik ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel 
i % ( 60 %) 

• Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad till avslutad utredning för 
vuxna med missbruksproblematik, 
medelvärde (93)

Personer som erhåller försörjningsstöd 
och som blir självförsörjande över tid 
ska öka 

Vuxna biståndstagare med långvarigt 
bistånd ska minska

Väntetiden från ansökan till beslut om 
försörjningsstöd ska minska

Vuxen med missbruksproblem får stöd 
som verkar över tid

Utredningstiden för vuxen med 
missbruksproblem ska minska

ITD BÅSTADS 
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KF:s inriktningsmål fokusområde 
medarbetare

IOF:s mål
• Medarbetare ges rätt 

förutsättningar att utföra sitt 
arbete på ett kvalitativt och 
rättssäkert sätt

KF:s mål
• Båstads kommun är en attraktiv 

och utvecklande arbetsplats

ITD BÅSTADS 
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Delmål                                   Indikatorer

• Utbildningar genomförs enligt 
plan

• Antalet sjukskrivningsdagar i %

• IOF har regelbundet 
gemensamma sammankomster 
för att utveckla 
ledningssystemet samt för att 
skapa känsla av sammanhang

Medarbetaren får den utbildning 
och kunskapsutveckling som 
uppdraget kräver

Medarbetaren har en rimlig 
arbetssituation

Fortsatt utveckling av rutiner och 
ledningssystem ökar trygghet och 
tydlighet för medarbetaren och 
hens egna ansvar för sitt uppdrag

ITD BÅSTADS 
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KF:s inriktningsmål fokusområde Hållbar 
ekonomi

IOF:s mål
• Individ och familjeomsorgen har 

ett förebyggande och 
kvalitetssäkert socialt arbete 
som är hållbart över tid

KF:s mål
• Båstads kommun investerar för 

framtiden - med god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande

ITD BÅSTADS 
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Delmål                                   Indikatorer

• Kostnad barn och ungdomsvård, 
kr per invånare

• Kostnad missbruksvård vuxna 
kronor per invånare

• Kostnad försörjningsstöd kronor 
per invånare

• Egen mätning av antalet 
personer i förebyggande 
åtgärder faktisk situation under 
2021 (bildar utgångsläge)

• Resultat av brukarundersökning 
oktober2020

Behov tillgodoses utifrån skäliga 
levnadsvillkor

Antalet personer i förebyggande 
åtgärder ska öka

Invånaren är nöjd med det 
bemötande och det stöd som 
erbjuds

ITD BÅSTADS 
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Datum: 2020-10-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000887/2019 – 900 
 
 

Anmälda delegationsbeslut 
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 
 
· Delegationsbeslut - PT för rörelsehindrade t o m 2020-08-26. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 

fru BÅSTADS 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMML,J 
Kommunstywise;, 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
delega
tions
ordning 
T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

T003 

Datum 

2020-05-13 

2020-05-22 

2020-05-22 

2020-05-27 

2020-06-08 

2020-06-08 

2020-06-08 

2020-06-08 

2020-06-11 

2020-06-11 

2020-06-29 

2020-06-29 

2020-06-29 

2020-06-29 

2020-07-06 

2020-07-08 

2020-07-08 

2020-07-08 

2020-07-08 

2020-08-12 

2020-08-12 

2020-08-12 

2020-08-12 

Diarienr Ärendebeskrivning 

281/20-350 PT för rörelsehindrade 
nytt (2366) 

292/20-350 PT för rörelsehindrade 
nytt(2367) 

322/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2368) 

357/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2369) 

402/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning{2370) 

418/20-50 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2371) 

417/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2372) 

419/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2373) 

109/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2374) 

409/20-350 PT för rörelsehindrade 
nytt(2375) 

477/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2376) 

448/20-350 PT för rörelsehindrade 
nytt (2377) 

478/2-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2378) 

360/20-350 PT för rörelsehindrade 
förläi7gning{2379) 

499/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2380) 

501/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2381) 

901/19-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2382i 

488/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2383) 

592/19-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning(2384) 

528/20-350 PT för rörelsehindrade 
nytt (2385) 

536/20-350 PT för rörelsehindrade 
nytt (2386) 

554/20-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning (2387) 

716/17-350 PT för rörelsehindrade 
förlängning (2388) 

