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WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2015-09-23 

Sessionssalen i Båstad, kl. 18.30 - 00.30. 

Se bifogad närvarolista. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Katarina Pelin, kommunchef 

Kjell Andersson och Katarina Toremalm. Ersättare: Marie-Louise Nilsson. 

sliet i Båstad, måndagen den 28 september 2015 kl. 17.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2015-09-23 

Från och med 29/9 till och med 20/10 

Henrik Andersson 

Sida 

1av17 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-09-23 

KS § 175 Dnr KS 001227 /2015 - 903 
Val av justeringsperson 

KS § 176 Dnr KS 001224/2015 - 903 
Godkännande av dagordningen 

KS § 177 Dnr KS 001228/2015 - 903 
Informationsärenden 

KS § 178 Dnr KS 001226/2015 - 903 
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

KS § 179 Dnr KS 001096/2015 - 906 
Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018 

KS § 180 Dnr KS 000795/2015 - 905 
Särskild medlemsinsats år 2015 till KommuninvestAB 

KS § 181 Dnr KS 001100/2015 - 500 
Ändringar i ägardirektiv för NSR AB 

KS § 182 Dnr KS 001189/2015 - 903 
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för regionala avfalls bolaget (NSR) 

KS § 183 Dnr KS 001190 /2015 - 903 
Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma i regionala avfalls bolaget (NSR) 

KS § 184 Dnr KS 001191/2015 - 903 

Sida 

2av17 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) 

KS § 185 Dnr KS 001192/2015 - 903 
Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) 

KS § 186 Dnr KS 001200/2015 - 903 
Val av ombud och ersättare till årsstämma i Kustvattenkommitten 

KS § 187 Dnr KS 001203/2015 - 903 
Val av ledamot och ersättare i Kustvattenkommitten 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfu I I mäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2015-09-23 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 179 179 179 179 179 

(1) (1) [1) (2) (2) 
Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt 
N X 

(M) Kerstin Gustafsson 
N X X 

(BP) Eddie Grankvist 
N X 

(S) Ingela Stefansson 
N X X 

(SD) l\JHJ: bHFistiH IHgemaH 
Ingemar Nilsson N X 

(C) ~tefaH GlsseH 
Johan Forsberg N X X 

(BP) Helena Stridh 
N X 

(M) Åsa Ragnarsson N X X 
(FP) Thomas Andersson 

N X X 
(BP) James Johnson N X 
(S) Adem Qerimaj 

N X X 
(SD) Carolin Gräbner 

N X 
(C) Uno Johansson 

N X X 
(M) JeHas PeFsseH Felli:R 

Ann Elofson N X X 
(BP) Kjell Andersson 

N X 
(BP) Hans Grönqvist 

N X 
(MP) Katarina Toremalm 

T.o.m. § 184 N X X 
(M) Fredrik From N X X 
(BP) Marie-Louise Nilsson 

N X 

(S) Göran Klang 
N X X 

(SD) Inge Sanden 
N X 

(C) Sonia Larsson 
N X X 

(FP) Amia ResbeFg Sven-Olof Bengtsson N X X 
(BP) MeleHa Krnse 

Roland N elson N X 

1 (2) 

§ § § § 
179 179 179 179 
(2) (3) (3) [3) 
Avst ja Nej Avst 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X X 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 179 179 179 179 179 179 179 179 179 

(11 (1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (3) 
Ledamot Tie: ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Christer de la Motte 
N X X X 

(BP) Inge Henriksson 
N X X X 

(S) Ingrid Zäther N X X X 
(BP) Lars Fagerberg 

N X X X 
(SD) Jonatan Andersson N X X X 

( (M) Tony Ivarsson N X X X 
(C) Ib Nilsson N X X X 
(BP) Marianne E. Mjöberg T.o.m. § 178, Horst- N X X X ( Dieter Schmidt, 

§§ 179-186 
(BP) Karin Schmidt 

N X X X 
(M) Daniel Olofsson 

N X X X 
(MP) MåFteH ~terneF 

Allan Sunnergren N X X X 
(SD) Ingegerd Nilsson N X X X 
(FP) Mats Lundberg N X X X 
(C) Michaela Backman 

N X X X 
(M) Susanna Heiskanen 

N X X X 
(S) Ana MaFgFet KjellbeFg 

Jessica Andersson N X X X 

(BP) Håkan Mörnstad N X X X 

SUMMA: 41 17 16 8 18 5 18 18 18 5 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare ( 

1509281!9!\ha 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 175 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-09-23 

Dnr KS 001227 /2015 - 903 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av17 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Kjell Andersson och 
Katarina Toremalm. 

2. Till ersättare för justeringspersonerna väljs Marie-Louise Nilsson. 

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 28 september kl. 17.00 på 
kommunkansliet. 

justerandes signaturer Utdrae:sbestyrkande 



( 

( 

( 

( 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 4av 17 

KS § 176 Dnr KS 001224/2015 - 903 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Det åligger ordföranden att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen 
till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare och 
godkänns av ordföranden före utskick. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

De ärenden som fullmäktige inte hinner besluta om före midnatt 

flyttas till oktobermötet, med undantag av följande valärenden: 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för regionala avfalls bolaget (NSR), 

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma i regionala avfalls bolaget (NSR), 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten 

och Avlopp (NSVA), 

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma i Nordvästra Skånes Vatten 

och Avlopp (NSVA), 

Val av ombud och ersättare till årsstämma i Kustvattenkommitten, 

Val av ledamot och ersättare i Kustvattenkommitten. 

Justerandes signa turer Utdragsbestvrkande 

'i#- ~ l/;t 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-09-23 

Dnr KS 001228/2015 - 903 

I nformationsärenden 

( Beskrivning av ärendet a). Information från ordförandena i KS, VN, UN och MN. 

b ). Information från Demokratiberedningen. 

( 

( 

justerandes signaturer 

Sida 

5av17 

Utdragsbestvrkande 



( 

( 

( 

( 

[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 6av17 

KS § 178 Dnr KS 001226/2015 - 903 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till 
kommunfullmäktige och som ska remitteras för beredning: 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen från Ingela Stefansson m.fl. i Socialdemokraterna om att lyfta fram 
framstående kulturpersonligheter i kommunen godkänns och skickas till 
förvaltningen för sedvanlig beredning. Dnr: KS 001179 /2015-900 

2. Medborgarförslaget från Eva Svensson och Christer Andersson i Grevie 
angående farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie godkänns och skickas 
till förvaltningen för sedvanlig beredning. Dnr: KS 001174/2015-350 

3. Medborgarförslaget från Bo Karlberg i Västra Karup angående "Lex 
Dahlman" godkänns och skickas till förvaltningen för sedvanlig beredning. 
Dnr: KS 001124/2015-200 

4. Medborgarförslaget från Lena Lundqvist i Båstad angående beslut om nytt 
tennismuseum i Båstad godkänns och skickas till förvaltningen för sedvanlig 
beredning. Dnr: KS 001031/2015-200 

5. Medborgarförslaget från Bo Lundqvist i Båstad angående 
detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten godkänns och skickas till 
förvaltningen för sedvanlig beredning. Dnr: KS 001019/2015-200 

6. Medborgarförslaget från Bo Karlberg i Västra Karup angående Dahlmanska 
tomten godkänns och skickas till förvaltningen för sedvanlig beredning. 
Dnr: KS 001016/2015-200 

7. Medborgarförslaget från Ingrid Edgarsdotter i Grevie angående beslut om 
nytt tennismuseum i Båstad godkänns och skickas till förvaltningen för 
sedvanlig beredning. Dnr: KS 001017 /2015-200 

8. Motionen från Michaela Backman i Centerpartiet angående 
parkeringsmöjligheter utmed Köpmansgatan godkänns och skickas till 
förvaltningen för sedvanlig beredning. Dnr: KS 001262/2015-350 

9. Motionen från Michaela Backman i Centerpartiet angående bättre 
busshållplatser godkänns och skickas till förvaltningen för sedvanlig 
beredning. Dnr: KS 001263/2015-460 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Till Kommunfullmäktige 
Båstads kommun 

MOTION 

BÅSTADS KOMMUN 

2015 -09~ 0 8 
Dnr .. IS~ .~~\.14/ 
..... Z.Q .\.S. .~ .... .. ~ .. . 

Många :framstående konstnärer är, eller har varit, knutna till Båstads kommun. Välförtjänt 
uppmärksamhet inom kommunen kring dessa framstående kulturpersonligheter saknas, menar vi. 
Därför vore det hedervärt att lyfta fram deras insatser, genom utställningar i text och bild på 
exempelvis biblioteken eller annan lämplig offentlig plats. 
Likaså finner vi det angeläget att befintlig konst i offentlig miljö förses med tydlig skyltning med 
konstnärens namn och övriga adekvata faktauppgifter. 
Konstnären Pär Siegård, vars monumentalmålningar i kyrkan i Grevie och kyrkan i Förslöv, men 
också hans tavlor i offentlig miljö, är ett exempel att lyfta fram och tydliggöra. 
Ett annat exempel är skulptören Christian Berg' 
Ett tredje exempel är skulptören Åke Thomblad, vars verk kan besådas i kommunhuset i Båstad, 
liksom på torget i Vejbystrand och i flera andra offentliga miljöer i Sverige. Thomblad målade 
också tavlor. 
Gustav Kraitz och hans fru Ulla skall självfallet också uppmärksammas i detta sammanhang. 
Peter Bruce är ytterligare ett namn att komma ihåg i sammanhanget. 

Ännu fler exempel kan ges. Skrivande konstnärer, musiker av olika slag etc. 

Med denna motion vill vi ge kommunförvaltningen i uppdrag att fullgöra intentionerna enligt ovan, 
det vill säga: 

att inventera och genom utställning i text och bild på lämliga offentliga platser presentera och lyfta 
fram framstånde kulturpersonligheter i kommunen. 

att se till att konst i offentlig miljö i Båstads kommun :far en tydlig och adekvat skyltning. 

Stora Hult den 6 september 2015 
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Bo Karlberg 
Majsvägen 3 9 
26974 Västra Karup 
saturnus 194 2@gmail.com 
0431 451201 0709 100305 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns~relsen 

2015 -OB- Z 0 
Dnr°'\S~ ... 9.~\\~~\ 
:.?b~~?. .. : .\.~~ .......... . 

MEDBORGARFÖRSLAG 

2015 08 20 

Jag föreslår att Båstads kommun imättar formellt och officiellt begreppet Lex Dahlman. 
Min ide utgår från hur sjukvårdens Lex Maria kan användas som instrument för att stmta en 
utredning av en händelse eller företeelse. Både sjukvården självt och utomstående kan göra en 
anmälan för att initiera en utredning. 

Jag överlämnar till kommunledningen att utröna hur en formalisering av Lex Dahlman kan ske, 
men hoppas att mitt förslag kan betraktas som ett positivt bidrag till den högt värderade öppenheten 
och medborgardialogen i kommunen. 
Under begreppet Lex Dahlman kan både medborgare, tjänstemän och politiker anmäla till utredning 
frågor, som gäller till exempel befarad inskränkning av transparens i den kommunpolitiska 
processen, otillbörlig form av lobbyaktivitet, eller misstanke om foimella fel i handläggnings- och 
beslutsprocesser. Lex Dahlman kan också uppfattas som ett stöd för folkvaldas integritet när . 
enskilda intressen trycker på, i synnerhet när starka ekonomiska motiv spelas ut mot ett allmänt 
intresse och medborgmnas behov. 

( 

( 

- Lex Dahlman är alltså ett redskap, eller symbol om man så vill, för att stärka demokratin. ( 
- Lex Dahlman innebär inte en extra legal institution, och ersätter exempelvis inte revisionens roll. 

Begreppet Lex Dahlman har jag funnit vara mycket lämpligt, eftersom turerna- offentliga och icke 
offentliga- kring Dahlmanska tomten, har visat på behovet av att stödja öppenhet, och hålla 
gränsen tydlig när det gäller lobbyism av avancerad sort. ( 
Alla kan ha något att lära av bakgrunden till hur denna fråga om stadsrummets utveckling har sett 
ut. Den lärdomen ger jag därför hederstiteln Lex Dahlman, som blir ett entydigt begrepp, som vem 
som helst kan använda för att uttrycka sin kritik eller krav på utredning och föliydligande i en 
aktuell fråga. 

Bo Karlberg 
Partipolitiskt obunden 
samhällsdebattör och kulturarbetare 
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Lena Lundqvist 
Agardhsgatan 12 
269 33 Båstad 
Tfn 0431-702 56 
E-post lena. m. lundqvist@telia.com 

Till Kommunfullmäktige i Båstad 

MEDBORGARFÖRSLAG 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 =07= 2 1 
Dnr K.~ . 9.9.~.~.2.~/ 
,, ... ZoJ.~ . :-: .. Z.9.Q ...... . 

Med hänvisning till protokoll från KF-möte daterat 2010-12-98, avseende ärendet Nytt 
tennismuseum i Båstad - kommunens insats, hemställer jag, att kommunledningen noggrant 
omprövar sitt principbeslut, annullerar sin avsiktsförklaring och fattar nytt beslut om att avstå 
från vidare detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och markområdet mellan nämnda tomt 
och Turistbyrån. 

Jag grundar mitt förslag på följande vitala punkter: 

. 
• Riksantikvarieämbetet (RAÄ) arbetar på regeringens uppdrag med nya, skärpta regler 

för kommunernas arbete med nya detaljplaner med hänsyn till riksintresse för kultur
miljövården (RI). Regeringsutredningen beräknas ligga klar i december 2015. Enligt 
RAÄ skall kulturmiljön bevaras och utnyttjas som en resurs och inte ses som ett 
hinder i samhällsutvecklingen. Kommunen bör därför planera för ett utnyttjande av det 
aktuella området som inte strider mot RI. RAÄ:s skärpta regler innebär att ett område 
som klassats som riksintresse inte endast är en kommunal angelägenhet utan också har 
nationell betydelse. Det vore olyckligt om kommunen för all framtid avhände sig 
rätten att utveckla området i överensstämmelse med RI och att kulturhistorisk mark 
som tillhör kommunens medborgare reduceras till ett särintresse för investerare. I 
tidigare presenterad detaljplan över området respekteras inte skyddet för RI, 
redovisning över befintliga kulturvärden saknas liksom beskrivning hur dessa värden 
tillvaratas. · 

• Exploatering av Dahlmanska tomten och uppförande av byggnad på angränsande mark 
skulle påtagligt skada RI. Mariakyrkan är idag den enda synliga resten av Båstads 
medeltida storhetstid. Kyrkan med torget, den gamla folkskolan (nu Församlingsgård), 
skolans tidigare gymnastikbyggnad (nu biograf) och pastorsexpeditionen formar en 
kulturellt viktig enhet och utgör ett av riksintressets kärnområden. En byggnad mellan 
Turistbyrån och Dahlmanska tomten för personal- och studentbostäder skulle splittra 
denna en11et och negativt påverka områdets kulturhistoriska karaktär. Byggnationen 
skulle också försvåra allmänhetens tillgång till parkområdet med Birgit Nilsson-statyn, 
som i stället får karaktären av en innergård. 



• Investerarna bör kunna finna en lämpligare plats för uppförande av ett nytt 
tennismuseum än Dahlmanska tomten. Ett museum under jord skulle betydligt minska 
tomtens nuvarande grönyta och kräva en höjning av tomtmarken som både 
topografiskt och estetiskt omvandlar området och eliminerar den naturliga 
förbindelsen mellan torget och harnnområdet. En museientre och markböjning mot 
Agardhsgatan skulle också bidra till förfulning av det känsliga området. 

• Om exploatering av Dahlmanska tomten och byggnation på angränsande mark skulle 
komma till stånd, uppstår automatiskt ytterligare belastning på trafiksituationen i 
närliggande gatunät. Smågatorna i området har samma sträckning idag som på 
Johannes Meiers ka1iskiss över Båstad från 1650-talet och gatorna kring Mariakyrkan 
har sannolikt medeltida ursprung. 

• Området med Mariakyrkan, Båstads torg och de äldre skolbyggnaderna benämndes 
"Gamlestaden" på 1800-talet och under 1900-talets första skede. Med byggnation och 
förändringar enligt KF:s principbeslut skulle detta kulturhistoriskt viktiga område 
utaimas och för all framtid endast utgöra en förlängning av den nedanför Dahlmanska 
tomten belägna tennisanläggningen. 

• Området bör ligga kvar under Båstads kommuns mandat och Dahlmanska tomten 
utvecklas till en kulturpark kring Birgit Nilsson-statyn med växtlighet, rabatter och 
små trädgårdsrum försedda sittplatser där besökare och flanörer kan njuta av den 
vackra utsikten ned över bukten. På så sätt kan kommunen ta vara på platsens skönhet 
och göra den till en attraktion för oss båstadsbor en magnet för 01iens turister. 

Båstad den 20 juli 2015 

_/ . ---. 
~V- i,A-•Adj/)11~ 

Lena Lundqvist 1 
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Till Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

MEDBORGARFÖRSLAG 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Betr Detaljplaneläggning av Dalmanska tomten 

Enligt kommunfullmäktigeprotokoll 2010-12-08 23,. 2010-12-08 24 och 2010-
12-08 25 har sökanden, direktör Erik Paulsson i Båstad, föreslagit etablerandet 
av ett Tennismuseum under mark i tomten Neptunus 1, närmare bestämt i SÖ 
höinet av korsningen Kyrkogatan/Agardhsgatan, "utan att på något negativt sätt 
förändra Dalmanska tomten". Viss access till ljus och luft förutses dock. 

Ärendet har successivt utvecklats politiskt, bl a till beslut om detaljplane-: 
läggning även av Dalmanska tomten. Egentligen föreligger inget behov av ett 
nytt tennismuseum. Sålunda har nuvarande hyresvärd förklarat att museet är 
välkommet att stanna kvar i dagens lokaler. Drivan innebär sannolikt en väl så 
bra förläggning för museet som den vid Dalmanska tomten. Tennisentusiasterna 
finns ju vid Drivan året om medan turisterna hellre ser fina tennismatcher på 
Centre Courten än går på museer när de vistas i Båstad några veckor om 
sommaren. 

