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Ansvarig för Tryckta läromedel , 
kurser & utbildningar samt 
Läromedelsmässa 

IT & Teknikansvarig samt 
Mediekatalog 

Inköp & Upphandlingsansvarig 

lnköpsansvariga Film 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 
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Eva Martinsson 

Martin Sarkar 
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Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 

Thomas Levin 
Kenneth Brorsson 

Direktionen har bestått av följande direktionsledamöter 

Kommun Ordinarie Ersättare 

s ·,~~ (1) 

2015-02-08 

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

Båstad Helena Stridh (Bp) Ingrid Zäther (S) 

Hässleholm Joachim Fors (S) Lars Klees (Sd) 

Klippan Rune Persson (S) Helena Dådring (M) 

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

Perstorp Marie Gärdby (C) Viveca Dahlqvist (Pf) 

Simrishamn Christer Grankvist (S) Sven Olsson (M) 

Tomelilla Lena Eriksson (C) Helene Lundqvist (S) 
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Reino Persson (S) Eddie Ek (Sd) Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

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

Theresa Lindahl (M) Leif Svensson (S) 

Östra Göinge Sofia Nilsson (C) Sven-Arne Persson (S) 

AU- och Direktionsmöten 
Under året har fyra AU-möten, två extra AU-möten och fem direktionsmöten 
genomförts. Arets studiebesök genomfördes på Vedby skola i Klippan där två lärare 
gav oss en intressant och engagerande inblick i hur dom integrerat digitala verktyg i 
undervisningen. 

Viktiga händelser under året 

Personalförändringar 
Två medarbetare har gått i pension och deras tjänster har inte ersatts rakt av. Under 
hösten påbörjades processen med nyanställningar och direktionen fattade beslut om 
två nyinrättade tjänster som på ett bättre sätt möter dagens och framtidens behov. 
Under 2016 kommer två IKT-/mediepedagoger att anställas. Övergripande kommer 
tjänsterna att innebära att de skall informera om och utbilda på våra tjänster och 
produkter, omvärldsbevaka inom våra intresseområden samt utveckla våra tjänster 
och produkter samt vårt arbetssätt. Vi förstärker våra möjligheter till att vara mer ute i 
våra kommuner och där kunna ge ett aktivt stöd på många olika sätt. 

Kompetensutveckling 
Hur skolans och samhällets digitalisering går till har bl.a. studerats på BETT, SETT, 
SETT Syd, Furutorp goes Digital, Bok- & Biblioteksmässan, Filmkonferenser, UR
dagarna samt SkolbibMeet. 

Läromedelsmässa 2015 
Onsdag den 4 mars 2015 besökte ca 800 besökare Yllan i Kristianstad. Deras mål 
var AV Media Skånes arrangemang som hölls för 25 året i rad, (alltid onsdag v. 10). 

Mässan inleddes med föreläsningen " Motarbeta mobbning och få bättre 
studieresultat på köpet" med psykologerna Jenny Klefbom och Ingrid Gråberg. 
54 pedagoger deltog på föreläsning. 

Ett 30-tal utställare och seminariehållare presenterade sina nyheter och tjänster 
under 4 h i mässhallen. Besökarna hade möjlighet att delta i 13 olika intressanta 
seminarier under eftermiddagen. Allt- föreläsning, inträde, utställning, fika samt 
seminarier - bjöd utställarna besökarna på. Även vi på AV Media Skåne 
marknadsförde våra tjänster . 
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Genomförda Pedagogträffar/kurser/utbildningar under 2015 
26 jan Creaza 
22 april Apple matematik 
19 aug Webbstjärnan 
15 sep Creaza iPad 
24 nov Om de bara kunde skärpa sig 
2 dec Bokprat med Karna Nyström 
3 dec Muzzy Club 

Bokförlaget Alfamax har även detta år hyrt in sig i våra lokaler. 

Arrangemang 
Den 6 oktober arrangerade vi, tillsammans med UR (Utbildningsradion) och 
Kreativum, Teachers Night på Kreativum i Karlshamn. 125 deltagare valde mellan 12 
olika NO-och matematik-småseminarier. Den lyckade kvällen avslutq_des, med 
föreläsning om attityder och inställningar, mentala bilder, goda vanor och om att 
bygga självförtroende, av Jim Thuresson (svensk baskettränare). 