Lagrum Beslut Delegat 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 

Bifaller Valeria Andersson 



T003 2020-08-26 

Underskrift 
Datum 

2020-09-30 
Namnförtydligande 

Valeria Andersson 

560/20-350 PT för röre lsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2389) 

Underskrift 



 

Kommunstyrelsens socialutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-09-30 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSSU § 76  Dnr KS 000620/2020 - 700 

Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorg - tertial 2 

 
Beskrivning av ärendet Andra tertial har präglats av den pågående pandemin, inte minst genom den 

ökade inströmningen av anmälningar och ansökningar som har gett en ökad 
arbetstyngd för medarbetarna. Vissa risk- och skyddsåtgärder har vidtagits ur 
ett medarbetarperspektiv, för att möta personal i riskgrupp. De olika enheterna 
har på ett föredömligt sätt samarbetat för att klara situationen under 
semesterperioden. 

 
 Förbättringsarbetet har till viss del påverkats av pandemin, då det gäller 

utbildningsinsatserna som skjutits upp. I övrigt pågår planeringen för uppstart 
av ledningssystemets grundläggande arbete med rutiner och processflöden, 
vilket kommer genomföras med hög grad av delaktighet av medarbetarna. 

 
 Trots ett aktivt arbete med att avsluta kostsamma placeringar, så påverkas 

effekten av det ökade inflödet av nya ärenden som till viss del är kopplade till 
en ökad psykisk ohälsa. Missbruksärenden och våld i nära relationer, är 
områden som visar en ökande tendens. Individ och familj redovisar därmed ett 
fortsatt ekonomiskt underskott, dock med något förbättrad prognos.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, IoF-chef, daterad 2020-09-17, med 

tillhörande bilaga.   
 
Föredragande Annica Nilsson, ekonom, och Lena Täringskog, IoF-chef, föredrar ärendet.    
 
Beslut Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Fastställa verksamhetsuppföljningen delårsrapport för 2020 avseende 

socialutskottet.      
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Datum:2020-09-17 Till: Socialutskottet/Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000620/2020-700 
 
 

Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorg delårsrapport 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Fastställa verksamhetsuppföljningen delårsrapport för 2020 avseende socialutskottet, samt 
skicka uppföljningen vidare till Kommunstyrelsen. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Andra tertial har präglats av den pågående pandemin, inte minst genom den ökade inström-
ningen av anmälningar och ansökningar som har gett  en ökad arbetstyngd för medarbetarna. 
Vissa risk- och skyddsåtgärder har vidtagits ur ett medarbetarperspektiv, för att möta personal i 
riskgrupp. De olika enheterna har på ett föredömligt sätt samarbetat för att klara situationen un-
der semesterperioden. 
 
Förbättringsarbetet har till viss del påverkats av pandemin, då det gäller utbildningsinsatserna 
som skjutits upp. I övrigt pågår planeringen för uppstart av ledningssystemets grundläggande 
arbete med rutiner och processflöden, vilket kommer genomföras med hög grad av delaktighet 
av medarbetarna. 
 
Trots ett aktivt arbete med att avsluta kostsamma placeringar, så påverkas effekten av det ökade 
inflödet av nya ärenden som till viss del är kopplade till en ökad psykisk ohälsa. Missbruksären-
den och våld i nära relationer, är områden som visar en ökande tendens. 
Individ och familj redovisar därmed ett fortsatt ekonomiskt underskott, dock med något förbätt-
rad prognos. 
 
Bakgrund 
Under perioden har verksamheten planerat för fortsatta aktiviteter kopplade till den handlings-
plan som kommunstyrelsen fattade beslut kring som en följd av de granskningar som gjordes av 
såväl revisionen som inspektionen för vård och omsorg. Från och med 1 juli har verksamheten 
en utökad budgetram, för att rekrytera socionomer som kan utföra en rättssäker och ändamåls-
enlig handläggning och inte minst bedriva ett motiverande socialt arbete. 
Förberedelserna för skapandet av ledningssystemet är färdigställda i dagarna och går nu in i en 
aktiv fas under den kommande månaden. Målarbetet och analysarbetet avseende resultat i 
Öppna jämförelser pågår, där medarbetarna kommer vara delaktiga i att skapa aktiviteter och 
mätmetoder för att uppnå en förbättring av resultat. Individ och familj har utifrån kommunfull-
mäktiges övergripande målområden, brutit ned och formulerat egna mål på socialutskottets 
uppdrag. Dessa mål kommer att redovisas vid socialutskottets möte i september. 
  