Däremot föreligger ett st01i behov av att bättre disponera Dalmanska tomten. 
Den har, med undantag för placering av Birgit Nilssonstatyn och vissa 
aktiviteter i anslutning till denna, legat för fäfot under alltför många år. Den 
skulle kunna bli en grön lunga i de gamla klassiska delarna av tätorten Båstad 
och att låta det sk evemangsområdet svälja även denna del skulle innebära en 
skandal. Den bör ej bebyggas. Den bör däremot kunna omskapas till en park 
med träd, växtlighet, gångar, fontäner och bänkar, förslagsvis under namnet 
"Dalmanska parken" alternativt "Birgit Nilssons park". 



Jag hemställer att vid detaljplaneläggning av Dalmanska tomten Båstads 
kommun tar vederbörlig hänsyn till denna alteinativanvändning av den aktuella 
marken. För detta talar dels hälsomiljöaspekter, dels ett värnande om de gamla 
delarna av Båstad, vilka klassats som riksintresse för kulturmiljövård. 

Båstad 2015-07-16 

Adress: 
Agardhsgatan 12 
269 3 3 Båstad 
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Till Kommunfullmäktige i Båstad 

Från: 
Bo Karlberg 
Majsvägen 39 
2697 4 Västra Karup 

Medborgarförslag 

0431-451201 0709-100305 
Epost: saturnus1942@gmail.com 

avseende Dahlmanska tomten med närmast anslutande stadsrum. 

2015 07 16 

BÅSTADS KOMMUN 
l<\'.)mrnuns~relsen 

2015 -07- 1' 6 
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n h'-.~- ~Q~ .............. . 
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Enligt protokoll från Kf-möte 2010 12 08 har KF fattat ett principbeslut att understödja det framlagda 
projektförslaget (från Erik Paulsson med en grupp ej namngivna investerare). Projektet innefattar en 
nybyggnad för studentbostäder intill turistbyråns hus, samt en skissad ide för en underjordisk anläggning 
innehållande tennismuseum samt konsthall. 
KF beslutet, med sin formulering, kan inte tolkas som ett tvingande avtal med någon part, utan bör i stället 
betraktas som en form av avsiktsförklaring. Därmed öppnas också möjligheten att nu, nästan fem år senare, 
ompröva tankegångarna till förmån för en lösning som gagnar kommunens medborgare och besöksnäringen. 
I denna omprövning bortser jag från de principiellla och juridiska tveksamheter som beslutet innehåller och 
som bör granskas närmare. Jag vill med mitt medborgarförslag i stället fokusera på den fysiska miljön och 
hur detta centrala och känsliga stadsrum kan gestaltas. 

Det handlar om ett stadsrum som omges av en medeltidskyrka och vackra äldre byggnader, inklusive ett litet 
kulturcentrum i form av kvalitetsbio med egen filmfestival. Det är kulturhistorisk mark, som också 
följdriktigt hedras med en staty över en av bygdens mest världsberömda storheter. I hennes anda har det 
skapats en tradition med offentliga operakörkonserter, och Kammarmusikfestivalen invigs varje år på det 
lilla torget. Turistbyrån är en besöksmagnet för både besökare och Bjäres invånare. 
Det borde därför vara självklatt att tillvarata dessa utgångspunkter, både av respekt för områdets historia och 
själ, men också om man vill respektera kommunens uppgift att sörja för människors trivsel och 
välbefinnande i den offentliga miljön. Få fysiska platser i Båstad äger en sådan koncentration av bygdens 
kulturhistoria. Hela detta område ÄR kultur, 

Mitt förslag kallar jag KULTURPARK - ett stadsrum för upplevelser. 

Det innebär att man för det första skrotar den okänsliga tanken på ett nybyggt hus bakom t:uristbyrån. Ett hus 
för studentbostäder och personal (vilken?) är en ren skändning av denna plats, och det blir inte mindre 
befängt när syftet ( enl KF protokoll) med huset är, att dess avkastning ska ge bidrag till exploatörernas 
driftkostnader för ett museum. 

Tennishistoria är en del av Båstads (kultur)historia. Dätiör är det självklart att den historien bör presenteras i 
en värdig och attraktiv miljö. OM det krävs ett nytt tennismuseum så kan det med fördel skapas under jord, 
tillsammans med ett litet stads- och bygdemuseum för Bjäres historia, där även kyrkans historia ingår. 
Därtill bör finnas plats för konstutställningar. 

Markytan kan med en skicklig trädgårdsarkitekt utvecklas till en vacker park, där besökare kan vandra 
genom olika överraskande trädgårdsrum. En skönhetsupplevelse och stimulans för tankar och fantasi . 
Unde1jordsanläggningens ljusinsläpp kan utformas på ett arkitektoniskt spännande sätt - nära markplanet -
som en konstnärlig installation i parken. Den som inte förstår den bild jag här vill fö1medla, rekommenderas 
ett besök på Louisiana i Danmark. 

Med en sådan utformning av området får Båstads medborgare och besökare ett oslagbaii offentligt rum för 
mänskliga möten, kulturella evenemang, skönhet och rekreation, samt kunskaper om bygden och dess 
historia. Därtill bevaras en känslig stadsmiljö för framtiden. 

Bo Kar/berg 



BÅSTADS KOMMUN 

Till 

Kommunfullmäktige i Båstad 

Medborgarförslag 

Vi hemställer att fullmäktige annullerar beslutet av 2010-12-08 Nytt tennismuseum i Båstad 
kommunens insats. 

Det är angeläget att kommunledningen i planeringen undviker att driva igenom kontroversiella 

exploateringar som med all sannolikhet kommer att överklagas och dras i långbänk. Mångåriga 

förseningar, projekt som kanske aldrig kan genomföras och stora kostnader för kommun, exploatörer, 

myndigheter och domstolar kan undvikas, om man tidigt i planeringen tar hänsyn till lagar och 

riksintressen. 

Grunderna för annullering av nämnda KF-beslut är flera: 

1. Tennismuseets lokalproblem har lösts genom erbjudet avtal om förlängd hyra i fastigheten 

Köpmansgatan 2, Båstad. (Bilaga 1) 

2. Att ekonomiskt eller på annat sätt sörja för privata projekt ligger ej inom kommunens 

ansvarsområde. 

3. Genom nämnda beslut särbehandlas en enskild patt (Båstadtennis & Hotell AB) som ges 

möjlighet att utan konkunerande anbuds givare exploatera Dahlmanska tomten och 

närliggande mark. Beslutet strider därmed mot 2 kap. 2 § KL (kommunallagen). 

4. Beslutet att arrendera ut den kommunägda Dahlmanska tomten till en privat exploatör innebär 

att gynna enskilda intressen på bekostnad av allmänna. Beslutet strider därmed mot 

miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap. 1 § MB). 

5. Det torde ligga i allmänhetens intresse att Dahlmanska tomten ej anenderas ut. Det finns 

nämligen önskemål om och förslag på flera alternativa möjligheter att anvä.nda Dahlmanska 

tomten till det allmännas gagn. Båstads kommun har exempelvis redan skapat en omtyckt 

tradition genom att anordna en körkonsert på Dahlmanska tomten på Birgit Nilssondagen den 

17 maj . 

6. Sagda KF-beslut synes bortse från att det aktuella området ingår i ett riksintresse för 

kulturmiljövård. Planläggning av ett område som omfattas av ett riksintresse är en 

riksangelägenhet. Det är enligt lag kommunens skyldighet att skydda och väl vårda 

riksintressen inom kommunens gränser. I en kommun med starka exploatörer finns ej sällan en 

press på styrande politiker att tillgodose näringslivets intressen. Men det är enligt lag endast i 

undantagsfall och under mycket speciella omständigheter som sådana intressen får inkräkta på 

ett riksintresse. 

Bilaga 1 

Information från fastighetsägare Sten Nelson, Möllegmnd Fastighets AB 

Angivet KF-beslut 2010-12-08 bifogas. 

Båstadden /11 tJJ/j 
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Bilaga 1 

Härmed informerar jag berörda om att det finns intresse från 
Möllegrund Fastighets AB, att 
förhandla om ett permanent hyresförhållande med Sveriges 
Tennismuseum i våra lokaler, Köpmansgatan 2, Båstad. 

Höganäs 2015-07-09 

Möllegrund Fastighets AB 
Sten Nelson 

Kommunfullmäktige beslut 2010-12-08 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 
justerandes signatur 
au/pres 
ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-10 11 
Kommunstyrelsen 2010-11-24 30 
Kommunfullmäktige 2010-12-08 23 
KS au § 170 dnr. KS 107 5/10 -260 
KS § 242 
KF § 211 
Nytt tennismuseum i Båstad - kommunens insats 
Ärendebeskrivning Erik Paulsson, i spetsen för en grupp investerare, har lanserat iden att bygga 
ett nytt tennismuseum och lokaler för kulturaktiviteter under den så kallade 
Dahlmanska tomten i Båstad. 
Vid fullmäktiges sammanträde 2010-09-15 informerade Erik Paulsson om projektet, 
tankarna bakom satsningen samt visade skisser på hur iden skulle kunna 
förverkligas utan att på något negativt sätt förändra Dahlmanska tomten 
som donerats till kommunen, och därmed är behäftad med en del donationsvillkor. 
Ett sätt för kommunen att bidra till projektet är att dels ställa mark till förfogande 
till i sammanhanget rimliga villkor, dels att låta investerarna uppföra ett bostadshus 
för i huvudsak personal-/ och studentbostäder på kommunens mark, 
mellan Dahlmanska tomten och Turistbyrån. Driftöverskottet av denna fastighet 
skulle kunna utgöra ett bidrag till driften av museibyggnaden. 
Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse, bilaga. 
Karsskisser gällande nybyggnad av tennismuseum under Dahlmanska tomten, 
bilaga. 
Jäv Thomas Andersson (FP) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. 
Ny justerare Till att justera denna paragraf utses Ann-Margret Kjell berg. 
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forts. nästa sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 
justerandes signatur 
au/pres 
l<S/nämnd kf utdragsbestyrkande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-1 O 12 
Kommunstyrelsen 2010-11-24 31 
Kommunfullmäktige 2010-12-08 24 
KS au§ 170 
KS § 242 
KF § 211 
forts. nytt tennismuseum i Båstad - kommunens insats 
KS au 101110 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Kommunen fattar ett principbeslut att understödja projektets genomförande enligt 
intentioner och villkor nedan: 
1. Kommunens ställer sig positiv till att Dahlmanska tomten och marken mellan 
denna och Turistbyrån får detaljplaneläggas. 
2. Via flerdimensionell fastighetsbildning arrenderar kommunen ut mark under 
Dahlmanska tomten för byggande av tennismuseum. 
3. Via tomträttsavtal upplåtes marken mellan Turistbyrån och Dahlmanska 
tomten så att det där på investerarnas initiativ och bekostnad, på ofri grund, 
kan uppföras en byggnad för personal-/studentbostäder. 
4. Arrende- och tomträttsavtalen skrivs på maximalt tillåtet antal år (25 år med 
möjlighet till förlängning) och arrendet bestäms till 1 (en) krona per avtal och 
år. 
Ett kommunalt åtagande enligt ovanstående fyra punkter villkoras enligt 
följande: 
5. Planläggning och byggnationer bekostas av investerarna. 
6. Investerarna söker och bekostar erforderliga tillstånd för projektets genomförande. 
7. Investerarna svarar för samtliga driftkostnader för museibyggnaden. 
8. Dahlmanska tomten skall efter museets färdigställande återställas till nuvarande 
skick och funktion (t.ex. vad avser markens bärighet). 
9. Marken ovan jord på Dahlmanska tomten skall få en så minimal påverkan 
som möjligt via erforderliga installationer för ventilation, ljusinsläpp o.dyl. 
10. Investerarna skall via avtal garantera att tennismuseet utan kostnad får finnas 
i de nybyggda lokalerna under samma tid som arrendeavtalet gäller 
11. Investerarna skall i samband med färdigställandet av bostadsbyggnaden 
slutföra de markarbeten som behöver göras för att skapa en tilltalande offentlig 
miljö mellan det nya bostadshuset och biografen/församlingshemmet. 
Därjämte föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen besluta: 
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges principbeslut i detta ärende 
får/skall detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och marken mellan 
denna och Turistbyrån genomföras. 

forts. nästa sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 
justerandes signatur 
au/pres 
ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 
Kommunstyrelsen 2010-11-24 32 
Kommunfullmäktige 2010-12-08 25 
KS § 242 
KF § 211 
forts. nytt tennismuseum i Båstad ~ kommunens insats 
KS101124 
Jäv Thomas Andersson (FP) anmäler jäv och närvarar ej vid ärendets handläggning. 
Yrkande Janet Gunnarsson (C) yrkar följande tillägg: Det skall finnas krav i avtalet om 
en permanent konstutställning. 
Ingemar Jönsson (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktiges beslutar: 
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1. Arbetsutskottets förslag bifalles. 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen: 
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges principbeslut i detta ärende 
får/skall detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och marken mellan 
denna och Turistbyrån genomföras. 
Reservation Mot förslaget till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Janet Gunnarsson 
(C). 

KF 101208 
Jäv Thomas Andersson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 
Yrkanden Anette Åkesson (M): Bifall till liggande förslag. 
Janet Gunnarsson (C) yrkar följande tillägg: Det ska finnas krav i avtalet om en 
permanent konstutställning. 
Proposition Efter framställda propositioner finner ordföranden att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens 
förslag. Votering begärs emellertid. 
Följande voteringsproposition godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla Janet Gunnarssons tillägg röstar NEJ. 
Votering Voteringen utfaller med 19 ja- och 21 nej-röster, vilket närmare framgår av till 
protokollet fogad sammanträdeslista. 
Fullmäktige har således bifallit Janet Gunnarssons tilläggsyrkande. 
Beslut Kommunfullmäktiges beslutar: 
1. Kommunstyrelsens förslag bifalls med följande tillägg: 
Det ska finnas krav i avtalet om en permanent l<0nstutställning. 
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IBASTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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2015 -09- z: 1 
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CENTERPARTIET 

BÅSTAD 

Motion - Parkeringsmöjligheter Köpmansgatan 

Under högsäsong, några veckor, är det parkeringsförbud utanför markerade platser längs 
Köpmansgatan. Det underlättar trafiken väsentligt. 

Centerpartiet har iakttagit trafiken under hela året och ser att det ofta uppstår trafikfarliga situationer 
när parkerade fordon hindrar och skymmer för annan trafik, inte minst cyklister och gående. 

Centerpartiet föreslår att 

Båstad kommun undersöker möjligheterna att tillfredsställa parkeringsbehov samtidigt som 
det är parkeringsförbud sträckan Kyrkan - Sparbanken. 

Båstad 20150921 

/Michaela Backman, Centerpartiet 
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CENTERPARTIET 

BÅSTAD 

Motion - Bättre busshållplatser 

[BÅSTADS KO MMUN 
Kommunstyrelsen 

' 

2015 -09- 2 1 
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Det finns många busshållplatser i vår kommun. Det är allt från de i tätorterna, där det ofta finns 
busskurer, till de på landsbygden som ofta bara består av en hållplatsskylt. 

Centerpartiet vill att allt fler ska åka kollektivt men det förutsätter också en standard som upplevs som 
acceptabel. Eftersom det händer att det regnar i stort sett vågrätt i Skåne, kan väntan på buss bli en 
speciell upplevelse. 

( På landsbygden och i byarna saknas ofta väderskydd och dessutom är trafiksäkerheten 
otillfredsställande på många ställen . Till exempel kan det saknas särskild yta att stå på intill vägen. 

( 

( 

Kanske kan man också se till att det finns parkeringsplatser vid de hållplatser där sådan kan 
underlätta bussåkandet. 

Centerpartiet förslår att 
Båstad kommun kontaktar Region Skåne för en genomgång av busshållplatserna med målet att 
uppgradera såväl standard som trafiksäkerhet. 

Båstad 20150921 

I Michaela Backman, Centerpartiet 
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fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 7 av17 

KS § 179 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-
02-12 § 29 ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om nya 
budgetdirektiv. Med anledning av omvalet till Båstads kommunfullmäktige 
under våren 2015 har beslutet framskjutits till september. Budgetdirektivet ska 
ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet fram till dess att kommun
fullmäktige i november månad fattar ett slutligt beslut om budget och plan för 
kommande tre år. 

Yrkanden 

Innehållet i budgetdirektivet avser information om ekonomiska ramar för drift 
och investeringar samt övrig ekonomisk information som beskriver 
förutsättningarna för det fortsatta budgetarbetet, exempelvis vilken 
kommunalskatt som ska ligga till grund för beräkning av kommunens 
budgeterade skatteintäkter. Budgetdirektivet ska också innehålla förutsättning
arna för kommunens arbete med att uppnå god ekonomisk hushållning, det vill 
säga information om kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål samt 
finansiella mål. Likaså de servicedeklarationer som kommunens verksamhet 
ska uppfylla. 

Bo Wendt (BP) med bifall från Inge Sanden (SD): Bifall till Bjärepartiets förslag 
till investerings budget samt budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-
2018, med ändringar och tillägg enligt bilaga. 

Christer de Ja Matte (M), Thomas Andersson (FP), Katarina Toremalm (MP) och 
Kerstin Gustafsson (M): Bifall till Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets 
gemensamma budgetförslag. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. Om detta 
avslås så yrkas bifall till punkt 8 och 10 i Socialdemokraternas förslag, samt 
bifall till att det budgeterade resultatet minskas med sammanlagt 900 000 kr 
för att täcka dessa båda yrkanden. 

Johan Forsberg (C): Bifall till Centerpartiets budgetförslag. 