Nätverk- och informationsmöten 
Vi har under året genomfört två nätverksmöten för utvecklingsledarna, motsv. 
befattningar samt IT-personal (It-tekniker, IT-pedagoger, IKT-pedagoger, It
assistenter), i våra kommuner. 
Föreningen ALF, för AV mediachefer lades under året ner, och istället bildades KMIS 
(nätverket för Kommunala Mediecentraler I Samverkan) där vi deltar. 

Upphandling & Försäljning 
Under våren 2015 genomfördes upphandlingsprocessen vid AV Media Skåne. I 
augusti månad skrevs avtal med de leverantörer i varje produktgrupp som kvalificerat 
sig för avtal. 

Upphandlingens syfte är att samordna och förmedla inköp för de kommuner som är 
anslutna till kommunalförbundet avseende AV- och IKT- utrusning med tillhörande 
tjänster. AV Media Skåne genomför en upphandling som bygger på 
sortimentsupphandling där de leverantörer som AV Media Skåne tecknat avtal med 
kommer att utsättas för en andra konkurrensutsättning. 

Syftet med AV Media Skånes upphandling är: 
- Att skapa fördelaktiga villkor för AV Media Skåne som ska komma de anslutna 

kommunerna tillgodo.-
- Att kostnadseffektivisera anslutna kommuners inköpsverksamhet inom givna 

produktområden och därigenom hushålla med offentliga medel. 
- Att tillgodose anslutna kommuners behov inom efterfrågat område. 
- Att verka för att minska tid och arbete för de anslutna kommuner vid 

införskaffande av varor och tjänster . 
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Film och ljud 
Fler och fler strömmar film och ljud. Utlåning av DVD har minskat, till förmån för en 
ökande strömmande utlåning. Fortfarande finns behov av DVD, många skolor ännu 
inte har tillräckligt teknik för att strömma film. 

Filminköp har gjorts under 2015 till en kostnad av 1 800 000 Kr. Vi har nu 1 900 egna 
filmer. Samtliga titlar 2015 köptes in med strömmande rättigheter. 

34 filmer har utrangerats. Huvudsaklig orsak är att filmerna endast funnits som DVD. 
Filmbolagens rättigheter kan också ha förändrats vilket medfört att en förlängning 
inte längre är möjlig eller har filmen haft en alltför dålig utlåningsstatistik. Skälen till 
en utrangering kan alltså vara flera. Sparade förlängningskostnader för utrangerade 
filmer har också använts till att köpa in nya titlar. 

Hänsyn har tagits till lärares önskemål för att möta deras behov. önskemål, lärares 
eller våra, kan även resultera i nyproduktion av film från filmbolag, tex Att vara barn 
för 100 år sedan. Denna film blev en storsäljare i hela landet 2015. Samarbetet med 
filmbolagen ser vi som mycket viktig då filmbolagen konsulterar oss när det gäller 
vilka produktioner det ska satsas på, utifrån det behov vi märker finns. 

Extra satsning har gjorts med inköp av 63 st. spelfilmer, tack vare ett mycket 
förmånligt erbjudande. 

Mediekatalogen har totalt utökats med 185 st. titlar istället för 100 st. som var målet 
för 2015. 

Onlinetjänster 
Under hösten 2015 utökades vår Mediekatalog med språkläromedlet Muzzy Club, 
Som innehåller 200 onlinespel, skrivövningar, talövningar m.m. Ett komplett 
språkläromedel på många olika språk. 

Exempel på att vårt utåtriktade engagemang på ol ika sätt avsevärt ökat under 
2015 
Aktiviteter genomförda 2015- 10-20 - 2015-11-26 

SkolbibMeet i Hässleholm 20/10 EM 

SLl-dagar i Linköping 22/10 - 23/10 MS ML 

Creaza Pedagoger i Tomelilla 21/10 JH 

Creaza Pedagoger i Tomelilla 26/10 JH ML 

Sett Syd i Malmö 27/10 AB MBAE MS 

Reparationsanalys i Bromölla 29/19 AB ML 
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T3DC visning/AVM info 3/11 ML 
Grundskolan Rektorer HLM 