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg Christin Johansson , chef individ och familjeomsorg 
Lena Täringskog, ekonom Annica Nilsson 
 
Bilaga:  
Verksamhetsberättelse delårsrapport 
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VERl(SAMHETSBERÄTTELSE 
1(5 sociala utskottet - Individ och familj 

Individ och familj 
Driftredovisning 

Utfall Budget I Prognos I Avvikelse 

(tkr) jan-aug 2020 1 20201 2020 

1(5- INDIVID I I 
OCH FAMILJ -37147 -36287 -53870! -17 583 

Individ- och 

familjeomsorg -28 903 -27 018 -42601 -15 583 

Ekonomiskt 

bistånd -8244 -9269 -11269 -2000 

INVESTERING 0 -300 -300 0 

Det aktiva arbetet med genomförandet av hand
lingsplanen har delvis påverkats av Covid 19, då 
planerade utbildningar till stora delar har avbo
kats. Förberedelserna inför uppstart av arbetet 
med att ledningssystemet har fortgått som plane
rat. Detta arbete kommer att medverka till att 
uppfylla krav från såväl Inspektionen för vård 
och omsorg som revisionen, avseende tydliga ru
tiner och processer för såväl invånaren och per
sonalens bästa. 

Ny organisation är implementerad och rekryte
ringar har möjliggjorts genom extra resurser för 
att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning 
enligt Socialtjänstlagen. Kommunen har det yt
tersta ansvaret för att personer inom detta om
råde får det stöd och den hjälp de behöver. Paral
lellt pågår arbetsmiljöåtgärder och det finns 
dubbla personalkostnader. 

Barnperspektivet är en viktig del av individ- och 
familjeomsorgens handlingsplan, där fokus läggs 
på tidiga insatser och samordning mellan olika 
aktörer. Detta arbetssätt ska förebygga place
ringar på institutioner och så långt det är möjligt 
skapa förutsättningar för lösningar inom kommu- · 
nen. Ett exempel är de tidiga insatser som initie
ras via mottagningsenheten till den Förebyg
gande enheten. 

Barn och unga har aktivt arbetat med att skapa 
förutsättning för LVU-vård i hemmet, där såväl 
barn som föräldrar får stöd samtidigt som sär
skilda regler kan råda. Detta arbete har varit 
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framgångsrikt och gett såväl kvalitativa som kost
nadseffektiva lösningar. Familjehemsplacering
arna har under året halverats, dock har nya be
hov tillkommit vilket dämpar effekten på det eko
nomiska utfallet. 

Arbetet med ärendegenomgångar för att rätta till 
tidigare misstag har pågått och pågår även under 
denna och nästa tertial. Detta arbete skapar också 
bättre förutsättningar för den slutliga övergången 
till det nya verksamhetssystemet 1/10. Modul för 
dokumentation och skattning av klientbehov, har 
köpts in med mål att få en ökad kvalitet och möj
lighet i att göra uppföljning av insatser. 

En effekt av pandemin är att in_flödet av såväl oro
sanmälningar, ansökningar avseende ekonomiskt 
bistånd, psykisk ohälsa och missbruk, har ökat 
under tertial och medverkat till en hög arbetsbe
lastning. Trycket på mottagningsenheten har va
rit högt och tidvis ansträngande under semester
perioden. Detta har i sin tur spillt över på samt
liga enheter, där medarbetarna visat en hög mo
ral att hjälpa varandra när det har varit en hög in
strömning. Bemanningen har även påverkats av 
pandemin, på så sätt att personer i riskgrupp har 
getts förutsättningar att arbeta hemifrån så långt 
det har varit möjligt. 

Vuxenenheten arbetar med komplexa ärenden 
kring exempelvis missbruk, samsjuklighet, våld i 
nära relationer samt handlägger ekonomiskt bi
stånd. Det ekonomiska biståndet ökade fram till 
och med juni månad, men har sedan visat en sjun
kande tendens under den senaste månaden. Det 
finns dock en hög risk för utökade utgifter, ef
tersom den nationella bedömningen är att en 
ökad arbetslöshet kommer att följa i pandemins 
spår. Mycket av verksamheten inom AME har 
pausats eller minimerats på grund av pandemin. 
Möjligheterna att vända trenden av försörjnings
stöd och utöka samarbetet med arbetsmarknads
enheten (AME) för att fler individer ska ges möj
lighet till egen försörjning är i nuläget därför be
gränsade. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
1(5 sociala utskottet - I ndlvld och familj 