Även Sonia Larsson (C), Uno Johansson (C), Michaela Backman (C), 
Ib Nilsson (C), Adem Qerimaj (S), Hans Grönqvist (BP) och Eddie Grankvist (BP) 
yttrar sig. Även Inge Sanden (SD) yttrar sig, gällande medel avsatta för 
SFI-undervisning samt modersmålsundervisning för nyanlända. 

forts . på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 8av17 

Forts. Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018 

KF § 179 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 25 minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på samtliga budgetförslag, varvid han finner att 
Bjärepartiets budgetförslag bifallits. Omröstning begärs. Bjärepartiets förslag 
ska utgöra huvudförslag i omröstningen. För att få fram motförslag vid 
omröstningen ställer ordföranden först proposition på Socialdemokraternas 
förslag respektive Centerpartiets förslag, varvid han finner att Social
demokraternas förslag ska utgöra motförslag. Omröstning begärs. 

Omröstning 1 Följande omröstningsordning godkänns: 

Omröstning 2 

Omröstning 3 

Ledamot som vill att Socialdemokraternas förslag är motförslag röstar JA, 
Ledamot som vill att Centerpartiets förslag är motförslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 17 Ja- och 16 Nej-röster, samt 8 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 

Därefter ställs Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag mot 
Socialdemokraternas förslag. Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill att Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag 
är motförslag röstar JA, Ledamot som vill att Socialdemokraternas förslag är 
motförslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 18 Ja- och 5 Nej-röster, samt 18 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 

Till sist ställs Bjärepartiets förslag mot Moderaternas, Folkpartiets och 
Miljöpartiets förslag. Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla Bjärepartiets förslag röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets 
röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 18 Ja- och 18 Nej -röster, samt 5 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 

Då ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal har fullmäktige 
därmed beslutat att bifalla Bjärepartiets budgetförslag. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Reservation 

2015-09-23 9av17 

Forts. Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018 

KF § 179 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2016 samt plan 
2017-2018 godkänns enligt bilaga med följande ändringar och tillägg: 

Investerings budgeten justeras beträffande idrottsanläggning Öre bäcks
vallen genom att 4 300 mkr belastar 2016 och 11 mkr belastar 2017. 

Punkt 8 i Socialdemokraternas budgetförslag angående sommarjobb till 
ungdomar bifalls. Jämfört med kommunstyrelsens förslag innebär det en 
ökning av budget med 700 000 kr. 

Punkt 10 i Socialdemokraternas budgetförslag angående arbetskläder 
till personalen inom vård och omsorg bifalls. Jämfört med 
kommunstyrelsens budgetförslag innebär det en ökning av 
budget med 200 000 kr. 

Besparingarna avseende Grevie GlK på 200 000 kr dras tillbaka. 

Enmiljonuppdraget till alternativ till Ungdomens hus i Förslöv dras tillbaka. 

Ett gemensamt besparingsuppdrag på 4 75 000 kr rörande Musikskolan och 
Ungdomens hus i Förslöv bifalls. 

Förvaltningen får ett allmänt besparingsförslag på 525 000 kr. 

En kommungemensam policy ska tas fram som ser över och likställer 
resurser för arbetskläder. 

Regelverket för intern representation ska ses över. 

2. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun föreslås förbli oförändrad 
och uppgå till 20,23 kr per skattekrona. 

Mot beslutet, till förmån för sina egna förslag, reserverar sig samtliga 
närvarande ledamöter från Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, 
Miljöpartiet, samt Socialdemokraterna med undantag av bifallen punkt 8 
och 10. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-09-09 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 001096/2015 -906 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Ekonomiavdelning, Kommunchef, verksamhetsområdeschefer 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget 2016 samt plan 2017-2018. 
Budgetförutsättningar i enlighet med Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv 2016-2018 
Båstads kommuns vision, fullmäktige- och nämndsmål samt servicedeklarationer 2016 

Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018 

Bakgrund 
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1 enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om nya budgetdirektiv. Med anledning av omvalet 
till Båstads kommunfullmäktige under våren 2015 har beslutet framskjutits till september. 
Budgetdirektivet ska ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet fram till dess att kommun
fullmäktige i november månad fattar ett slutligt beslut om budget och plan för kommande tre 
år. 

Innehållet i budgetdirektivet avser information om ekonomiska ramar för drift och investe
ringar samt övrig ekonomisk information som beskriver förutsättningarna för det fortsatta 
budgetarbetet, exempelvis vilken kommunalskatt som ska ligga till grund för beräkning av 
kommunens budgeterade skatteintäkter. Budgetdirektivet ska också innehålla förutsättning
arna för kommunens arbete med att uppnå god ekonomisk hushållning, det vill säga informat
ion om kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål samt finansiella mål. Likaså de service
deklarationer som kommunens verksamhet ska uppfylla . 

Aktuellt 

Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv för budget 2015 samt plan 2016-2017 innebär föl
jande: 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter för 2016 utgår från en oförändrad skattesats samt oförändrad be
folkningsutveckling fram till 1:a november 2015 jämfört med 1:a november 2014. 

Löneökningarna är beräknade utifrån SI<L:s prognos för löneökningarnas utveckling. Dessa 
uppgår 2016 till 3,2 %, 2017 till 3,4 % samt 2018 till 3,5 %. För att täcka löneökningar motsva
rande 9 månader under 2016 avsätts därmed 10 500 tkr på centralt konto. 
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SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2016 uppgår till 
1,5 %. I förslaget till budgetdirektiv ges inte någon ersättning till verksamheterna för inflation
ens inverkan på kostnaderna 2016. 

De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till: 

tkr 
Kommunfullmäktige 

Skolpeng, barnoms./ grundsk. 
Skolpeng, gymnasium 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 

Val nämnd 
Överförmyndare 
Revision 
Myndighetsnämnd 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Summa 

-2 023 
-159 331 
-42167 
-51379 
-55 853 

-111 
-691 
-840 

-1568 
-146 557 
-104 289 
-104 325 
-669134 

På centralt konto under år 2016 finns sammanlagda reserver om 2 870 tkr avsatta för psykia
triboendebrukare samt för om införande av frivilligverksamhet i anhörigverksamheten inte 
lyckas. 

Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2016 enligt förslaget till ramdi
rektiv uppgår till 16 180 tkr. Resultaten för 2017 och 2018 planeras uppgå till -2 677 tkr re
spektive -26 309 tkr. Detta motsvarar för 2016 ett resultat som uppgår till 2,3 % av skattein
täkter och generella bidrag. För åren 2017 och 2018 är samma beräkning negativ då de plane
rade resultaten inte överstiger nollresultat. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår enligt förslaget till 110 434 tkr för 2016 och 119 630 tkr för 2017 samt 94 960 
tkr för 2018. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp uppgår enligt förslaget till 74 779 tkr för 2016 
och 113 362 tkr för 2017 samt 84 789 tkr för 2018. 

För exploateringsverksamheten beräknas det under 2016 uppstå nettoinkomster om 12 950 
tkr. För 2017 beräknas vidare inkomster om 7 050 tkr uppstå och för 2018 inkomster om 
14 600 tkr. 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2016 uppgå till ca 59 procent, under 2017 till 42 pro
cent och under för 2018 till 31 procent. 

Övervägande/framtid 

Kommunens finansiella ställning 

I och med den låga självfinansieringsgraden beträffande de skattefinansierade investeringarna 
tillsammans med de omfattande investeringarna inom VA-verksamheten behöver kommunen 
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enligt förslaget uppta nya lån för att finansiera investeringarna. Under 2016 beräknas behovet 
av nya lån uppgå till 106 mkr, under 2017 till 178 mkr och under 2018 till 141 mkr. Samman
taget för hela planperioden uppskattas nyupplåning därmed ske med 423 mkr. 

Soliditeten väntas jämfört med bokslutet 2014 minska från 51 % till 43 % under 2016 och till 
38 % under 2017 och till 33 % under 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med uppdaterade underhålls- och 
investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet "Reinvestering fastighetsbestånd" . Av 
planerna ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kost
nad samt överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investeringsbudgetar
na. 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med en uppdaterad investeringsplan 
som visar hur investeringsmedlen för projektet "Reinvestering asfaltsbeläggning" ska användas 
för de vägar och gator som kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder 
som är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överensstämma med det 
belopp som finns avsatt i investeringsbudgeten. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2016 samt plan 2017-2018 god
känns. 

att den kommunala skattesatsen i Båstad kommun föreslås förbli oförändrad och uppgå till 
20,23 kr per skattekrona. 

Johan Linden 
Ekonomichef 

9-U: 



Bjärepartiets förslag på budget för 2016 och plan 2016-2018. 
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Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar i framtiden. Låneskulden ökar enligt plan 
2016 -2018 på ett sätt som gör oss bekymrade inför framtiden. Enligt det ursprungliga 
budgetunderlaget för perioden 2016-2018 uppgick de samlade investerings behoven inom det 
skattefinansierade området till 343 milj. och inom det taxefinansierade området 280 milj. kr. 
Detta skulle leda till upptagande av nya lån med drygt 400 milj .kr under åren 2016-2018. Vi 
måste få låneskulden att plana ut annars står kommunen inför allvarliga ekonomiska 
bekymmer framöver som kan äventyra välfärden. Vi kan inte förvänta oss nuvarande låga 
räntor i framtiden. Räntebördan framöver kan därför bli betungande. 
På investeringssidan har vi en dubbelt så stor investeringsbudget mot vad vår kommunstorlek 
långsiktigt klarar av. Detta orsakat av år av eftersatt fastighetsunderhåll . Ca 50 000 tkr är att 
hänföra till fastighetsunderhåll och ersättning av skadade byggnader i investeringsbudgeten. 
Våit budgetförslag är en stram ansvarsfull budget som innebär vissa besparingar i 
förvaltningama men som också innehåller satsningar inom äldreomsorg och försöijningsstöd 
för att fä dessa i balans med verkligheten. De har under en följd av år varit kraftigt 
underfinansierade. 

Investeringar inför framtiden 

Vi fmtsätter färdigställandet av våra två nya stationsområden med 7000 tkr i 2016 års budget 
enligt avtal med trafikverket. 
Stora satsningar sker de nämrnste åren på gång -cykelvägar med hela 17 500 tkr, 2016-2018. 
3000 tkr av dessa utgör ny cykelled påjärnvägsbanken mellan Dala (företagsbyn) och G:revie. 
3 000 tkr är fortsättning på Kattegattleden. 6 000 tkr är medfinansiering till trafikverket för 
byggandet av GC väg Förslöv-Fogdarp. 
Dessutom ser det i nuläget ut som om vi :far med Trafik.verket på delfmansiering av cykelbana 
på Kustvägen, sträckan Karupsvägen till Entre Båstad. Vår del i projektet beräknar vi till 
1 500 tkr att genomföras 2016. 

Med hänsyn till det alltmer extrema vädret och de skador som skett i samband med stormar de 
senaste tio åren vill vi satsa 3500 tkr på klimatsäluing, utredning och åtgärder under åren 
2016-2018. 

Den sedan drygt 15 år utlovade friidrottsanläggningen med allvädersbanor avser vi att 
genomföra de närmaste åren varför drygt 15 000 tkr avsetts för ändamålet 2016-2017. 

Genom lång tid av eftersatt fastighetsunderhåll står vi inför stora investeringar inom området. 
För att få upp vårt fastighets bestånd i ett hyfsat skick bedömer Båstadhem att det behövs ca 
130-150 miljoner kronor för att få fastighetsbeståndet i ett önskat skick eller normaltillstånd. 
Det eftersatta underhållet omfattar även ventilation, uppvärmning och arbetsmiljö för vilket 
30 500 tkr satsas åi·en 2016-2018. 
Dessutom oförutsedda fastighetsprojelct frän1st inom skolområdet med 30 000 tkr under åren 
2016-2018. 
Ny förskola i Förslöv med 32 000 tlu. 
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För löpande reinvestering i fastigheterna ökar vi investerings budgeten under 2016-2018 från 
4000 tkr (2015) till 8 000 tkr årligen eller 24 000 tkr över hela perioden. 

Bjärepartiet föreslår en investeringsbudget på 110 434 tkr för 2016 avseende 
skattefinansierade investeringar och medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar. För 
perioden 2016 -2018 uppgår dessa investeringar till 325 024 tkr. 

På den taxefinansierade investeringsbudgeten kommer vi att arbeta för att va ledningar till 
Öllöv nona stoppas och att landsbygds investeringar i vatten- och avlopp ses över på nytt. 
För vatten och avlopp gäller samma som inom fastighetsområdet att många år av eftersatt 
underhåll och uppskjutna investeringar nu kommit ifatt oss. Enligt ursprungliga 
budgetunderlag planerades investeringar inom området på 28 0 milj .ler under åren 2016 -2018. 
Här ligger bland annat framtida vattenförsöijning och överföringsledning till reningsverk i 
Laholm. 

Bjärepartiets förslag går ut på att minska investeringsvolymen bland annat genom att minska 
utbyggnaden av va -nätet på landsbygd till förmån för de absolut nödvändiga satsningarna 
med mer kapacitet på renvatten och överföringsledning för avlopp till Laholm. 
Vi föreslår en investeringsvolym för 2016-2018 med 272 930 tlcr. varav 74779 tkr för 2016. 

Vi f01isätter kommunens tidigare satsning på nya bostadsområden som Heden i Hemmeslöv, 
Åstad, Karlslund i Grevie, V Kamp och Förslöv. 

För strategiska markköp 2016-2018 avsätts 20 000 tkr. 

Vi fortsätter investeringarna i Åstad och medfinansiering i statliga investeringar med 11 500 
tkr under 2016. 

Driftsbudget 2016 

Bjärepaiiiet satsar 10 500 tkr mer på vård och omsorg inom området hemvårdspeng -och 
boendepeng då tidigare budgetar varit kraftigt underfinansierade inom hemtjänstområdet. 
Med 10 500 t1cr hoppas vi få balans inom vård-och omsorgs budget. 

Äldreombudsman inrättas genom ai·vodestj änst till pensionärsorganisationema på 100 tkr. 

Anhörigverksamheten som diskuterats de senaste åren skall vara kvar men som föreslagits 
från förvaltningen skall frivilliga lcrafter engageras. Om så ej lyckas till fullo garanteras 
verksamheten ekonomiskt under 2016 i vår budget med 870 tkr. 

Försörjningsstödet har underbudgeterats regelmässigt i Båstad kommun. Vi ökm anslagen 
med 1000 tkr till försörjningsstöd och 500 tkr för SFI undervisning. 

Nya stationsområden kräver skötsel och här avsätts 700 tkr för ändamålet. 

Fler elever kräver ölming av anslagen till skolpeng med ca 3500 tkr. 
För svenska A och modersmåls undervisning för nyanlända avsätts 500 tkr. 

Med anledning av fler gymnasieelever ökas skolpengen inom gymnasieområdet med 3544 tkr. 



Utökat köp av platser för kommunal vuxenutbildning med 500 tkr. 

Tillköp bussar, bland a1U1at mellanskillnad för direkt buss Torekov-Ramsjö, V Kamp- Båstad 
med 300 tkr. 

Taxor 

Sänkning av tillsynsavgift för enskilda avlopp med 50 % till ca 1260 kr per besök. 
Förvaltningen får öka tillsynsfrekvensen genom effektiviseringar och får ingen kompensation. 
Vi föreslår en sänkning av torgtaxan med 50 % under evenemangstid på både Lyckan torget 
och Båstad torg. Idag kostar det 1245 kr att stå en dag på Båstad torg Wlder evenemangstid. 
På Lyckan torget kostar motsvarande 645 la'. Med sänkta avgifter vill vi öka torghandeln och 
göra torgen mer levande och vi förväntas få in samma avgifter. 

Större besparingar jämfört med 2015 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

indragning av deltagande i trnineeprogrammet med 500 tkr för 2015 . 
effektivisering måltidsrutiner Ängahällan och Bjärehemmet, 200 tkr . 
uppdrag till kommunchefen att utreda besparingar inom tjänster med 1000 tlu . 
privatisering av trygghetstjänst, 200 tkr . 
sänlming av skolpeng, 1500 tkr . 
uppdrag till bildning och arbete att hitta besparingar med 1000 tia' . 
besparing samhällsskydd-ingen kompensation tunnelavtal, 500 tia' . 
besparing samhällsbyggnad, 500 tlu . 
rivning Backaskolan, 1662 tkr . 
uppdrag till förvaltningen att utreda alt. till ungdomens hus i Förslöv, 1000 tlu . 
ingen inflationskompensation för 2016 till förvaltningarna. Besparing 19 52 tkr . 

Med dessa satsningar och besparingar får vi en stark budget med ett resultat på ca 16 180 tkr 
miljoner där resultatet utgör 2,3 % av skatteintäkterna. 
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Budgetförutsättningar (2016-2018) 

2013 2014 
!Befolkning (nov året innan) 14 283 14 283 
Befolkningsförändiring jmf föregående år 

Löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 15:23) 2,8 2,7 
!Löneökningar% till grund för kommunens budget 

KPI %, enligt SKL (SKL 15:23) 0,6 1,1 
\KPI %, till grundför kommunens budget 

I PO-avgift: (SKL 15:15) 38,46 38,46 

Internränta %, enligt SKL (SKL 14:59) 2,9 2,5 
Internränta %, till grund för kommunens budget {egen bedömning) 2,9 2,5 
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar (egen bedömning) 

Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 15:23 

Övriga budgetförutsättningar 
Avskrivningskostnader från samtliga nya investeringar belastar det år de genomförs med halvårseffekt. 

·- .-.. 

Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

2015 201.6. 2017 2018 2019 
14452 14:452. 14502 14552 14602 

D 50 50 50 

3,1 3,2 3,4 3,5 3;5 
3,1 3;2 3,4 3,5 '3;5 

1,3 1,5 2,9 3,1 2,9 
0 0 2,9 3,1 2,9 

38,46 38,46 38,46 38,46 38,46 

2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 
2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Räntekostnader för kommunens lån är baserade på riksbankens prognos över reporäntans utveckling med marginaltillägg för att motsvara kommunens 
ungefärliga upplåningsvillkor hos kommuninvest 

Förändringar sedan tidigare budgetunder/ag (2015-07-03) 
Ny skatteunderlagsprognos cirkulär 15:23 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Investeringar 2016-2020 
Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR 
1001 Möbler och teknisk utrustning 40 so 
1002 Kundcenter soo 
1003 E-arkiv so SOi 400 300 
1006 Nya möbler sessionssal 0 0 
1700 Inventarier (VoO) 411 S60 398 2 060 2 080 71S 23S 
1405 Inventarier (samhällsskydd) 19 so 20 50 so so 50 
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 494 100 40 180 18S 17S 170 
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola 771 17S 100 S30 S30 S30 S30 
1618 Lärararbetsplatser 214 400 176 660 6SO 630 610 
1484 Inventarier bibliotek 41 so 20 so so so 50 
1629 Inventarier vuxenutbildning 63 so 10 so so 50 so 

~ · 
1640 Inventarier arbetsmarknad 112 100 40 100 100 90 8S 
16XX Individ och familj, barn/vuxna möbler 20 so so so so 

~ 1009 Kommungemensamt dokumenthanteringssystem 309 S6 
1014 Arkiv 120 so so so 50 so so 
1004 Webb/E-tjänster 0 200 200 200 200 200 100 
1051 Serverplattform 1267 ' 700 600 200 400 400 soo 

~ 
1052 IP-Telefoni 72 2S 25 so 300 so 50 
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät S17 200 200 200 200 400 400 
1054 Pc 1017 700 1000 900 900 900 900 
1058 Pc programvaror 181 200 200 200 300 300 300 

~ 
1059 Automatisering av användarkonton och processer 244 100 100 100 100 100 100 
1060 Verksamhetsstödssystem 146 100 200 100 50 
1061 Singel sign on (SSO) 129 so so 50 50 50 so 
1062 It-säkerhet 280 400 
1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 49 300 400 
1065 Automatisering av mobila enheter 0 1SO 
1066 E-handel soo 

2 



Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Införande av läsplattor till förtroendevalda 350 
Uppgradering av operativsystem 100 
Uppgradering av office programvaran 1000 
SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 6495 4766 51491 6630 6545 5640 4280 

TEKNIK & SERVICE 
Skattefinansierad verksamhet 

Administration 
1900 Ram Adm, utrednings och förättningskostnader mm 533 

Måltid 
1920 Ram Måltid 414 4001 4001 400 400 500 500 

Gata 
3000 Ram Gata 1970 10001 10001 1000 1500 2 000 2000 

~ 
3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering 424 1976 
3007 Upprustning Stationsterassen (väg) Båstad 2 000 
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder 817 300 500 500 500 500 500 
3310 GC-vägar 0 1000 1500 1500 1500 1500 

GC-väg Järnvägsbanken Dala-Grevie 3 000 

~ 
3311 GC-väg Kustvägen (Karupsvägen-väg 115) 1500 
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 270 500 5001 1000 1000 500 500 
3905 Mätbar gatubelysning 100 400 300 300 300 

~ 
391 O Reinvestering asfaltsbeläggning 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
3911 Utbyte kvicksilverarmatur Malen 598 
2031 Färdigställande av exploatering Förslöv 2:4 (Toppbeläggning) 477 3001 300 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
3003 Kattegattsleden 0 

13 2001 
I 500 2 500 

3005 Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 13 210 7 000 
3006 Stationsmiljö Förslöv, Väderskydd för buss och tåg 2 350 

3 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3912 GC-väg Vistorpsvägen 1600 
3909 Köpmansgatan upprustning 3 000 
3312 GC-väg Förslöv-Fogdarp 6 000 
3313 GC-väg Västra Karup-Grevie 4500 

Summa Gata (medfin. statliginfras.satsning) 13210 17150 7000 9500 2 500 0 4500 

Park 
4900 Ram Park/lekplats/strand 725 600 600 800 800 800 800 
4907 Brunnsparken 200 1300 
4908 Lejontrappan 200 1500 
4909 Ludvig Nobels park 750 
4910 Sankta Toras park 200 
4912 Temalekplatser 3000 3000 
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader 409 100 300 
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder 1200 500 1000 1500 1000 1000 1000 
4918 Ti11gänglighetsanpassning Båstad torg 600 
4919 Offentlig toalett Gulstad 0 0 
4920 Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 

I 4000 
4921 Ombyggnad parkeringsytor hamn/strandområdet i Torekov 1500 

Fritid 
1460 Ram fritidsanläggningar 397 4001 50~1 500 500 500 500 
1467 Utegym i samband med löpspår 0 
1477 Takomläggning Malenbadet 1000 
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet 500 
1479 Multisportarena 1000 
1480 Elbelyst motiosspår Torekov /ÖK 1500 
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen 4300 11000 0 0 

Tillbyggnad brygga Torekov 500 
1493 Omklädningsrum Malenbadet 01 350 350 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hamn 
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) 940 10001 10001 500 500 
1951 Båstad hamn, asfaltering av Östra Prien 1562 

Övrigt 
1461 Utbyte fordon 776 9001 15001 2 500 1750 500 500 
4916 Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv 163 1356 

Fastighetsservice 
1400 Kommunal ledningsplats, kommunhuset 8 
7000 Ram Fastighetsservice 970 1500 10001 1000 1000 1000 1000 
7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 16 933 5 500 8 500 12 000 10 000 1000 
701 O Reinvestering fastighets bestånd 4000 8000 8 000 8000 8 000 8000 

~ 
7011 Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan 177 4 323 
7012 Förstudie samlokalisering brandstation/ centralförråd 81 219 
7013 Byggnation, samlokalisering brandstation/centralförråd 
7014 Datanät, kablage, övervakning 293 200 3001 300 300 300 300 
7016 Carport brandstationen i Båstad 0 
7018 Förskola Skogsbyn 2 722 2 278 10 000 22 000 

r 7019 Ny avdelning Fiske byns alt Klockarebyns förskola 0 6 000 
7020 Oförutsedda fastighetsprojekt 10 000 10 000 10 000 
7021 Nyinstallation värme KC samt lilla KC (fossilfritt 2020) 2 000 
7072 Upprustning matsalsmilj öer 301 300 
7080 Utemiljö och lekredskap 442 500 500 600 600 600 600 

~ 7082 Förråd till förskolor 300 300 300 300 
T &S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 33603 31652 56300 86650 52350 31500 27300 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Med.fin. 13210 17150 7000 9500 2500 0 4500 
1 2016: Östra Karups skola, Backa byns förskola, Ängsbyn samt Musteriet 
2017: Projektering samt arbeten på Torekovs IH {inkl Fiskebyn), Sandlyckeskolan. Post och Polis. 
2018: Projektering samt arbeten på Brandstation Båstad, Centra/förrådet Brandstation Förslöv, Mindre arbeten Päronbyn, Malens 
förskola, Äppelbyn, Vitsippan. 
2019: Lyan 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TEKNIK & SERVICE 
Taxefinansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
6950 Tennisvägen 3 000 

Ram 
2001 5001 700 1000 

Projektering 100 200 300 400 
Relining midsommarvägen 210 
Relining Klockarevägen 140 
Serviser 

87~1 90~1 900 900 
Hagalundsgatan 1600 
Järnvägsgatan Grevie 3 000 
Ventiler 2 000 700 500 500 
Brandposter 600 100 100 
Ekorrvägen 0 0 0 3 500 
Hagagatan 0 0 0 2 000 
Bjärevägen 2 000 
Fjärdingsmanvägen 2 200 
Al vägen 1100 
Slammarpsvägen I 1200 

6995 DRICKSVATTEN REIVESTERING 4744 
6049 VA UTB ÖLLÖVSSTRAND 11 
6994 Avloppsrening 2428 3 8101 4 5501 4505 4735 
6994 Övrigt spillvattenledning 
6994 Relining spillvattenledning 
6994 Serviser spillvattenledning 
6997 Dagvattenledningsnät 0 
6993 Dricksvattenproduktion 1131 2 4951 9851 805 1000 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Landsbygdsinvesteringar 
6008 Ängalag, vatten+spillvatten 246 01 01 9 900 
6010 Kattvik vatten+spillvatten 10 969 600 
6027 Lyavägen, vatten+spillvatten 

al 20~1 2100 
6033 Förslöv jVadebäck, vatten+spillvatten 0 4800 
6069 Hov etapp 2 2 958 200 

Öllövsstrand, vatten+spillvatten 0 2100 
6960 Tarravägen 900 

Ram 200 
Mäsinge, vatten +spillvatten 0 0 0 400 6000 
Karstorp, vatten+spillvatten 0 0 0 100 1500 
Axelstorp, vatten+spillvatten 0 0 0 0 400 

Nyinvesteringar 

~ 
6006 Ängstorp, nytt reningsverk 34 I 13402 6904 

Ledning till Ängstorp 9 000 26144 
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion 1200 500 5001 0 

Reningsverket, Utredning-Åtgärder för stigande havsnivå 75 
Reningsverket, Åtgärder för stigande havsnivå I 2 000 
Pumpstationer, utredning-åtgärder för stigande havsnivå 75 

} Pumpstationer, åtgärder för stigande havsnivå 1000 
6008 Nytt tillstånd Torekovs RV 0 300 400 
6009 Serviser, vatten 381 300 300 320 320 

~ 
6009 Serviser, spill 131 225 225 240 240 
6009 Serviser Dagvatten 99 225 225 240 240 
6011 Övervakning Avloppsrening 686 200 0 0 
6012 Mätning V 36 150 150 75 75 
6013 Tankstationer 233 
6014 Saneringsplan Torekov 1821 
6015 Skalskydd 425 5001 5001 500 
6017 Mätning S 28 250 250 125 125 
6018 Dagvattenledning diverse 188 
6019 MätningD 75 1001 1001 so 50 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6026 Utredning vattenförsörjning 434 
6026 Åtgärder enl. saneringsplan V 0 150 6001 600 600 
6026 Åtgärder enl. saneringsplan S 0 200 800 800 800 
6026 Åtgärder enl. saneringsplan D 0 150 200 600 600 
6031 Eskilstorp-Skottorp 491 
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 0 2001 3001 300 300 
6042 Vattendomar 0 300 300 
6043 Skyddsområde/Föreskrifter 182 600 6001 600 
6045 Rammsjö-Slättaröd återställning 363 
6046 Rl-Rammsjö projektering 12 
6102 Rammsjö-Bäckebrovägen 2 706 

Ny vattenledning Hallandsvägen 01 9 600 
Rl-Grevie flytt vattenledning 0 
Vatten 2050 200 0 35 000 20 000 
Reservkraft Eskilstorp VV 0 600 600 
Process förbättringar effektivisering 1500 1500 1500 
Process förbättringar vattenrening 1500 1500 1500 1500 
Nya vattentäkter 500 2 000 6 000 
Ekvägen, Förslöv, dagvattenproblem 1100 
R9 Backventiler och avlopp 250 
Plommonvägen, dagvattenproblem 1500 
Nya borrar mm Eskilstorp 3 000 
Skottorp, nytt vattenverk I 8000 

Exploatering VA 
5005 Östra Karup 6:7 exploatering 13 6 200 
5003 "Grevie Karlslund" exploatering 0 200 1500 
5004 Heden exploatering 0 1500 7000 3 000 
5010 Förslöv 2:4 exploatering 5 500 4000 500 4000 
5006 Lindströms backe exploatering 500 7 500 
5007 Förslöv verks. Oror. Va 5 000 3 500 

Förslöv Väst 105 Va 2 000 8000 
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv 156 6884 11000 . 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5022 Exploatering Åstad v-omr 1 Va 2 300 
Exploatering Grevie Böske Va I 3 000 

5023 Banvaktarstugan Va 200 
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 32184 56614 747791 
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020) 

113 362 84789 500 7000 

Anslutningsavgifter 
5204 Anslutningsavgifter Förslöv jVadebäck 

I -2 388 
5205 Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 
5207 Anslutningsavgifter Lyavägen -955 
5208 Anslutningsavgifter Kattvik 2013 
5209 Anslutningsavgifter Stora Hult 2013 
521 O Anslutningsavgifter Slättaröd 
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup -15521 -1194 -1194 -1194 
5212 Anslutningsavgifter "Grevie Karlslund" -836 -836 
5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -2 985 -2 985 -1 791 -1194 

Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -2 500 
Anslutningsavgifter Öllövsstrand -955 
Anslutningsavgifter Mäsinge -3 821 
Anslutningsavgifter Karstorp -1910 

5214 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 -500 
5202 Övriga anslutningsavgifter -7195 -1500 -1500 -1500 -1500 -1500 

Summa Anslutningsavgifter -7195 -1500 -8537 -10 358 -9164 -7709 -1910 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 

Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TEKNIK & SERVICE 
Exploateringsområden (EJ VA1 

Östra Karup (Etapp 1) 
Kostnader 

Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt 

XXXX Belysning 2 000 
313X Gator (ägs av kommunen) 0 40001 I 1000 
493X Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 7000 

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 0 13 ooo I Dl 0 0 1000 0 

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup" 
3015 Kostnader Cirkulationsplats (Medfinansiering Trafikverket) * 0 2100 

Summa Medfin. statlig infrastr. "Östra Karup" 0 21001 OI 0 0 0 0 

~ 
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 

802X Tomtförsäljning ~ I -4 0001 -3 750 -3 750 -3 000 
Summa övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 0 -4000 -3 750 -3 750 -3000 0 

Grevie Karlslund 

i. Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Karlslund" 

xxxx Belysning "Grevie Karlslund" 300 
3XXX Vägar 0 500 1300 

~ 
493X Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 

Summa skattefin. investeringar inom "Grevie Karlslund" 0 500 18001 0 0 0 0 

Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Karlslund" 
Övriga utredningar, marknadsföring, lantmäteriförättning mm 550 
Tomtförsäljning 

55ol 

-1250 -1250 -1000 0 
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Karlslund" 0 0 -1250 -1250 -1 000 0 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BOXX Grevie Böske 
Kostnader 

Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Böske" 
3XXX Vägar 500 5000 
493X Grönområden/park (ägs av kommunen) 1000 

Summa skattefin. investeringar inom "Grevie Böskey" 0 0 0 
Tomtförsäljning 

0 0 500 6000 

806X Heden, Hemmeslöv 
Kostnader 

Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 
3XXX Vägar 0 500 9 000 500 9 000 
493X Grönområden/park (ägs av kommunen) 300 700 1000 

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 0 800 9 700 0 500 10000 0 

~ 
Tomtförsäljning -12 000 -3 000 -9 000 -6 000 

BOBX Förslöv 2:4 
Kostnader 0 

Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 

~ 3XXXVägar 500 6 000 6 000 
493X Grönområden/park (ägs av kommunen) 2 000 2 000 

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 0 0 0 500 8000 0 8000 
Tomtförsäljning -4 000 -4 000 

~ 811X Lindströms backe 
Kostnader 

Skattefinansierade investeringar inom Lindströms backe 
3XXX Vägar 500 7 000 
493X Grönområden/park (ägs av kommunen) 3 000 

Summa Skattefin. investeringar inom Lindströms backe 0 0 0 soo 10000 0 0 
Tomtförsäljning -4 000 -4 000 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

815X Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 
Kostnader 

Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde 
3XXX Vägar 3300 
3XXX Vägar (investeringsbidrag) -2 3001 -1000 

Summa Skatte.fin. Investeringar Vistorp industriområde 0 1000 -1ooo1 0 0 0 0 
Intäkter -5 450 

-5928 
817X Förslöv Väst 105 

Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 1 OS" 

3XXX Vägar 3 000 3 000 
493X Belysning 500 500 

Summa Skatte.fin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 0 0 3500 0 0 3500 

Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 105" 
Kostnader 2 000 
Markinköp 2 000 
Intäkter 

····I ·I 
-550 -1100 -1100 -1100 

Summa övrig exploateringsverks. "Förslöv Väst 105" 0 -sso -1100 -1100 -1100 

Åstad 
Skattefinansierade investeringar inom Åstad-projekt 

3101 Stationstorget 512 3 500 
3103 P-Plats vid stationen 0 2 700 
3103 P-Plats vid stationen (investeringsbidrag Skånetrafiken) -2 000 
3119 Kollektivtrafikanläggningar Station Norra 6 700 
3119 Kollektivtrafikanläggningar (Inv.bidrag Skånetrafiken) -5 025 
4921 Konstnärlig utsmyckning stationstorg 

al 
500 

3105 Mellanvägen/Karupsvägen 10001 1000 
4923 Omgrävning Stensån 0 

12 



Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4927 Stränder vid sjö 0 500 1000 
XXXX Oförutsett projektet helhet 1500 1500 

Summa skattefin. investeringar inom "Åstad" 512 7875 40001 1000 0 0 0 

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Åstad" 
3107 Inre Kustvägen (2,5 mkr kostnadsbokfört tidigare, utb 2015) 0 I 7 500 
3109 Standardhöjning Inre Kustvägen 6000 
3111 Trafiksäker övergång norr om station 300 
3113 Kustvägen Cirkulationsplats I I 4 000 
3114 Intäkter cirkulationsplats -2 000 
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) 8 500 10100 
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) (Bidrag Skånetrafiken) -4 000 -9 950 
3119 Kollektivtrafikanläggning (plattformsutrustning) 4400 
3119 Kollektivtrafikanläggning {bidrag Skånetrafiken) -3 300 

~ 
Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 0 I I 2 000 

XXXX Oförutsett projektet helhet 3 000 

~ 
Summa Medfin. statlig infrastr. "Åstad" 4500 105501 75001 0 4000 0 0 

Övrig exploateringsverksamhet "Åstad" 

~ 
8961 Flytt Gasledning och elledning 0 1600 
8963 Fastighetsbildning 0 2001 200 
8001 Projektledning 149 600 
8967 Markförvärv Trafikverket Tunnelbygge norr 1800 

~ 
XXXX Oförutsett projektet helhet 3 000 2 0001 2 000 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Ä.stad" 149 5400 4000 2000 0 0 0 
8960 Intäkter tomtförsäljning Ästadprojektet -1000 -2 000 -1000 

1901 Strategiska markinköp (markförsörjning) 
Markförvarv tunnelbygge söder I 6 200 
Övriga markinköp 40001 4000 4 000 4000 4000 

13 

-- - ,_ ,-.. 