Utvecklingsledarmöte AVM 4/11 EM ML 

lntro Läshörnan/Creaza AVM 4/11 EM JH 

Visning T3DG Jacobskolan 6/11 ML 
AVM 

AVM info Plusgymnasiet 6/11 EM 
KRSTD 

Webb-möte "After LNKPG" 10/11 ML 

T3DC Snyggatorp 10/11 ML 

Personalkväll Mat & Film AVM 11/11 Alla 

Möte med KFSK i Lund 12/11 MB ML 

"Det handlar om dig" 13/11 EM Marva & Boel UR 
UR på Milnergymnasiet KRSTD 
Jacobskolan HLM 

KMIS möte med UR/SVT 17/11 ML 
I STHM 

Möte upphandling Båstad 18/11 AB ML 
& Ängelholm 

Alfa Max Pilen AVM 19/11 EM 

Creaza klassrumbesök 19/11 JH 
I Tomelilla 

Alfa Max Bågen AVM 20/11 EM 

Nätverksmöte Eng/HLM 24/11 EM 

~ AVM info AVM 
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Nätverksmöte NO/Tek/Ma 24/11 ML 
T3DC AVM 

Utbildning "Om de bara 24/11 EM 
Kunde skärpa sig" AVM 

Filmkonferens i Uppsala 25/11 - 27/11 MBAE 

Creaza Pedagoger Fjälkinge 25/11 JH ML 

Lärkafe AVM lnfo/Creaza i 26/11 JH EM 
Höör 

Distribution/Transporter . 
Det viktigaste som hänt under 2015 är att vi effektiviserat våra turer. Det innebär att 
turerna har blivit kortare och att våra chaufförer arbetar mindre timmar. Pengar kan 
därmed omfördelas till prioriterade områden 

Lärar- och Elevinloggning i mediekatalogen 
Skolbesök med att utbilda i Creaza och Muzzy Club har resulterat i ökat intresse för 
elevinloggning. Erbjudande om Läshörnan har också ökat intresset för elev
inloggning. 

Vi har idag 8 209 st. aktiva lärarkonton. 
Vi har idag 10 536 st. aktiva elevkonton. 

Hässleholm 2016-03-09. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

Christer Grankvist 
Ordförande 
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\b~ lntta 3 . 
Revisorerna i kommunalförbundet 

AV Media Skåne 2016-03-04 

Till 
fullmäktige i respektive 
medlemskommun 

Revisionsberättelse för år 2015 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet Som bedrivits i 
kommunalförbundet AV Media Skåne ( organisationsnummer 222000-0943) av 
dess direktion/styrelse. 

Direktionen/styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

.s : J_ ~ (Qi.) 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen/styrelsen i kommunalförbundet AV 
Media Skåne har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens/styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen/styrelsen uppställt. 
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Vi anser att en ny förbundsordning som är anpassad efter senaste kommunallagen ska 
upprättas. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Hässleholm den 4 mars 2016 

Bengt Magnstedt · Ingemar 0 lsson 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagan 

Granskningsrappo11 
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Revisorerna 

AV Media Skåne 

!; UlA~v br ltt_3a 2'. 
~I J- { ().) 

Simrishamn 2016-02-26 

Granskningsrapport för kommunalförbundet AV Media Skåne 
2015. 

Inledning 

Mitt uppdrag som sakkunnig är att biträda er förtroendevalda revisorer med 
granskning av såväl förvaltning som räkenskaper. Min avrapportering till er är 
avsedd att utgöra en del av de fakta som ska ligga till grund för det omdöme 
som ni ska meddela förbundsmedlemmarna via revisionsberättelsen. 

Det är ni förtroendevalda revisorer som ansvarar för granskningen gentemot 
kommunalförbundets medlemmar. 

Granskning av förvaltning 

Under närmast föregående år har leverantörsbetalningsrutiner och personal
kostnadsrutiner granskats. 

Då samtliga revisorer är nya har dessa informerats om AV Medias Skånes 
verksamhet inklusive organisation och förvaltning. Detta har skett vid revis
ionssammanträde dels den 13 oktober och dels den 2 december, eftersom inte 
alla kunde närvara vid första sammanträdet . 