Missbruksproblematiken är påtaglig och får 
ibland mynna ut i kostnadsclrivande institutions
placeringar. Den kommande förstärkningen av 
person i förebyggande enheten, ökar förutsätt
ningarna för att arbeta förebyggande i större ut
sträckning. Under tertialen så arbetsmiljöproble
matik uppdagats i form av undermålig fysisk 
miljö vid Kajutan. I planeringen för flytt in till 
Skutan uppdagades att även denna lokal var 
olämplig och saknar ventilation. I slutet av au
gusti flyttar därför förebyggande enheten till Ci
tadellet. 

Ekonomi 
Den huvudsakliga avvikelsen för individ och fa
milj avser kostnader för placeringar utöver bud
geterat -15,4 mkr. Placeringar under år 2019 har 
fått fortsatt påverkan under år 2020. Under året 
har flera avslutats med nya lösningar på hemma
plan. Avvikelsen -1,7 mkr gällande personalkost
nader och inhyrd personal beror dels på de på
gående arbetsmiljöutredningarna med dubbla 
personalkostnader, förstärkningen i början av 
året samt personalkostnad under avveckling av 
boendet SKUTAN. Ekonomiskt bistånd beräknar 
en negativ avvikelse motsvarande ca -2 mkr. Den 
pågående pandemin har medfört ökade kostna
der som sannolikt kvarstår året ut. Schablonin
täkter och ersättning ekonomiskt bistånd från Mi
grationsverket + 1, 1 mkr. I övrigt arbetar verk
samheten vidare på att fortsätta anpassa organi
sationen och kostnaderna utifrån att schablonin
täkter från Migrationsverket fortsätter att minska 
även inför år 2021. 

Investeringar 
Årets investeringar kommer att användas till 
uppdatering av personlarm, inköp av säkra arkiv
skåp, inventarier till arbetsplatserna samt kom
pletterande IT system. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse 
Individ och familjs förbättringsarbete utgår från 
den handlingsplan som är beslutad. Arbetet har 
störts av pandemin, vilket till viss del påverkar 
det ekonomiska utfallet. De extra resurser som 
tillförts, har använts för nyrekryteringar enligt 
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handlingsplanen. Trots att enheterna arbetat ak
tivt med att minska institutionsplaceringar, så 
kvarstår ändå ett befarat underskott för insatsen. 
Enheten bedömer att det behövs ytterligare re
surser för att kunna finansiera de stödinsatser 
som är lagstadgade. Socialtjänstlagen betonar 
kommunens yttersta ansvar för att individer får 
det stöd som behövs, vilket går över budgetan
svar. Det är av synnerligen vikt att hålla i och 
hålla ut, tills effekterna av det förebyggande per
spektivet visar sig. I det prognosticerade under
skottet finns även kostnader för arbetsmiljörela
terade åtgärder samt avgångsvederlag. 

Ett nytt verksamhetssystem effektiviserar hand
läggningen och medverkar till en rättssäker och 
ändamålsenlig myndighetsutövning, samt skapar 
förutsättningar för socialsekreterarna att utföra 
det motiverande sociala arbete som är kärnan i 
verksamheten. Ledningssystemet säkrar kvali
teten och flödet mellan olika enheter i organisat
ionen, för att invånaren ska få rätt hjälp i rätt tid 
och på rätt nivå. Enheterna kommer månadsvis 
följa upp väsentliga nyckeltal för att få en tidig 
signal när kostnader ökar. Pandemins påverkan 
på de ekonomiska effekterna, ökar sannolikt 
framöver. Den befarade farhågan som fanns vid 
förra tertialuppföljningen, var till viss delar befo
gad. Fler ärenden har strömmat in, vilket medför 
fler insatser. En ökad psykisk ohälsa har konsta
terats, andelen missbruksärenden samt hemfrids
brott likaså. Inga kompensationer för dessa utö
kade kostnader har utlovats från regeringen. 