- -- ,...--., --
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 

Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8XXX Ospec exploateringar 
Kostnader 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
Intäkter -2 soo -2 soo -2 500 -2 soo -2 500 -2 500 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 512 23175 24700 9500 22500 15500 21500 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 4500 12650 7500 0 4000 0 0 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. 149 3450 -12 950 -7050 -14 600 -18600 -8600 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
1409 Digitalisering microfilm ark 227 
1427 Kvaliteetssäkring av befintlig kartdatabas 5S 951 SOi 100 100 100 100 
1430 Digital utveckling av verksamheten 167 
1425 e-arkiv för bygglovhandlingar (direktarkivering) 7 1901 150 
1438 Mätutrustning (ny totalstation) 400 
1420 Införande av Focus detaljplan 40 50 , 
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP 1001 100 

~ 
1435 Digitalisering av plans arkiv /planer tillgängliga på webb-plats 18 232 
1428 Digital bygglovhantering- (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 0 1211 sol 50 50 50 so 

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 514 1188 350 150 150 150 150 

;; 
SAMHÄLLSSKYDD 

1400 Kommunal ledningsplats, kommunhuset 437 1843 
1401 Kommunal ledningsplats, kommunhuset inv.bidrag 0 -1 140 
1403 Kameraövervakning 80 
1406 Räddningsfordon 408 18 6971 4SOI 500 
1406 Räddningsfordon Bidrag fr Trafikverket -18 820 
1408 Skyddsutrustning 11 791 SOi 50 50 50 so 
1410 Uppgraderingverksamhetssystem miljö 0 80 
1411 Mätinstrument miljö 0 20 
1412 Räddningsutrustning 26 1241 1001 200 200 200 200 
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 400 400 0 400 350 

SUMMA SAMHÄLLSSKYDD 882 1363 1000 750 650 600 250 
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Version: Bjärepartiets förslag ti!! budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BARN&SKOLA 
1600 Instrument Kulturskola 114 100 100 100 100 100 100 
161 O Stöd och utveckling 0 so so so so so so 
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg 0 200 300 300 300 300 300 
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola 0 42S soo 600 600 1000 1000 
1612 Datorer förskola, grundskola, personal 1 S02 1 soo 1300 1 soo 1 soo 1 soo 1 SOO 
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd 246 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor S9S 400 soo soo 400 300 200 
1606 IKT-plan 1800 1 soo 1800 1800 1800 1800 

SUMMA BARN & SKOLA 2457 4725 4500 5100 5000 5300 5200 

BILDNING OCH ARBETE 
1488 Självbetjäningssystem bibliotek RFID 80 lSS 
1609 Individ och familj, barn 9 SOi SOi 100 100 100 100 

~ 
1650 Minnesstaty Birgit Nilsson Sl 
1693 Bio Scala so 200 so so so so 
1641 Datorer bibliotek so 200 so so so so 
1619 Datorer vuxenutbildning 118 100 2SO 100 100 100 100 
1635 Socialstyrelsens metod system AS! (köp av licens) 9 so so so 

~ 
1692 Datorer gymnasieskola 39 so so so so so so 

Konstnärlig utsmyckning offentliga rum (1 %) 300 0 0 0 100 100 
A-huset Arbetsmarknad 200 100 100 100 100 

~ Stationshus 200 so 
SUMMA BILDNING & ARBETE 354 755 1200 500 450 600 550 
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Kod 

1704 

1707 
1702 

1713 

17.XX 

17.XX 

Bokslut Rev. Budget 
Tkr 2014 2015 

VÅRD & OMSORG 
Trygghetstelefoner 182 720 
El cyklar 100 
Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering 1800 
Arbetstekniska hjälpmedel so 90 
Verksamhetssystem 
E-Hälsa 
SUMMA VÅRD & OMSORG 232 2710 

TOTALT (inkl. exploatering) 95 092 160198 
varav: 
Skattefinansierad investering 45049 70334 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 17710 29800 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 32184 56614 
Exoloaterim~: 149 3450 

Summa Anslutningsavgifter -7195 -1500 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 24989 55114 
Summa Exploateringsintäkter 0 -8950 
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet 5317 29709 
Summa Inventarier 2165 1485 
- varav inventarier 5 år 1895 1225 

- varav inventarier 10 år 270 260 

Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Budget Plan Plan Plan Plan 
2016 2017 2018 2019 2020 

420 360 350 350 350 
0 100 100 100 0 
0 0 0 0 0 

215 90 65 90 65 
2 000 0 0 0 0 

100 300 300 300 300 
2735 850 815 840 715 

172 263 225 942 165149 42030 62845 

95934 110130 88460 60130 59945 
14500 9 500 6500 0 4500 
74779 113 362 84789 500 7000 

-12 950 -7 050 -14600 -18 600 -8600 

-8537 -10 358 -9164 -7709 -1910 
66242 103 004 75625 -7209 5090 

-20 500 -12 050 -17 600 -21600 -11600 
27000 1500 3500 0 0 

874 3730 3745 2340 1830 
584 3145 3645 2250 1745 
290 585 100 90 85 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Avskrivningskostnader 

Tkr 2016 2017 2018 2019 
Kommunledningskontoret 4 070 4 617 5 055 6 574 
Exploatering 764 997 1 269 1 584 
Medfinansiering st. infrastr. 2 598 2 838 2 998 2 998 
Teknik och service 29295 30 954 32 703 33 792 
Samhällsbyggnad 541 521 495 395 
Samhällsskydd 4134 3 786 3 494 3 435 
Barn och skola 5 000 5 578 5 901 7 099 
Bildning och arbete 949 1 021 1 018 1 042 
Vård och omsorg 2 066 2 535 2 890 2 814 
VA-verksamhet 9624 12 162 14 773 15 729 
Summa 59 040 65 009 70 597 75462 
Summa exkl. VA 49 416 52 847 55 824 59 733 

Årlig förändring totalt 6 581 5 969 5 588 4 865 
- varav skattefin + medfin 5216 3 431 2 977 3 909 
- varav VA 1366 2538 2 611 956 

Avskrivningar (Mkr) 
80,0 -.---- ---------------------

Info: 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) 

~Avskrivningar skattefin. inv 

Plan 
2019 

75,5 

Avskrivningskostnader från samtliga nya investeringar belastar det år de genomförs med halvårseffekt. 

17 

( 

( 

( 

( 



Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Simulering teoretisk förändring långsiktiga lån 

Mkr Ingående N:ta lån Amortering Utgående 
Bokslut 2009 96 20 -4 113 
Bokslut 2010 113 0 -4 108 
Bokslut 2011 108 55 -4 160 
Bokslut 2012 160 75 -7 228 
Bokslut 2013 228 20 -10 238 
Bokslut 2014 238 0 -10 227 
Budget 2015 227 120 -12 336 
I Budget 2016 336 106 -18 4251 
Plan 2017 425 177 -23 578 

( Plan 2018 578 141 -29 690 
Plan 2019 690 25 -31 683 

Simulering teoretisk lånefördelning långfristiga lån 
( 

Mkr Skattefin. Statlig 
Ar VA-investering Exploatering investering infrastruktur Totalt 

Bokslut 2009 39 0 73 0 113 
Bokslut 201 O 38 0 70 0 108 
Bokslut 2011 92 0 67 0 160 
Bokslut 2012 138 0 89 0 228 
Bokslut 2013 152 2 83 0 238 
Bokslut 2014 146 2 79 0 227 
Budget 2015 186 5 117 27 336 
Budget 2016 235 -8 158 39 4251 

Plan 2017 318 0 214 46 578 
Plan 2018 371 0 269 49 690 
Plan 2019 340 0 296 46 683 

( Långfristiga lån 
800 

690 683 
700 

( 600 

500 

400 

300 228 

200 
113 

100 

0 
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skattefin. investering r -1 Statlig infrastruktur - Exploatering 

VA-investering - G- ·Totalt 
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Version : Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Räntekostnader långfristiga lån 

Räntesats rörliga lån 2015 
Räntesats rörliga lån 2016: 
Räntesats rörliga lån 2017: 
Räntesats rörliga lån 2018: 
Räntesats rörliga lån 2019: 
Räntesats rörliga lån 2020: 

Tkr 
Räntekostnader 2013 
Räntekostnader 2014 
Räntekostnader 2015 
Räntekostnader 2016 
Räntekostnader 2017 
Räntekostnader 2018 
Räntekostnader 2019 
Räntekostnader 2020 

Budget 

1,5% 
1,0% 
1,5% 
2,5% 
3,0% 
3,5% 

Total 
räntekostn. 

5 584 
4 907 
5 258 
4998 
7 960 

15 309 
19 507 
19 502 

Prognos 
rörlig ränta 

0,8% 
0,8% 
1,3% 
2,2% 
2,8% 
3,5% 

varav 
Gamla lån 

5 584 
4 907 
4 583 
3 443 
3470 
4 772 
5 389 
5 939 

varav 
Nya lån 

0 
0 

675 
1 554 
4490 

10 537 
14 118 
13 563 

Riksbankens prognos för reporäntan, 2 juli 2015 

6 
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09 
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17 

Räntekostnader för kommunens lån är baserade på riksbankens prognos över reporäntans utveckling 
med marginaltillägg för att motsvara kommunens upplåningsvillkor hos kommuninvest 
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Version: 2015-08-18 

Skatteprognos - Cirkulär 15:23 Augusti Skatteprognos - Cirkulär 15:15 April+ Cirkulär 15:17 /18 Skillnad 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 

Skatteintäkter 607 545 631 778 658 944 687 279 716145 607 545 642178 669 792 697 923 725142 0 -Hl 401 -10 848 -10 644 -8998 

lnkomstutjlimningsbidrag/-avgift 75 064 80093 75 280 70068 66 629 75064 71508 69421 68031 66790 0 8 584 5 859 2037 -161 

Kostnadsutjämning -12 039 -7 891 -8148 -8429 -8 704 -12 039 -7 891 -8179 -8454 -8 720 0 0 32 25 17 

Regleringsbidrag/-avgift :2§Q -3430 -6311 -10 218 -14 309 -560 -3435 -6332 -10 216 -14 089 0 4 22 -2 ·220 

Strukturbidrag 1503 1503 1508 1513 1519 1503 1503 1508 1513 1519 0 0 0 0 0 

lnförandebidrag Q 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LSS-utjämning -26 621 -31100 -31207 -31315 -31422 -26 621 -31100 -31207 -31315 -31422 0 0 0 0 0 

Summa intäkter 644 893 670953 690 067 708 898 729 857 644893 672 765 695 002 717 483 739 219 0 •1817 -4 936 ·8 585 ·9362 

Slutavräkning 2014 korrigering -571 -571 0 0 0 0 0 
Slutavräkning 2015 578 1734 -1 156 0 0 0 0 
Slutavräkning 2016 0 0 0 0 0 

Summa intäkter (inkl. avräkning) 644900 670 953 690 067 708 898 729 857 646056 672765 695 002 717 483 739 219 -1156 -1812 -4 936 ·8 585 -9 362 

Fastighetsavgift 35 904 38007 38 007 38007 38007 35 904 38007 38007 38007 38007 0 0 0 0 0 

!Summo intiiktcr (inkl. ovräkning)+f.skntt 680804 708960 728 074 746 905 767 864 681960 710 772 733 010 755490 777 226 -1156 -1 812 -4 936 -8585 -93621 

2016 2017 2018 2019 

I Befolkning (nav året innan) 14 452 14 502 14 552 14 602J 

Skatteintäkter: 

Prognosen från april är reviderad främst på grund av ny befolkningsframskrivning av SCB samt förslag från regeringen om ändrad och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. 

Från och med augusti använder vi preliminärt taxeringsutfall och för Båstads del var det 1,53 istället för 2,19, som modellen beräknade tidigare. Det är den lägre uppräkningsfaktorn för 2014 som 

gör att Båstads skatteintäkter minskar de kommande åren. 
En minskning av den egna skattekraften per invånare brukar till stor del kompenseras av ökad inkomstutjämning men den stora förändringen i rikets befolkningsprognos innebär att den 

garanterade skattekraften per invånare minskar och därmed blir inkomstutjämningen lägre per invånare trots att förändringarna i skatteunderlagsprognosen tar ut varandra mellan åren (på 

riksnivå). 
Beträffande beräkningsförändringarna avseende inkomstpensionerna innebär förändringarna i sättet att beräkna inkomstindex och balanstal en långsammare ökning av pensionsinkomsterna 
2017 och 2018. Det betyder att skatteunderlagstillväxten 2017 och 2018 minskar till följd av förslagen. 
Hela prognosen finns i cirkulär 15:23 och EkonomiNytt 13/2015. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen finns i MakroNytt 1/2015 som publiceras den 21 augusti. 
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Händelse {förändring jmf fg år) 

I Budgeterat resultat 2015 

Finansiering (f/Jrlindrfngar) 2016 
Avsall för demografi 
Avskrivningar 
Ränlekoslnader 
Pensioner 
Skalleinläkler 
Fördelade kapilalkoslnader 
Beredskap för ökade avskrivningskoslnader 
Till Kommunstyrelsens förfogande 
övrig I 
Summa finansiering 

Verksamheter (flirändr/nQarJ 2016 
Minskning kostnad för Tennisalltal, omförhandling 
Minskning av bilpool elc. 
Borttagen Trainee 
Uppdrag K-chef all ej ålerbesälla tjänster 
500 lkr bortlag engångsslsning för delaljplanearbelel för 
Grevie-Böske/Förslöv 
Upphandla/privatisera trygghelsljänstrunklionen 
Ökad skötsel nya slalionsområden 

Mållidsservice konsekvens Årstiden enlreprenadulsällning 

Effektiv. serveringsruliner på Ångahällan/Bjärehemmel 
Avslul bidrag 1111 Grevie GIK 
Bortlag ulsmyckningsbidrag vägföreningar 

Nedläggning Ungdomens hus Förslöv (personal + 
verksamhet, exkl lokalhyra) 

85 lkr minskade el-koslnader pga invesleringar 2015 i 
energleffeklivare belysning (500 lkr lnv) 
-57 tkr Beslut KS 2013-03-13 §84 Ersällning till 
vägföreningar för kallegallsleden (Permanent) 
Tilllöp Busslinjer Skånetrafiken 

130 tkr borttag anslag utbildning politiker 

Lägre kostnader Kansli vid "införande av läsplattor för 
förtroendevalda" 

100 tkr bortlag engångssalsnlng konsullkoslnader för 
Unikum från 2015 
ramväxling Slalsbidrag maxtaxa barnomsorgsavgifler 

Skolpeng bo, grundskola 
Sänkning skolpengsbelopp 
Lägre lokalkoslnad slänga ner Backaskolan 

Effekt extern skolpeng slänga ner Backaskolan 
Svenska A och modersmål för nyanlända 
Hyreskostnad Företagsbyn STU 

Skolpeng, gymnasieskola 

Ulöka! anlal köp av externa komvuxplalser 

Utökning försörjningsslödsbidrag 

Bibbl (lolalt 250 lkr maa 100 tkr ramväxling från 
Kommunchef stab) 
SFI undervisning 
Uppdrag la fram besparingar inom B&A o 1 mkr 
Avslutad satsning kompenlensulveckllng VoO som 
avslutas 2015. 
Bortlag ur budget drirlsmedel för gruppboslad som givils I 
budget 2011 
Bygga anhörigverksamheVSocialt Innehåll på frivilliga och 
intresseföreningar 
Vårdhund Inom VoO, Beslut KF 2015-06·24 §167 
Införande av äldreombudsman 
Dagbemanning Trapphuset för all uppfylla 
Socialslyrelsens regelverk 

Hemvårdspeng 

Sänkning hemvårdspeng 

Boendepeng 
Summa verksamhctor 

llnffatlo11skompensat/011 2016 

L/JnetJ/m/ngar 2016 
Löneökningar 2015 3 mån 

Löneökningar 2016 9 mån 
Summa //Jneökningar 

I Budgeterat resultat 2016 

I 

I 

I 

Belo~~ 

12 9451 

1 630 
-6581 
2 695 

-2388 
24 628 

1 014 
2200 
3 517 
-443 

26272 

100 
100 
500 

1 000 

500 

100 
-700 

-200 

200 
200 
200 

1 000 

85 

.55 

-300 
130 

237 

100 

-56 

-5145 
1 663 
1 662 

283 
-500 
-350 

-3 544 

-500 

-1 000 

-150 

-500 
1 000 

1500 

2900 

1740 

-82 
-100 

-820 

-9705 

1 116 

-1 947 

!11 

·3 200 
-10 500 

- ·1 11111' 

16 1791 

V-het 

Klk, kommunch• 
Klk, kommunch· 
Klk, kommunch• 
B&S 

Sam.bygg 

Sam.skydd 
T&S 

T&S(V&O) 

T&S(V&O) 
T&S 
T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 
Kansli 

Kansli 

B&S 

B&S 

B&S skolpeng 
B&S skolpeng 

B&S 

B&S skolpeng 
B&S 
B&S 

B&A 

B&A 

B&A 

B&A 

B&A 
B&A 

V&O 

V&O 

V&O 

V&O 

V&O 

V&O 

V&O 

V&O 

Version: Bjärepar1iels förslag lill budgeldirekliv KF 2015-09-23 
Senas! uppdaterad: 2015-09-09 
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Händelse (förändring jmf fg år) Belo~~ 

I Budgeterat resultat 2016 16 1791 

Flnans/er/na (förändringar) 2017 
Avskrivningar -5 969 
Räntekostnader -3 020 
Pensioner -3087 
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 926 
Skatteintäkter 19 113 
Fördelade kapitalkostnader 4 580 
Summa f/nansler/ng I 12643 

Verksam/1eter (f/Jrändr/ngar) 2017 

Projektledartjänsten för kattegaltleden 2013-2015 avslutas 40 

Minskade el-kostnader energieffektivare belysning 

Energieffektiviseringar skolbyggnader 

Skolpeng bo, grundskola 
Skolpeng, gymnasieskola 
16 nya platser Almgården helårsetrekl 
Arbetsterapeut, inkonlinenshjälp, Sjuksköterska och 
sjukgymnast) Almgården 16 platser 
Uppskallning ny lokalhyra 16 nya platser Almgården 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 

Summa verksamheter 

llnflatlonskome.ensat/011 2017 

Löneökningar 2017 
Löneökningar 2016 3 mån 
Löneökningar 2017 9 mån 
Summa //JnelJknlngar 

Budgeterat resultat 2017 
Budgeterat resultat 2017 

F/nansler/nq (förändr/nqar) 2018 
Avskrivningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PC-pålägg) 
Skalleintäkter 
Fördelade kapitalkostnader 
Summa finanslerina 

Verksamheter ((öriindr/ngar) 2018 
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt 
energieffektivisering fastigheter 

Energieffektiviseringar skolbyggnader 

Skolpeng bo, grundskola 
Skolpeng, gymnasieskola 
Vård och omsorgsboende på 46 lgh I Förslöv 
Nedläggning av Bjärehemmel 
Nedlägging av Ängagården 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Summa verksamheter 

llnflat/onskompensatlon 2018 

Löneliknlnaar 2018 
Löneökningar 2017 3 mån 
Löneökningar 2018 9 mån 
Summa /öneöknlnaar 

I Budgeterat resultat 2018 

58 

347 

395 
-2436 
·8670 

-830 

-1500 
0 
0 

I ·- '""'" 

1 ~m1 

-3 500 
-11 500 

I ~ nlrrTIIn 

-2 678 
-2 678 

-5 588 
-7 383 
-4 251 

986 
10 832 

3 054 
I 646"0 

257 

177 

-982 
1 712 

-20 468 
5310 
4 047 

0 
0 

I ..g.,,,..,. 