Senaste mötet är protokollfört och av innehållet kan nänmas att vi konstate
rade att förbundsordningen bör ses över. Förbundsordningen skiljer sig på en 
rad punkter bland annat avseende antal revisorer och hantering av delårsbok
slut. Antal revisorer och eventuella ersättare bestäms av förbundsordningen 
och det är i enlighet med den nuvarande som det ska vara tre ordinarie och tre 
ersättare. Dock stadgas inget om delårsbokslut, och då gäller kommunallagen, 
d.v.s. att minst ett sådant ska upprättas. Ett viktigt påpekande är också att för
bundets budgetsammanträde ska vara offentligt, vilket det inte har varit hit
tills. 

Granskning av årsbokslutet 

Förbundet köper bland annat bokslutstjänster från Kommunförbundet, vilka 
inför årets delårs- och årsbokslut har bytt handläggare. Årsbokslutet har 
granskats av mig på sedvanligt sätt enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet samt förbundsordningen. Ett delårsbokslut upprättades 
per den 31 oktober i avsikt att ta reda på det kvarvarande ekonomiska utrym
met. Denna har bara översiktligt granskats av mig. Vissa frågor kom upp här 
som hade bäring på årsbokslutet. 

Lars Hörbo Företagskonsult 
Jakobsdalsvägen 1 O A Mobiltelefon: 0709-15 12 81 
272 35 SIMRISHAMN lilh1955@gmail.com Org nr 550822-3558 
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Företagskonsult 

2(2) 

granskats av mig på sedvanligt sätt enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet samt förbundsordningen. Ett delårsbokslut upprättades 
per den 31 oktober i avsikt att ta reda på det kvarvarande ekonomiska utrym
met. Denna har bara översiktligt granskats av mig. Vissa frågor kom upp här 
som hade bäring på årsbokslutet. 

Den uppbokning som genom åren skett avseende semesterlöneskulden har va
rit för låg då det visade sig räkenskapsårets outtagna dagar inte ingår i saldo 
"Sparade dagar", vilket tidigare har förutsatts, utan har nu fått läggas till. Vi
dare framkom att förbundet äger rätt att kompensera sig för pensionsutbetal
ningar gjorda under året närmast före räkenskapsåret från pensionsstiftelsen, 
om där föreligger överskott. Förbundet har kunnat utnyttjat detta och kommer 
även att göra det för 2015 års utbetalningar under innevarande år. 

I övrigt är det inte mycket att rapportera om årsbokslutet, som här bifogas. 
Möjligen skulle lagret av komponenter ser över för att rensa ut "hyllvärmare". 
Detta har varit på tal under året, men inte utförts. 

Förbundets resultat blev ett slutligt överskott på 60 264 kr. 

Slutsats 

Årets granslming har inte föranlett några betydande anmärkningar vare sig 
mot förvaltning eller ekonomisk redovisning 

Jag anser därför att en så kallad ren revisionsberättelse kan överlämnas. 
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Statistik för streaming och utlån 2015 

Kommun Apparater Boklådor Bok&band Övrigt 16mm Ljud 
Bromölla 10 75 10 2 
Båstad 72 8 3 4 
Hässleholm 122 917 89 29 25 111 
Klippan 7 89 8 3 1 5 
Osby 3 112 11 8 2 
Perstorp 4 51 2 1 
Simris hamn 42 1 2 
Tomelilla 4 194 15 1 4 
Åstorp 4 28 1 18 
Ängelholm 4 226 15 7 1 8 
Örkelljunga 4 40 4 5 1 
ö Göinge 16 51 6 2 12 

Eslöv 8 119 14 2 2 
Hörby 9 104 51 2 
Höör 8 65 7 2 
Kristianstad 12 299 44 8 28 12 
Kävlinge 7 1 
Laholm 3 104 23 10 9 1 
Landskrona 
Lund 10 
Sjöbo 
Staffanstorp 11 1 
Svalöv 8 107 49 7 17 
Sölvesborg 