Antal placeringar 

. 2020- aug i 2019 2018 
I 

BoU, Stöd boende egen lägenhet 1 ' 
I 0 0 

BoU, HVB-vård och stöd boende 6 1 4 2 

BoU, Familjehemsvård egna 16 , 31 23 

BoU, Familjehemsvård konsulent-
6 1 stödda I 

BoU, Behovsprövad öppen vård 3 [ 
I 

1 1 

Vuxna, lnstitutionsvård missbruk 6 1 5 4 
I 

Vuxna, Övriga Insatser 3 ! 
' 

5 2 

Vuxna, Öppna Insatser vuxna 
I 

0 1 0 1 

Totalt 41 1 46 33 

Placering avser snitt 12 månader, ej antalet enskilda individer 
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KSSU § 77  Dnr KS 000667/2020 - 700 

Uppföljning av intern kontrollplan tertial 2 avseende individ och 
familjeomsorg 

 
Beskrivning av ärendet De punkter som utgjort grund för 2020 års interna kontrollplan inom 

socialutskottets ansvarsområde har kontrollerats enligt plan.      
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Lena Täringskog, IoF-chef, daterad 2020-09-17, med 

tillhörande bilaga.      
 
Föredragande Annica Nilsson, ekonom, och Lena Täringskog, IoF-chef, föredrar ärendet.           
 
Beslut Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Fastställa uppföljning av intern kontrollplan för 2020 avseende socialutskottet.     
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Datum: 2020-09-17 Till: Socialutskottet/Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Täringskog  

Dnr: KS 000667/2020-700 

                             

 
Uppföljning av intern kontrollplan T2 år 2020 individ och familjeomsorg 
 
Förslag till beslut 
Fastställa uppföljning av intern kontrollplan för 2020 avseende socialutskottet, samt skicka upp-
följningen vidare till Kommunstyrelsen 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
De punkter som utgjort grund för 2020 års interna kontrollplan inom socialutskottets ansvars-
område har kontrollerats enligt plan.  
 

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 verksam-
heten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
I reglementet för intern kontroll framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppfölj-
ningen av sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. 
 

Aktuellt 
Internkontrollen har genomförts och visar på förbättringsområden inom exempelvis handlägg-
ningstiderna inom individ och familj.  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg Christin Johansson , chef individ och familjeomsorg 
Lena Täringskog, ekonom Annica Nilsson 
 
Bilaga:  
uppföljning av intern kontrollplan 2020 för socialutskottet Båstads kommun 
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Vård och omsorg 

Vid ekonomi- Prognosen Tl visar ett överskott inom 

1 Vård och omsorg Återsök statsbidrag loF-chef Varje tertial 
uppföljning 

Ja X X 
främst ersättning för tomhyror samt 
ekonomiskt bistånd. Ersättningen 
motsvaras av ökade kostnader 

Vid ekonomi- Fakturorna är numera sekretesskyddade i 
2 Värd och omsorg Placeringar loF-chef Varje tertial uppföljning Ja X X Proceedo och bokförs på rätt ansvar och 

verksamhet 

Resultat gällande handläggningstider har 
publicerats i Öppna jämförelser i juni 
månad. Resultatet visar att enhetrna har 
långa handläggningstider, vilket kommer 

3 Vård och omsorg Handläggningstider IoF-chef 1 ggr/år Via Procapita Nej X att analyseras och bli ett 
förbättringsområde under det kommande 
året. Arbete pågår med implementera 
nytt verksamhetssystem och nya rutiner 
för att framöver kunna ta fram statistik 

Kontroll av att det är 
rätt belopp som 
betalas ut, uppfyller 

Rutiner och riktlinjer finns men är under 
4 Ekonomiskt bistånd 

mottagaren rätt Handläggare i 
2 ggr/år 

Stickprov minst 5 
Ja X X uppdatering och ej färdiga. Arbete pågår kriterier, går kontot grupp ärenden 

med implementering av nytt system till rätt person samt 
två attester för 
utbetalnin 

Ekonomis1.1: 
Kontroll att avtal 

bistånd/försörjningsstöd -
finns om Handläggare i 

Stickprov minst 5 Rutiner och riktlinjer finns men är under 
5 återbetalning och grupp i samråd 2 ggr/år Ja X X 

tillfälligt stöd som ska 
rutin för med ekonom 

ärenden uppdatering och ej färdiga 
återbetalas 

äterbetalnin en 
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Datum: 2020-10-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000890/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 
 
a). Coronavirusets smittspridning: Kort lägesrapport (Christofer Thorén). 
 
b). Information från flygplatsbolaget (Johan Olsson Swanstein). 
 
c). Kommundirektören informerar (Charlotte Rosenlund Sjövall). 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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