-3 800 
-12 300 

I -46 1UO 

-26 3101 

V-het 

T&S 

T&S 

B&S 

B&S 
B&A 
V&O 

V&O 

V&O 
V&O 
V&O 

T&S 

B&S 

B&S 
B&A 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O 

Version: Bjärepartlets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015·09·09 
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Beräkning besparing skolpeng barn och skola budget 2016 

Inkl 201S års löner ingen KPI 2016 

BU 2016 BU 16 efter Minskad peng summa 

besparing per barn besparing 
Förskolan tkr/barn tkr/barn tkr tkr 
Verksamhetslednlng 6,234 6,020 -0,214 -89,819 
Fortblldnlng 1,152 1,024 -0,128 -53,824 
lek och lär~rodukter 1,401 1,300 -0,101 -42,259 

-0,443 -185,902 

Frltldshem 

Verksamhetsledning 1,792 1,649 -0,143 -71,588 

Fortblldnlng 0,431 0,265 -0,166 -83,116 

Lek och lärprodukter 0,631 0,531 -0,100 -50,099 

-0,409 -204,803 

Förskoleklass ( 
Verksamhetsledning 5,638 5,065 -0,573 -67,083 

Fortbildning 0,627 0,330 -0,297 -34,803 

Elewård 3,887 3,753 -0,134 -15,626 

Lek och lärprodukter 1,456 1,356 -0,100 -11,730 
-1,105 -129,242 

Grundskola 1-6 
Verksamhetslednlng 3,699 3,317 -0,382 -282,846 ( 
Fortblldnlng 0,688 0,555 -0,133 -98,555 

Elewård 3,597 3,473 -0,124 -91,458 

Lek och lärprodukter 1,438 1,338 -0,100 -74,000 
-0,739 -546,859 

Grundskola 7-9 
Verksamhetslednlng 4,533 4,083 -0,450 -169,207 
Fortblldnlng 0,623 0,490 -0,133 -50,004 

Elevvård 7,192 6,945 -0,247 -92,916 

Lek och lärprodukter 4,740 4,640 -0,100 -37,620 
-0,930 -349,747 

Summa besp_arlng -1416,553 

summering 
Verksamhetslednlng -680,542 
Fortbildning -320,302 
Elewård -200,000 
Lek och lärprodukter -215,709 

Effekt mot externa -246,638 

Total besparing skolpeng -1663,191 

( 
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Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar 

Sammandrag 

Driftbudget 
Budget Budget Plan Plan 

Tkr 2015 2016 2017 2018 

Kommunfullmäktige ·1 956 -2360 -2 372 -2 385 
Skolpeng, barnoms./grundsk. -157 598 -159 331 -159 424 -160 946 
Skolpeng, gymnasium -39127 -42167 -44 962 -43 582 
Hemvårdspeng -42 384 -51 379 -51 379 -51 379 
Boendepeng -60 795 -55 853 -64 523 -75 634 

Valnämnd -111 -111 -111 -111 
Överförmyndare -687 -691 -691 -691 
Revision -839 -840 -855 -871 
Myndighetsnämnd -1 552 -1 568 -1 503 -1 434 

- varav myndighetsnämnd -402 -404 -404 -404 
- varav samhäl/sskydd -1 150 -1164 -1 099 -1 030 

Kommunstyrelsen .......... 7.t~9..~.~.~. ....... :t1.~ .. ~22 .. ...... :HI1.1.~ ......... 7.H.~ .. 1R 
- varav kommunstyrelse -1 995 -2003 -2 004 -2005 
- varav kommunledningskontor -54 023 -51129 -51 782 -52 481 
- varav teknik & service -37189 -35 913 -36 043 -36 030 
- varav samhällsbyggnad -5 553 -4 211 -4 211 -4 211 
- varav samhäl/sskydd -11 256 -11163 -11181 -11 200 
- varav bildning & arbete -40 682 -41936 -42 228 -42 540 

Utblldningsnämnd .......... :.1 .. 9..L~.~1 . ........ :~g.1 .. ~~~ -105149 -106 215 ............................................................ 
- varav utbildningsnämnd -380 -381 -381 -381 
- varav barn & skola -74 191 -76 991 -77 515 -78 269 
- varav bildning & arbete -27053 -26 961 -27253 -27 565 

Vård- och omsorgsnämnd -102178 -104 325 -107 296 -107 981 ............................... ............................. ............................................................ 
- varav vård- och omsorgsnämnd -380 -381 -381 -381 
- varav vård & omsorg -101 798 -103 944 -106 915 -107 600 

Delsumma -659 549 -669 313 -685 714 -699 696 
- varav inflalionskompensalion 0 0 -3 804 -4 035 

Löneökning 2016 -354 -10 883 -14 383 -14 383 
Löneökning 2017 -11 500 -15 300 
Löneökning 2018 -12 300 
Reserv för demografi -3 738 -2 870 -2 870 -2 870 
övriot, finansierino -7 746 -9 714 -16 283 -28 665 
Summa -671 387 -692 780 -730 750 -773 214 

Skatteintäkter o bidrag 684 332 708 960 728 073 746 905 

RESULTAT 12 945 16180 -2 677 -26 309 
0 

I nvesteri ngsbudget 

Tkr 2015 2016 2017 2018 
Skattefinansierad investering 83 750 95 934 110 130 88460 

Medfinansicring statliga infrastruktursatsningar 33 975 14 500 9 500 6 500 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 51670 74 779 113 362 84 789 
Exoloateringsverksamhet 3100 -12 950 -7 050 -14 600 
TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 172 495 172 263 225 942 165149 
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Resultatbudget 
Bokslut Bokslut Bokslut Budget 

Mkr 2012 2013 2014 2015 

Verksamhetens nettokostnader -566,0 -579,9 -598,7 -612,8 
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -36,9 -42,5 -45,7 -52,5 
varav avskrivningskostnader VA -4,9 -5,7 -6,4 -8,3 

varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2.1 -2.4 

Verksamhetens nettokostnader -602,9 -622,3 -644,5 -665,2 

Skatteintäkter 557,9 571 ,4 584,7 611,0 
Generella bidrag och utjämning 60,4 74,5 73,4 73,3 
Finansiella intäkter 1,8 2,2 2,0 2,0 
Finansiella kostnader -5,7 -5,9 -5,1 -8,2 

Resultat före extraordinära poster 11,6 19,8 10,5 12,9 

~ 
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arets resultat 11,6 19,8 10,5 12,9 

Resultat i % av skatteintäkter: 1,87% 3,07% 1,59% 1,89% 

} 
Awikelse från fin. resultatmål 2% i%: -0,13% 1,07% -0,41% -0,11% 
Resultat 2 % av skatter o gen. bidr. 12,4 mkr 12,9 mkr 13,2 mkr 13,7 mkr 
Awikelse från fin. resultatmål 2% i resultat: -0,8 mkr 6,9 mkr -2,7 mkr -0,7 mkr 

Summa investeringar (skattefinansierade.+ medfin.) -62,7 mkr 117,7 mkr 

~ 
Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. invest: 188% 57% 
Awikelse från självfinansiering: [ 53,3 mkr -43,4 mkr 
Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin. invest.: 258% 77% 
Awikelse från självfinansiering: 73,1 mkr -13,6 mkr 
Självfinansieringsgrad VA-fin. invest: 24% 15% 
Awikelse från självfinansiering VA: -19,9 mkr -46,9 mkr 

- ---

Budget 
2016 

-630,3 
-59,0 

-9,S 

-2,S 

-689,3 

631,8 
77,2 

2,0 
-5,5 

16,2 

0,0 
0,0 

16,2 

2,28% 
0,28% 

14,2 mkr 
2,00 mkr 

119,3 mkr 
59% 

-45,2 mkr 
65% 

-33,3 mkr 
15% 

-56,6 mkr 

Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2016-2018 

-659,2 -688,7 -709,8 
-65,0 -70,6 -75,5 
-12,2 -14,8 -15,7 

-2.8 -3,0 -3,0 

-724,3 -759,3 -785,2 

658,9 687,3 716,1 
69,1 59,6 51,7 

2,0 2,0 2,0 
-8,5 -15,9 -20,0 

-2,7 -26,3 -35,4 

0,0 0,0 0,0 
o.o 0,0 0,0 

-2,7 -26,3 -35,4 

-0,37% -3,52% -4,62% -0,6% 
-2,37% -5,52% -6,62% -2,59% 

14,6 mkr 14,9 mkr 15,4 mkr 43,7 mkr 
-17,2 mkr -41 ,2 mkr -50,8 mkr -56,5 mkr 

101,1 mkr 88,0 mkr 69,5 mkr 308,4 mkr 
42% 31% 40% 44% 

-69,9 mkr -65,8 mkr -36,2 mkr -180,9 mkr 
43% 30% 35% 46% 

-63,2 mkr -62,3 mkr -39,2 mkr -158,9 mkr 
12% 20% 218% 

-90,8 mkr -60,9 mkr 22,9 mkr 
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Finansieringsbudget 

Mkr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 
Justering för upplösningar (st. med.fin) 
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 
Exploateringsverksamhet 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Nettoinvesteringar, skattefinansierade 
Medfinansiering statlig infrastruktur 
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) 
Försäljningar/övrigt 
Anslutninqsavqifter VA 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nya lån 
Amorteringar 

Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

.-... 

Bokslut 

2012 

11,6 
32,0 
4,9 
0,0 
1,0 

-1,6 
47,9 

-64,1 

-35,9 

-99,9 

75,0 
-10, 1 

0,2 
65,2 

13,1 
21,4 
34,5 

,-... 

Bokslut Bokslut Budget 

2013 2014 2015 

19,8 10,5 12,9 
36,8 37,3 41 ,8 

5,7 6,4 8,3 
0,0 2,1 2,4 

-0,5 68,3 -0,4 
-1,9 -4,0 -3,5 
59,9 120,5 61 ,6 

-40,3 -45,0 -70,3 
-17,7 -29,8 

-35,4 -32,2 -56,6 
1,0 
5,9 1,5 

-75,6 -88,0 -155,2 

20,0 0,0 120,0 
-12,4 -10,3 -11 ,6 

19,3 -49,8 0,3 
26,9 -60,1 108,7 

11,2 -27,6 15,0 
34,5 45,7 18,1 
45,7 18,1 33,1 

Budget 

2016 

16,2 
46,8 

9,6 
2,6 

-0,4 
13,0 
87,8 

-95,9 
-14,5 
-74,8 

8,5 
-176,7 

106, 1 
-17,5 

0,3 
88,9 

0,0 
33,1 
33,1 

,,-..,. ,-,. 

Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Plan Plan 
2017 2018 

-2,7 -26,3 
50,0 52,8 
12,2 14,8 
2,8 3,0 

-0,4 -0,4 
7,1 14,6 

69,0 58,5 

-110, 1 -88,5 
-9,5 -6,5 

-113,4 -84,8 

10,4 9,2 
-222,6 -170,6 

176,6 141,0 
-23,3 -29,2 

0,3 0,3 
153,7 112,1 

0,0 0,0 
33,1 33,1 
33,1 33,1 

Plan 

2019 

-35,4 
56,7 
15,7 
3,0 

-0,4 
18,6 
58,2 

-60,1 
0,01 

-0,5 

7,7 
-52,9 

24,8 
-31,4 

1,3 
-5,3 

0,0 
33,1 
33,1 

NSVA har 
ingen plan 
för 2019, 
därav låg 
~ 
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Balansbudget 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget 

Mkr 2012 2013 2014 2015 

Anläggningstillgångar 670,0 699,0 781,2 883,7 

Omsättningstillgångar 119,3 126,3 105,0 123,5 
- varav likvida medel 34,5 45,6 18,1 33,1 

SUMMA TILLGÅNGAR 789,3 825,3 886,3 1 007,2 

Eget kapital 417,4 437,2 447,7 . 460,7 

- varav årets resultat 11,6 19,8 10,5 12,9 

Avsättningar 7,1 6,6 43,4 43,0 

Långfristiga skulder 218,2 249,0 245,6 354,0 

Kortfristiga skulder 146,7 132,5 149,6 149,6 

Summa skulder 364,8 381,5 395,2 503,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 789,3 825,3 886,3 1 007,2 

Soliditet% 53% 53% 51% 46% 

Budget 

2016 

1 001,1 

110,6 
33,1 

1111,6 

476,8 
16,2 

42,6 

442,6 

149,6 

592,2 

1111,6 

43% 

Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 

1158,4 1 258,1 1 234,2 
103,5 88,9 70,3 

33,1 33,1 33,1 

1 261,9 1 347,0 1 304,6 

474,2 447,9 412,4 
-2,7 -26,3 -35,4 

42,2 41,8 41,4 

596,0 707,8 701,2 
149,6 149,6 149,6 

745,6 857,4 850,8 

1 261,9 1 347,0 1 304,6 

38% 33% 32% 

27 



Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr) 

2015 2016 2017 2018 

Budget 2015 inkl. interna poster -632,8 -658, 1 -658, 1 -658,1 
Politiska prioriteringar 201X -9,3 3,0 -8,0 -19, 1 
Effekter av andra politiska beslut -2, 1 0, 1 0,1 0, 1 
Justeringar samt energieffektivisering -0,5 -3,4 -3,0 -2,5 
Skol- och VoO-peng (förändr.) från 2015 2,3 -17,6 -19,9 -19,4 
Besparing/effektivisering/förändring 0,2 9,8 10, 1 10,4 
Löneökn 2013 (kvar) -0,4 
Löneökn 2014 -10,7 
Löneökn 2015 -9,7 -3,6 -3,6 -3,6 
Löneökn 2016 -10,5 -14,0 -14,0 
Löneökn 2017 -11,5 -15,3 
Löneökn 2018 -12,3 
Löneökn 2019 
Pensioner -35,8 -38,2 -41,3 -45,5 
Demografi -3,7 -2,9 -2,9 -2,9 
Inflation 0,0 0,0 -3,8 -7,8 
Upplupna semesterlöner -0,4 -1,0 -1,0 -1,0 
Beredskap för ökade avskrivningskostnader -2,2 0,0 0,0 0,0 
Utökad ersättning administration Båstadhem AB -0,6 -0,6 -0,6 
Till kommunfullmäktiges förfogande -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Till kommunstyrelsens förfogande -2,2 0,0 0,0 0,0 
Minskade hyror maa fastighetsunderhåll o kapitalkostn. 2,3 
Interna poster 92,5 92,8 98,3 103,2 
Verksamhetens nettokostnad -597,3 -612,8 -630,3 -659,2 -688,7 

2019 

-658, 1 
-19,1 

0,1 
-2,2 

-19,4 
10,4 

-3,6 
-14,0 
-15,3 
-16,4 
-12,7 
-48,7 
-2,9 

-11,6 
-1,0 
0,0 

-0,6 
-0,3 
0,0 

105,5 
-709,8 

Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

förändr. jmf. föregående år 
2016 2017 2018 2019 

Kostnader: 
Verksamhetskostnader -17,5 -29,0 -29,5 -21,0 

Avskrivningar -6,6 -6,0 -5,6 -4,9 
Finansiella kostnader 2,7 -3,0 -7,4 -4,2 
Summa förändring: -21,4 -38,0 -42,5 -30,1 

Intäkter: 
Skatteintäkter 24,6 19,1 18,8 21,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultatförändring: 3,2 -18,9 -23,6 -9,1 

förändr. jmf. med 2015 
2016 2017 2018 2019 

Kostnader: 
Verksamhetskostnader -17,5 -46,5 -76,0 -97,0 

Avskrivningar -6,6 -12,6 -18,1 -23,0 
Finansiella kostnader 2,7 -0,3 -7,7 -11,9 
Summa förändring: -21,4 -59,4 -101,8 -131,9 

Intäkter: 
Skatteintäkter 24,6 43,7 62,6 83,5 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultatförändring: 3,2 -15,6 -39,3 -48,4 
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Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Skattefin. investering ---' Statlig infrastruktur - Exploatering 

VA-investering - 0- ·Totalt 

Avskrivningar (Mkr) 

Plan 
2019 

80,0 ,------------------

75,0 !==------------------------==~~ 70,0 ,5 

65,0 1------------~~~--=-== 
60,0 t==----------::::;;...g~=--==-----=~:: 55,0 ,7 

50,0 1--------:::7.,t!!!!!:.~~ .... ~~~~-=-== 
45,o It ----:::;c;;i~~~:;:;;;;if~:z:::-~::.:_ _____ --= 
40,0 t~~~~~rr~::!~============== 35,0 1 
30,0 -r-::--:-:~~-.,...----,---.,...----,---.,...--~-= 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Bokslut 
2012 

-om-Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) ~Avskrivningar skattefin. inv 

_..., --

Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KF 2015-09-23 
Senast uppdaterad: 2015-09-09 

Räntekostnader lån (Mkr) 
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Bokslut Bokslut Bokslut Budget Plan 
2016 2012 2013 2014 2015 

-e-Soiliditet 
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38% 

32% 0 
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Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 
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Båstads kommuns vision samt mål 

Vision 
Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. 

Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att bo och verka i, 
bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och 
generositet. Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga förutsättningar samt 
präglas av mångfald och god kvalitet. 

Fullmäktigemål 
1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. 
3. Båstads kommun är i ekonomisk balans. 

Resultatindikatorer fullmäktigemål 

RT= Resultatindikatorer, E = Effektivitetsindikatorer, V= Volymindikatorer 

Båstads kommun är attraktiv 
att leva bo och verka i. 

Båstads kommun är 
välkomnande, professionell 
och tydlig. 

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans. 

Nämndsmål 

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en Iats att leva och Bo å. 

Nöjd inflytandeindex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. 

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt Svenskt 
närin slivs rankin 

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna i Båstads kommun. 

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e
ost och får svar inom två arbetsda ar 

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handlä are för att få svar å en enkel frå a 
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen 

Se finansiella mål 

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

omsorg. 
3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner. 
4. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner. 

RT 

RT 

RT 

V 

V 

V 

5. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och 
folkhälsa. 

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt. 



Resultatindikatorer nämndsmål 

RT= Resultatindikatorer, E = Effektivitetsindikatorer, V= Volymindikatorer 

Nämndsmäli ·-. 
.. ~- . - -, :_ 

M:äbn~.toct 
-- _- --- ·-- _: -· : i\1:ått _.- . __ . __ ... : --- -- -- _-_ ._, -- -~-- .• --

Båstad ska vara en av Sveriges 10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT 
10 bästa skolkommuner Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V 

Andel elever som påbörjar studier vid högskola eller 
universitet inom tre år efter avslutad V 
gymnasieutbildning 

80 procent nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät och RT 
vårdnadshavarenkät 
Andel examina V 
Andel yrkesutbildningar per invånare V 
Andel i arbete efter utbildning V 
Genomströmning SFI E 

Nivå SFI E 

Näinridsfuä12 
• . ·- . . - - . ·- . _._ > < 

. : .. ·. . _- -

Båstad ska vara en av Sveriges En av Sveriges 10 bästa ÄO-kommuner enligt öppna RT 10 bästa kommuner inom vård jämförelser 
och omsorg Andel nöjda brukare i hemvården RT 

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT 
Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT 
Andel personer med hemvård som varit delaktiga i RT 
genomförandeplanering 

Andel tid hos brukare E 
.-. ·. : .. -- . : -. ., -· .. . __ 

.. • 
Näinndsmål 3 -· 

_ .. .: . _.· . _. -. . --. 

Båstad ska vara en av Sveriges En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt RT 50 bästa näringslivskommuner SKL:s INSIKT 

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens RT 
service till företagen 

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens RT 
tillämpning av lagar och regler 
Antal nystartade företag efter tre år med anställda V 

Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar inom V 
handel, besök eller tjänstesektorn 

: :•.. . . . - ·. 
: I • -.: ... --••-•-·: 

· .. 
: ·. - -

- -, - - -_ ·:- -· _- : - - : -_. 

Nämndsmål 4 . .. . - : - - :. .· -

Båstad ska vara en av Sveriges En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt RT 10 bästa miljökommuner Miljöaktuellts ranking 
3 0 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V 
Båstads kommun ska minska mängden hushållsavfall V 
Kommunen ska öka andelen elbilar i verksamheten V 

Båstads kommun ska öka mängden sol och RT 
vindkraftsanläggningar 
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Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom 
trygghet och folkhälsa 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 tryggaste 
och säkraste kommuner enli SKL:s ö na "ämförelser 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner i fråga om folkhälsa enligt SKL:s öppna 
"ämförelser vart fiärde år 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner i Regions Skånes folkhälsoenkät barn-vuxna 
vart fiärde år 

Medborgarnas upplevelse kring inflytande över kommunens 
verksamheter ska öka 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa kommuner 
å webbinformation 

Båstads kommun ska främja Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
allas möjligheter till varierat kulturutbud 
kulturupplevelser året runt. 

Finansiella mål 

RT 

RT 

RT 

RT 

RT 

Enligt kommunallagen ska varje kommun ange finansiella mål som definierar vad som anses 
vara god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Båstads kommun har valt 
följande finansiella mål: 

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

2. Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 100 procent med 
skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma investeringsprojekt. 

Resultatindikatorer finansiella mål 

. F'ii{a:ii~i~lit:nf~fi:fi'>i!fä~Ii.;;~;i::i;&:.~ 
Båstads kommuns överskott 
ska uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och generella 
stads bidra 

·f~ii'iiW~Y~fä;:fifäifäJ~~'::~;~~,J,~!%:~,;~{;:: 
Investeringar (exklusive VA
investeringar) ska finansieras 
fullt ut med skattemedel. 
Undantag kan göras för 
finansiellt lönsamma projekt. 

Resultat + Avskrivningar (skattefin. an!. tillg.) 
----------------- > 100 % 

Skattefinansierade nettoinvesteringar - RT 



Servicedeklarationer 

Kommunledningskontoret 

• Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens 
service samt tillgång till e-tjänster. 

• Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och 
service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden 
ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar. 

• Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt. 

Teknik och service 

• Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att 
hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. 

• Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 
dagar före avbrott. 

• Avfallshämtning sker på utsatt dag. 
• Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker 

enligt kommunens skötselplaner. 
• På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur 

kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna. 
• Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 
• Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 
• Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 
• Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder 

en drogfri miljö. 
• Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 
• Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. 

Samhällsbyggnad 

• Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio 
arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och 
anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. 

• Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. 
• I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovs beslut samma dag som ansökan 

inkommer. 
• Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer 

gällande detaljplan, regler och lagar. 
• Beslut i övriga bygglovsärenden, tex. ansökan utanför detaljplanelagt område 

eller ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor 
förutsatt att ansökan är komplett. 

Samhällsskydd 

• Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio 
arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och 
anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Kunden ska få 
återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. 

• Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan 
är komplett. 

• Inom tio dagar efter insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt 
med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp 
räddningstjänstinsatsen. 

( 

( 



Barn och skola 

• Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. 
• Barnomsorg erbjuds i kommunens samtliga sex tätorter. 
• Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens 

början. 
• Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 

Bildning och arbete 

• Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, 
engelska och matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi 
Båstad. 

• Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst 
och statliga stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre 
månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden 
alternativt kan påbörja studier. 

• På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och 
familjeenheten (IOF) och kontakt med en handläggare på IOF senast följande 
arbetsdag. 

• Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 
• Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag 

per vecka och öppet minst fyra timmar på helgen. 
• Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt 
• Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. 

Vård och omsorg 

• Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och 
eventuellt hembesök. 

• Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter 
mottaget uppdrag. 

• På vård- och omsorgs boende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen 
gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav 
en ska vara på helg. 

• Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella 
kvalitetsregistret Senior Alert 

• Personligt besök ska göras inom 3 0 minuter efter larm om svar inte fås på 
trygghetslarmet 

• Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet 
• Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi 

kommer och få besked om när vi inte kommer. 
• Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 10av17 

KS § 180 Dnr KS 000795/2015 - 905 

Särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninvest AB 

Beskrivning av ärendet Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och 
finansinstitut inom unionen måste stärka sitt kapital. För Kommuninvests del 
innebär de nya reglerna att de måste öka det egna kapitalet för att leva upp till 
det nya bruttosoliditetskravet. Bruttosoliditet är ett riskmått som avser eget 
kapital i förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna. Vad som i 
slutändan beslutas bli lägsta bruttosoliditetsnivå kommer att bestämmas av 
EU-kommissionen först vid utgången av 2016 och blir ett bindande krav från 
2018. En fast nivå på 3 procent eller ett spann på 1,5-4,5 procent beroende på 
riskerna i verksamheten är två alternativ som har diskuterats. Allra senast vid 
utgången av 2017 måste Kommuninvest kunna nå upp till 
bruttosoliditetskravet. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Vid Kommuninvests årsstämma den 16:e april fattades de formella andra
besluten kopplade till den framtida kapitaluppbyggnaden i Kommuninvest
koncernen ("Kommuninvest"). 

Kommuninvest har sänt ut en förfrågan till samtliga medlemmar om intresset 
för att i år göra en extra insatsbetalning. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad den 26 augusti 2015, 
med tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från KS den 9 september 2015, § 220. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun erlägger särskild insats under 2015 till det belopp som 
motsvarar högsta nivån, 900 kr/invånare, d.v.s. 6 220 386 kr. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-08-26 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 000795/2015-905 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Skrivelse "Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015" från Kommuninvest 2015-05-21 

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 

Bakgrund 

Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finansinstitut inom 
unionen måste stärka sitt kapital. 

1 (4) 

För Kommuninvests del innebär de nya reglerna att de måste öka det egna kapitalet för att leva 
upp till det nya bruttosoliditetskravet. Bruttosoliditet är ett riskmått som avser eget kapital i 
förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna. Vad som i slutändan beslutas bli lägsta 
bruttosoliditetsnivå kommer att bestämmas av EU-kommissionen först vid utgången av 2016 
och blir ett bindande krav från 2018. 

En fast nivå på 3 procent eller ett spann på 1,5-4,5 procent beroende på riskerna i verksamhet
en är två alternativ som har diskuterats. Allra senast vid utgången av 2017 måste Kommunin
vest kunna nå upp till bruttosoliditetskravet. Finansinspektionen har framhållit att Kommu
ninvest har en speciell situation eftersom exponeringar mot kommuner och landsting ges en 
riskvikt på 0 procent: 

"Det behöver utredas vidare om och i så fall på vilken nivå Kommuninvest och andra liknande 
europeiska företag ska omfattas av ett bruttosoliditetskrav", skriver Finansinspektionen. 

Föreningens styrelse har uttalat att de ska bygga upp ett kapital som motsvarar 1,5% till 2018. 
Målet bygger alltså på antagandet att det slutliga regelverket kommer att innehålla lägre nivåer 
för organisationer med ett offentligt uppdrag utan egentligt vinstintresse. 

I syfte att bygga upp kapitalet höjdes under en period utlåningsmarginalerna, dvs det påslag 
Kommuninvest gör på den ränta kommunerna erbjuds ta lån till. Följden blev att den ränta på 
lån kommunerna fick betala på nya lån från Kommunirtvest ökade. Anledningen var att Kom
muninvest via ökade resultat skulle förstärka kapitalet. År 2012 infördes dessutom en ny åter
bäringsmodell med innebörden att insatsskyldigheten i Kommuninvest uppgick till 100 pro
cent av överskottsutdelningen/återbäringen varje år. Dvs ett krav på att kommunen ökade sin 
insats i Kommuninvest med motsvarande belopp kommunen fick utbetalt i form av över
skottsutdelning/återbäring. 

Eftersom Kommuninvest började med sin kapitalförstärkning redan 2009, har koncernen 
kommit en bit på vägen. Kapitalbasen uppgår till storleksordningen av tre miljarder kronor. 
Men ytterligare kapital behövs. Med beaktande av värdena i nu gällande kapitalplan innebär 
det att det kapital som minst behövs 2017 i nuläget kan beräknas enligt följande: 1,5 procent* 
400 mdkr = 6 mdkr. 
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Aktuellt 

Vid Kommuninvests årsstämma den 16:e april fattades de formella andra-besluten kopplade 
till den framtida kapitaluppbyggnaden i Kommuninvest-koncernen ("Kommuninvest"). 

Besluten innebär i korthet: 

1. Ett reformerat system för medlemsinsatser 

Höjd inträdesinsats för nya medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening från 2014. 
Höjd minimiinsats för befintliga medlemmar från 2018. Möjlighet att göra extrainsatser, 
vilket ger medlemmarna möjlighet att få behålla hela eller delar av den återbäring de kan 
erhålla från föreningen, utan påföljande krav på årsinsats. En övre insatsnivå per invånare 
anges i föreningens stadgar. Justering för befolkningsförändringar görs vart tionde år. 

2. Nya kapitalformer 

Möjlighet att kapitalisera föreningen via två nya kapitaliseringsformer: frivillig överinsats 
respektive förlagsinsats. Frivillig överinsats kan endast erbjudas medlemmar i Kommu
ninvest ekonomisk förening. Förlagsinsats kan, i första hand, erbjudas medlemmar, och, 
om föreningen så önskar, även till andra aktörer. ( 

3. Ny lösning för extraordinär kapitalsituation 

Om så krävs för att täcka lagstadgade krav på minimikapital, har föreningsstämman rätt 
att påkalla inbetalning av insatskapital upp till den övre nivån för medlemsinsats. 

Kommuninvest har sänt ut en förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år göra 
en extra insatsbetalning. 

Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om man 
vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande. 

Föreningsstyrelsen fattar - med början vid junimötet och därefter löpande under hösten - be
slut om med vilket belopp medlemmen får delta. Därefter sänder föreningen ut aviseringar om 
vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske. 

Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2015-10-30 för att 
extra insatsbetalning ska kunna ske i år. 

Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för att få beaktas när 2016 års or
dinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad 
på insatsräntan/återbäringen eller inte. 

Nuläget beträffande Båstads kommuns insatskapital ser ut enligt följande: 

Grund uppgifter 
Invånarantal i beräkningarna 14 419 
Insatskapital i kronor vid 2015 års bö1jan 5 276 411 
Ny års insats 2015 i kronor 1480303 
Totalt insatskapital i kronor 6 756 714 
Totalt insatskapital i kronor per invånare 468,6 

Kvarvarande /återstående insatsbelopp för Båstads del ser ut enligt följande: 

För att uppnå följande insatsbelopp Återstår följande 
insatsbelopp 

Miniminivå 200 ( 40) kr/inv - kr 
50 % av högsta nivån 450 (90) kr/inv - kr 
7 5 % av högsta nivån 675 (135) kr/inv 2 976 111 kr 
Högsta nivån 900 (180) kr/inv 6 220 386 kr 
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Övervägande/framtid 

Som ovan nämnds kommer de definitiva besluten beträffande vad som i slutändan beslutas bli 
lägsta bruttosoliditetsnivå att bestämmas av EU-kommissionen först vid utgången av 2016. 
Vidare har Finansinspektionen tidigare yttrat sig om att "Det behöver utredas vidare om och i så 
fall på vilken nivå Kommuninvest och andra liknande europeiska företag ska omfattas av ett 
bruttosoliditetskrav". Det finns i teorin därmed en chans/risk att Kommuninvests slutliga kapi
talkrav blir både högre eller lägre än de 1,5 % som föreningens styrelse uttalat ska vara sty
rande. 

I och med det nya vägvalet för att öka kapitaliseringen, dvs genom extra medlemsinsatser istäl
let för att genom höjda utlåningsmarginaler och resultatet förstärka kapitalet, har räntorna på 
lån från Kommuninvest till kommunerna blivit lägre. 

I takt med att kommunens insatsnivå växer och passerar de nivåer om 50 %, 75%samt100 % 
av högsta insatsnivån får kommunen i motsvarande del behålla förekommande återbäring och 
ränta på insatskapitalet. 

Återbäringen beräknas på respektive medlems affärsvolym i föreningen eller i av föreningen 
hel- eller delägt företag. Med andra ord tas även Båstadhems lån hos Kommuninvest med i be
räkningen av återbäringens storlek. Med affärsvolym avses ett ekonomiskt mått som avspeglar 
hur medlemmarna under räkenskapsåret utnyttjat tjänster och annan service, baserat på låne
volym, erlagd ränta, ersättning eller annan sådan grund. Under förutsättning att Kommunin
vest fortsätter att uppvisa positiva resultat är det troligt att föreningsstämman föreslås fort
sätta med återbäringen. Men om resultatutvecklingen inte medger överskottsutdelning eller 
om föreningen av andra skäl bedömer att resultatet inte kan användas för återbäring förändras 
förutsättningarna. 

Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent. Räntan ska 
betraktas som en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekono
miska föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbä
ring). Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli 
under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen eftersträvar 
dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och 
en av dem. Ränta på insatskapital beräknas på summan av inbetalt insatskapital ökat med 
medlemmens genom tidigare insatsemissioner tillgodo förda insatser. 

Enligt Kommuninvest har många av föreningens medlemmar (kommuner) aviserat sin avsikt 
att redan under 2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. De uppger även 
att" om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för 
Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra 
marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi hål
ler vad vi lovat göra. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den 
egna organisationen uppfattas som en oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent 
skede skulle behöva tvingafram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna." En snabb av
stämning med övriga kommuner i SKNV visar att majoriteten av kommunerna överväger eller 
planerar att sätta in medel upp till den högsta insatsnivån. 

Sannolikt leder medlemsinsatser till att Kommuninvests förmåga att få bättre upplåningsvill
kor på marknaderna ökar och därmed också möjligheten att erbjuda medlemmar
na/kommunerna gynnsammare lånevillkor. Det är också tänkbart att de räntor Kommuninvest 
kan erbjuda jämfört med konkurrenterna kan bli lägre ju mer insatskapital som tillskjuts. 
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Om räntan på insatskapitalet uppgår till 2,5 procent även framöver är det tänkbart att den åt
minstone under en tid framöver överstiger den räntekostnaden det skulle innebära för kom
munen att lånefinansiera den ökade insatsen. 

Frågeställningar som dök upp i KSAU: 

Fråga: Belastar den särskilda medlemsinsatsen på 6 220 386 kr årets resultat? 
Svar: Nej, medlemsinsatsen finansieras via kommunens likvida medel och bokförs som en fi
nansiell tillgång i balansräkningen. Enbart räntekostnader från ev. lånfinansiering av medlems
insatsen belastar resultaträkningen. 

Fråga: Hur stor andel utav kommunens lån kommer från Kommuninvest? 
Svar: Samtliga långfristiga lån kommunen har är placerade hos Kommuninvest. Även merpar-
ten av Båstadhems lån är placerade hos Kommuninvest. ( 

Förslag till beslut 

Båstads kommun erlägger särskild insats under 2015 till det belopp som motsvarar 
högsta nivån, 900 kr /inv, dvs 6 220 386 kr. 