SUMMA 226 2723 359 94 82 180 

Sammanställt av Martin Sarkar 160203 

~ 

Museif. Temalåd UR DVD VHS 
22 30 35 1 

4 16 56 2 
41 266 1011 101 
22 57 157 

8 3 134 3 
2 3 27 4 
1 17 24 

12 78 38 2 
8 34 11 4 3 

25 74 94 26 
4 18 18 
8 57 176 8 

20 84 11 3 2 
11 61 17 2 
10 44 12 1 

117 183 405 14 
2 1 3 1 

14 52 128 5 

2 

23 
9 151 128 1 

1 

340 1231 2714 176 

DVD Streaming 
239 8942 
292 8146 

3186 38681 
338 9373 
355 12716 
263 4974 
105 7582 
232 9973 
394 9447 
448 25563 
193 8952 
41 3 9073 

31 4 15631 
114 8152 
313 9423 

1196 49058 
36 4369 

237 20863 
149 

5 503 
383 

76 1280 
378 5314 

11 682 

9138 269229 

Summa 
9366 
8603 

44579 
10060 
13355 
5331 
7774 

10553 
10051 
26491 
9239 
9822 

16309 
8523 
9885 

51376 
4420 

21449 
149 
520 
383 

1391 
6169 
694 

286492 ~ -· \ 
..,...-
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~ p 
~ 
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Tidigare år 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Bromölla 7367 7514 6272 6727 1430 2876 2767 
Båstad 8023 7451 6777 7839 5198 3828 2833 
Eslöv 14857 12047 13965 6668 4374 2734 2043 
Hässleholm 45115 37120 33370 30220 20846 15188 13317 
Hörby 7818 7708 7694 6524 4360 2854 1924 
Höör 10566 8646 7618 6750 4320 2208 1531 
Klippan 9571 8234 9361 8376 5503 4674 3723 
Kristianstad 48876 46819 43534 37244 22724 16325 13998 
Kävlinge 1631 1020 441 317 75 
Laholm 15066 13709 13300 9369 6143 4324 3698 
Landskrona 153 112 
Osby 14027 11101 11226 9376 6927 5496 4280 
Perstorp 5911 5038 5925 4490 3448 2570 2119 
Simrishamn 8907 9763 10793 8215 4674 3630 3437 
Sjöbo 466 428 
Staffanstorp 1237 980 194 
Svalöv 4793 3419 3065 2240 1345 607 
Sölvesborg 829 1551 1301 874 851 464 
Tomelilla 10864 10096 10292 7404 2922 1818 1664 
Åstorp 11200 10618 10801 9273 5928 4850 4259 
Ängelholm 22975 23455 20548 17471 12512 7294 6024 
Örkelljunga 8744 7163 6319 6203 4147 2788 2247 
Östra Göinge 9102 9873 10859 9495 7375 5475 4159 
S:a kommuner 268098 243865 233655 195075 127802 90003 74023 
Övriga 14611 9880 7501 6263 4564 
Totalt 268098 243865 248266 204955 135303 96266 78587 

~ - ' 
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Dagsaktuellt läge vid AV Media Skåne 2016-03-09 

; ;,:: ..,., ostadress 

~oxl77 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöks adress 

~i( Bäckhagsvägen 13 

Telefon 
0451-38 85 80 

Nyanställningar 
Vi har fått in 49 st. ansökningar och 
1 :a gallringen genomförs den 11 
mars. Andra gallringen skall var klar 
den 31 mars. I april månad påbörjar 
vi intervjuer med de uppfyller 
grundkraven samt huvuddelen utav 
våra önskemål och som är mycket 
Intressanta i övrigt. Två nya 
medarbetare skall anställas och 
senast i augusti månad. 

Asbest & Svartmögel 
Vi har drabbats av asbest och 
svartmögel i våra väggar i husets 
gamla delar. Vi har hjälp utav 
företagshälsovården där två 
arbetsmiljöingenjörer arbetar med 
oss i caset. Läget är enligt följande 
Asbesten i väggarna är ofarlig som 
det är idag om vi låt den vara. 
svartmögeln är med stor 
sannolikhet inte aktiv utan har 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 

Bilaga 5. 
Sid 1 (3) . 
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Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Bes!lksadress 
Bäckhagsvägen 13 