Båstad och 2015-08-26 

~~ 
Ekonomichef 

( 

( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 11av17 

KS § 181 Dnr KS 001100/2015 - 500 

Ändringar i ägardirektiv för NSR AB 

Beskrivning av ärendet Ägardirektivet för NSR ändrades senast 2013. För att fastställa hur 
fördelningen av kostnader för återvinningscentralerna ska ske mellan de olika 
renhållningskollektiven från och med 2016 behöver en ny revidering av 
ägardirektivet göras. I samband med detta har ägardirektivet även setts över i 
sin helhet. Arbetet har resulterat i att ägardirektivet har fått en tydligare 
struktur och att fler mål har förts in i direktivet. De renhållningskollektiv som 
ingår i NSR ska finansiera återvinningscentralerna solidariskt. Solidarisk 
finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva samtliga 
återvinningscentraler (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet 
besök från boende i respektive kommun. NSR beslutar om antal och 
lokalisering av återvinningscentraler efter samråd med ägarkommunerna. 
Ändringarna i ägardirektivet har arbetats fram av representanter från samtliga 
ägarkommuner och NSR AB. Ändringarna har föredragits på ägarsamråd den 

Underlag till beslutet 

Beslut 

8 maj 2015. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 6 augusti 
2015, med tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från KS den 9 september 2015, 
§ 234. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslag till reviderat ägardirektiv för NSR AB godkänns. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ vL-1/J-
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Teknik & service 

Datum: 2015-08-06 

Handläggare: Fredrik Jönsson 

Dnr: \(S oo l l CJO f~en5 - S c>o 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
NSR 
Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderat ägardirektiv för NSR AB 

Ändringar i ägardirektiv för NSR AB 
Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Ägardirektivet för NSR ändrades senast 2013. För att fastställa hur fördelningen av kostnader 
för återvinningscentralerna ska ske mellan de olika renhållningskollektiven från och med 2016 
behöver en ny revidering av ägardirektivet göras. 

I samband med detta har ägardirektivet även setts över i sin helhet. Arbetet har resulterat i att 
ägardirektivet har fått en tydligare struktur och att fler mål har förts in i direktivet. De 
renhållningskollektiv som ingår i NSR ska finansiera återvinningscentralerna solidariskt. 
Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva samtliga · 
återvinningscentraler (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i 
respektive kommun. NSR beslutar om antal och lokalisering av återvinningscentraler efter 
samråd med ägarkommunerna. 

Ändringarna i ägardirektivet har arbetats fram av representanter från samtliga ägarkommuner 
och NSR AB. Ändringarna har föredragits på ägarsamråd den 8 maj 2015. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: att godkänna förslaget till reviderat ägardirektiv för NSR AB 

Båstad 2015-08-06 

·'f~~ 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 

150817\7df\fj 



ÄGARDIREKTIV för Nordvästra Skånes Renhållnings AB 

1. Inledning 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt 
av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. NSR är således en del av 
ägarkommunernas verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, 
fastställda av bolagsstämma. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

2. Syfte och uppdrag 

2.1. Det kommunala ändamålet 

Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna 
utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet 
och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas 
ställe. 

2.2. Uppdrag 

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att anta en kommunal 
renhållningsordning, vilket innebär ett ansvar att ta hand om hushållsavfall och samla 
in, transportera, återvinna och bortskaffa om så är lämpligt. 

Bolaget ansvarar (förutom vad gäller Höganäs) för framtagande av beslutsunderlag för 
avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive 
kommunfullmäktige. Respektive kommunfullmäktige beslutar om avfallsplan, 
renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget ansvarar för att verkställa 
besluten enligt ovan. Respektive ägarkommun ansvarar för myndighetsutövning i 
renhållningsärenden. 

Bolaget ansvarar förutom vad som framgår av bolagsordningen för att: 

• arbeta för ökad insamlingssamverkan och ökat regionalt samarbete i enlighet 
med det kommunala ändamålet, 

• samverka med högskolor/universitet och andra intressenter för att främja 
regional utvecl<ling kring avfallshantering och återvinning för att skapa 
miljömässiga förbättringar, 

• samverka över kommungränserna för att öka kompetensen och effektiviteten i 
verksamheten för att förbättra både ekonomi och miljö för invånarna i regionen, 
samt 
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• agera på ett öppet och serviceinriktat sätt i förhållande till invånare och media. 

2.3. Inriktning 

Återvinningsanläggning i Helsingborg ska utvecklas till en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur 
samhällsperspektiv och att en sund konkurrens upprätthålls. 

Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas 
som material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras. 

Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och 
tydliga mål. Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och 
återrapportering av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och 
ägarkommunerna. 

2. 4. Samordning 

Samordning av avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att bolaget skapar effektiva 
och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt genom att: 

• förebygga uppkomsten av avfall, 

• vara tillgängliga, enkla och funktionella för användaren, 

• minska spridningen av giftiga ämnen, 

• öka materialåtervinning och därmed bidra till att minska mängden förbrukad 
( råvara, 

( 

• vara kostnadseffektiva, 

• återvinna energi och därmed bidra till att minska energianvändningen i 
samhället, samt 

• kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden. 

3. Mål 

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam kretsloppsplan vilken beskriver 
målsättningarna bolaget har att uppfylla. Nedan följer övriga prioriterade mål utifrån 
bolagets ändamål och uppdrag. 

3.1 . NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

Bolaget ska arbeta för att minska mängden avfall. År 2020 ska totalt antal kilo 
hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person uppgå till max 320. 

3.2. NSR ska värna utveckling av effektiv teknik och att en sund konkurrens 
upprätthålls 
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Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i VERA Park. 

3.3. NSR ska arbeta för att minska den årliga avfallskostnaden per invånare 

Uppföljning av årlig avfallskostnad per invånare görs för NSR som helhet samt per 
enskilt renhållningskollektiv. Beräkning sker utifrån Nils Holgersson-rapporten och 
den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas ril<sförbund. Genomsnittlig 
avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 
795 kronor år 2010 till 450 kronor år 2020. 

3.4. NSR ska ha nöjda kunder 

Nöjd Kund Index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig 
skala. 

3. 5. Rapportering av må/uppfyllelse 

Ägarna kommer att följa upp bolagets mål. Bolaget ska redovisa måluppfyllelsen vid 
ägardialogen eller på det sätt som framgår av godkänd plan för 
verksamhetsuppfö]jning, se punkten 5.2. 

4. Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i 
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. 

Varje renhållningskollektiv ska belastas med de intäkter och kostnader som är 
hänförliga till respektive kollektiv. med undantag av vad som anges i avsnitt 4.3. 

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och bolaget inte 
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ska belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering . ( 
kvartalsvis i förskott. 

4. 1. Riskexponering 

Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse 
etcetera får inte ske utan ägarkommuners medgivande. 

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten. 

4. 2. Soliditet 

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent. 

4. 3. Atervinningscentralerna 

Återvinningscentralerna (ÅVC) finansieras solidariskt av de renhållningskollektiv som 
ingår i NSR. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva 
samtliga ÅVC (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i 
respektive kommun. 

( 



Bolaget beslutar om antal och lokalisering av ÅVC. Detta ska ske efter samråd med 
ägar kommunerna. 

5. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten 

5. 1. Ägarsamråd 

Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera 
värdeskapande genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor. 

Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman 
representera ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör 
inte representera ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske 
minst en gång per år i samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas 
vid behov eller på initiativ från någon av ägarkommunerna. Sammankallande är 
Helsingborgs stad. 

5. 2. Ägardialog 

Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med 
representanter för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också 
till att följa upp ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering 
av befintliga ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från 
ägarsamrådet, bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om 
året i samband med ett ägarsamråd. 

Vid ägardialogen ska bolagets ledning presentera och få godkänt en plan för 
verksamhets-uppföljning och löpande återkoppling och rapportering till 
ägarkommunerna. 

5.3. Ekonomiska och tekniska delegationen 

Syftet med den ekonomiska och tekniska delegationen är att vara en länk för att 
förankra frågor och beslut i ägarkommunerna i ekonomiska och tekniska frågor. 

Vid mötena ska det ske såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång och uppföljning 
av bolagets verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, två ordinarie samt två ersättare. Från 
bolaget deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande. Bolaget är 
sammankallande. 

Mötena ska protokollföras och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 

Den ekonomiska och tekniska delegationen ska ha minst fyra möten per år samt 
ytterligare möten om ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar. 

ÄGARDIREKTIV 
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5.4. Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför 
underställas ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets 
styrelse eller bolagsstämma fattar beslut. 

• Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten. 

• Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring av 
balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning eller 
med ett motsvarande kontraktsvärde. 

• Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse. 

li Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses 
del av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen. 

5. 5. Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma 

• Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet. 

• Beslut om nya delägare. 

• Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument. 

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två 
tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna aktier. 

5.6. Löpande samråd och informationsskyldighet 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna ska utan dröjsmål få del av: 

• protokoll från bolagsstämma 

• protokoll från styrelsesammanträde 

• bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lelanannarevisor 

• affärsplan, samt 

• övriga av kommunstyrelserna begärda handlingar 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägaren får uppgiften uteslutas. NSR ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

ÄGARDIREKTIV 
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Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 
Bolaget ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan 
hanteringen av hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan 
eventuell övrig verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna för hur 
denna fördelning har gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga 
ägarkommuner kallas till eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner. 

För de kommuner som överlämnat renhållningsverksamheten till NSR, ska i 
årsredovisningen för NSR ingå en resultat- och balansräkning för respektive 
abonnentkollektiv (kommun). I resultat- och balansräkning för respektive 
abonnentkollektiv (kommun) ska det bland annat framgå årets resultat och 
ackumulerade över- respektive underskott. Bolaget ska i årsredovisningen också 
redovisa principerna för hur denna fördelning har gjorts. 

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser 
i verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges 
ställningstagande. 

5. 7. Styrdokument 

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för 
Helsingborgs stads verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och 
inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer. 

5. 8. Uppföljning 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för 
hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala 
ändamålet. 

6. Avslutning 

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning 
och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal-kriterierna ska vara 
uppfyllda och ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant 
sätt att ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att NSR underställs 
en kontroll som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan 
på de beslut som fattas av bolaget. 

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag. 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i 
bolaget och i dess dotterbolag. 

Beslutat av: Kommunfullmäktige i Båstad 
Datum: 23 September 2015 

ÄGARDIREKTIV 
SID6(6) 



( 

( 

( 

( 

Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 

KS § 182 Dnr KS 001189/2015 - 903 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för regionala 
avfallsbolaget (NSR) 

12av17 

Beskrivning av ärendet Omval har genomförts i Båstads kommun den 10 maj och valberedningen ska 
föreslå fullmäktige en ledamot samt ersättare i styrelsen för regionala 
avfalls bolaget, NSR, för tiden efter bolagsstämman 2015 till och med 
bolagsstämman 2019. 

Underlag till beslutet Förslag från valberedningen. 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP) föreslår Jessica Andersson (S) som ordinarie och 
Claes Wastensson (BP) som ersättare. 

Thomas Andersson (FP) föreslår Johan Forsberg (C) som ordinarie och 
Jessica Andersson (S) som ersättare. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att fullmäktige 
bifallit Eddie Grankvists förslag. Omröstning begärs. 

Omröstning 1 Omröstningen med slutna valsedlar utfaller med 23 röster för Jessica 
Andersson (S) och 18 röster för Johan Forsberg (C). Därmed har fullmäktige 
valt Jessica Andersson som ordinarie representant i styrelsen. 

Omröstning 2 

Beslut 

Omröstningen med slutna valsedlar utfaller med 22 röster för Claes 
Wastensson (BP) och 19 röster för Johan Forsberg (C). Därmed har 
fullmäktige valt Claes Wastensson som ersättare i styrelsen. 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande person väljs till representant i styrelsen för NSR för tiden 
från och med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019: 

Jessica Andersson (S) 

2. Följande person väljs till ersättare för representanten i styrelsen till NSR 
för tiden från och med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 
2019: 

Claes Wastensson (BP) 

Utdra sbes rkande 
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LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 183 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-09-23 

Dnr KS 001190 /2015 - 903 

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma i regionala 
avfallsbolaget (NSR} 

Sida 

13av17 

Beskrivning av ärendet Omval har genomförts i Båstads kommun den 10 maj och valberedningen ska 
föreslå fullmäktige ombud och ersättare vid bolagsstämma i regionala 
avfalls bolaget, NSR, för tiden efter bolagsstämman 2015 till och med 
bolagsstämman 2019. 

Underlag till beslutet Förslag från valberedningen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande person väljs till ombud till bolagsstämman i NSR för tiden 
från och med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019: 

Bo Wendt (BP) 

2. Följande person väljs till ersättare för ombudet i NSR för tiden från och 
med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019: 

Ingela Stefansson (S) 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 14av17 

KS § 184 Dnr KS 001191/2015 - 903 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp (NSVA) 

Beskrivning av ärendet Omval har genomförts i Båstads kommun den 10 maj och valberedningen ska 
föreslå fullmäktige en ledamot och en ersättare i styrelsen för Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, för tiden efter bolagsstämman 2015 till och 
med bolagsstämman 2019. 

Underlag till beslutet Förslag från valberedningen. 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Omröstning 

Beslut 

Reservation 

Eddie Grankvist (BP): Bifall till valberedningens förslag. 

Thomas Andersson (FP) föreslår Johan Olsson Swanstein (M) som ersättare. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att fullmäktige 
bifallit valberedningens förslag. Omröstning begärs. 

Omröstningen med slutna valsedlar utfaller med 22 röster för Hans 
Grönqvist (BP) och 19 röster för Johan Olsson Swanstein (M). Därmed har 
fullmäktige valt Hans Grönqvist som ersättare i styrelsen. 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande person väljs till representant i styrelsen för NSVA för tiden 
från och med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019: 

Bo Wendt (BP) 

2. Följande person väljs till ersättare i styrelsen till NSVA för tiden 
från och med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019: 

Hans Grönqvist (BP) 

Mot beslutet reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Folkpartiet, 
Moderaterna och Miljöpartiet. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 

KS § 185 Dnr KS 001192/2015 - 903 

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma i Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) 

15av17 

Beskrivning av ärendet Omval har genomförts i Båstads kommun den 10 maj och valberedningen ska 
föreslå fullmäktige ombud och ersättare vid bolagsstämma i NSVA för tiden 
efter bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019. 

Underlag till beslutet Förslag från valberedningen. 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP) föreslår Ingela Stefansson som ersättare. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer liggande förslag från valberedningen mot Eddie Grankvists 
förslag och finner att fullmäktige bifallit Eddie Grankvists förslag. 
Omröstning begärs. 

Omröstning Omröstningen med slutna valsedlar utfaller med 23 röster för Ingela 
Stefansson (S) och 18 röster för Christer de la Matte (M). Därmed har 
fullmäktige valt Ingela Stefansson som ersättare. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Reservation 

l. Följande person väljs till ombud till bolagsstämman i NSVA för tiden 
från och med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019: 

Inge Henriksson (BP) 

2. Följande person väljs till ersättare för ombudet i NSVA för tiden från och 
med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019: 

Ingela Stefansson (S) 

Mot beslutet angående val av ersättare reserverar sig samtliga närvarande 
ledamöter från Moderaterna och Miljöpartiet. 

Justerandes signaturer Utdragsbes tvrkande 
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IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 

KS § 186 Dnr KS 001200/2015 - 903 

Val av ombud och ersättare till årsstämma i 
Kustvattenkommitten 

16av17 

Beskrivning av ärendet Omval har genomförts i Båstads kommun den 10 maj och fullmäktige ska välja 
ett ombud och en ersättare till årsstämma i Kustvattenkommitten. 

Underlag till beslutet Förslag från valberedningen. 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP) föreslår Haakon Böcker (BP) som ordinarie och Niclas 
Svanberg (S) som ersättare. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer liggande förslag från valberedningen mot Eddie Grankvists 
förslag till val av ombud och finner att fullmäktige bifallit Eddie Grankvists 
förslag. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat Omröstningen med slutna valsedlar utfaller med 22 röster för Haakon 
Böcker (BP) och 17 röster för Rune Andersson (C), samt 1 blank röst. 
Därmed har fullmäktige valt Haakon Böcker (BP) som ombud. 

Beslut 

Reservation 

Därefter ställer ordföranden proposition på valberedningens försl ag till val av 
ersättare mot Eddie Grankvists förslag, varvid han finner att fullmäktige bifallit 
Eddie Grankvists förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Följande personer väljs till av ombud och ersättare till årsstämma i 
Kustvattenkommitten för tiden 2015-09-24 - 2019-04-30: 

Ombud: Haakon Böcker (BP) 

Ersättare: Niclas Svanberg (S) 

Mot beslutet angående val av ombud reserverar sig samtliga närvarande 
ledamöter från Centerpartiet. 

Utdra sbes rkande 
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Uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-23 17av17 

KS § 187 Dnr KS 001203/2015 - 903 

Val av ledamot och ersättare i Kustvattenkommitten 

Beskrivning av ärendet Omval har genomförts i Båstads kommun den 10 maj och valberedningen ska 
föreslå fullmäktige en ledamot och en ersättare till Kustvattenkommitten. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Förslag från valberedningen. 

Eddie Grankvist (BP) föreslår James Johnson (BP) som ordinarie och Göran 
Klang (S) som ersättare. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer liggande förslag från valberedningen mot Eddie Grankvists 
förslag och finner att fullmäktige bifallit Eddie Grankvists förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Reservation 

1. Följande personer väljs till ledamot och ersättare i Kustvattenkommitten 
för tiden 2015-09-24 - 2018-12-31: 

Ledamot: James Johnson (BP) 

Ersättare: Göran Klang (S) 

Mot beslutet angående val av ledamot reserverar sig samtliga närvarande 
ledamöter från Moderaterna. 

fusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ ()L11!/ 
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