Telefon 
0451-38 85 80 

kommit ganska snart efter 
byggnationen i början utav 1970-
talet. Läget är under kontroll vi kan 
vara kvar då det inte är någon fara 
för personalen, dessutom är det bra 
för vår verksamhet då vi slipper 
energiförlust vid flytt. Atgärder nu: 
Prover tagna i väggar genom 
borrspån, syllprov och gipsdelar 
skickas för baktiologisk odling samt 
analys. Provinstrument för analys 
utav inomhusklimatet har in
stallerats i huset för att mäta 
koldioxidhalt, luftfuktighet samt luft
omsättning i huset. Syftet är att få 
reda på orsaken tillvi har mögel i 
väggarna och att vidta rätt åtgärder 

Utbi Id ni ngar 
Vi ser framför oss att vi kan göra en 
insats för skolorna i utbildningen i 
programmering. AV Media Skåne 
har deltagit vid Skolverkets 
workshop i Lund där syftet var att 
hjälpa till med att ta fram IT
strategier för skolan. Vad vi förstår 
och om tidsplanen håller kommer 
programmering att införas i 
styrdokumenten i alla årskurser till 
hösten. Vi har inlett, bara i början, 
samarbete med LTH i Lund och 
Vattenhallen. Vattenhallen är L TH:s 
"Kreativum" i mindre skala. 

E-post 
kontakt@avmediaskane. se 

Sid 2 (3) 
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Nyanlända 

Upphandling 
Tack vare Rune Persson vår direktionsledamot 
så har vi fått mycket god hjälp i att föra ut 
information om upphandlingen i Klippans 
kommun . Man har fattat beslut om att Klippan 
handlar på vår upphandling. Eftersom Åstorps 
och Perstorps kommun har stöd ifrån Klippan 
vad avser upphandling har detta också inneburit 
att dessa kommuner handlar på vår 
upphandling. Vilket vi är mycket glada för. Vi 
kan nu fortsätta vårt arbete och utveckla vår 
upphandling . 

I höstas fick vi uppdraget utav utvecklingsledarna att titta på och ta fram läromedel 
som stödjer kommunerna i utbildningen utav nyanlända. 
Vi har i dagarna skickat ut en information om att våra medlemskommuner kan köpa 
Studi.se till 55 % rabatt om alla kommuner väljer att gå med i detta förmånliga avtal. 
Utskickad information till förvaltningscheferna bifogas. 
Vi förhandlar också med lnläsningstjänst och skall återkomma med information om 
även detta läromedel. Vi ser framtida möjligheter att upphandla motsvarande 
läromedel för medlemskommunernas räkning och därmed spara pengar åt 
kommunerna. 

Posladress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöksadress 
Bäckhagsvägen 13 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-posl 
kontakt@avmediaskane.se 

Sid 3 (3) 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

Till Förvaltningschefen. Sid 1 

Möjlighet till att teckna förmånligt avtal på studi.se 

Vid vårt utvecklingsledarmöte under hösten 2015 framkom önskemålet ifrån 
utvecklingsledarna i våra medlemskommuner att AV Media Skåne skulle undersöka 
ett antal verktyg/program för ensamkommande elever i syfte att pressa priserna 
genom att genomföra ett gemensamt centralt inköp för våra medlemskommuner. 

Vi har fram till nu undersökt, fört dialoger samt förhandlat med olika leverantörer. Vi 
kan nu erbjuda alla våra medlemskommuner förmånligt avtal för studi.se. 

Studi.se utvecklar tillsammans med forskare och kommuner ett nytt flerspråkigt 
digitalt läromedel för att bättre kunna möta nyanlända elever så att de snabbare kan 
komma igång med svenskan och ämnesundervisning i skolan. Se www.studi.se 

Redovisning prisbild enligt sid 2: Pris om varje kommun köper enskilt och pris vid 
gemensamt köp utav de tolv medlemskommunerna. Observera att den prisbild som 
AV Media Skåne förhandlat fram förutsätter att alla 12 medlemskommuner köper 
studi.se. 

REFERENSER som redan idag använder studi.se: 
- Stockholms Stad - Lee Orberson lee.orberson@stockholm.se 08-50833718 
- Landskrona Stad - Christian Olsson, projektchef 
utbildningsförvaltningen, Christian.olsson@landskrona.se 0709-470843 
Caroline Ekstrand - Verksamhetschef för grundskola och 

särskola carol ine.ekstrand@landskrona.se 0418-4 7 4131 
- Borås Stad - Stefan Eriksson, Rektor vid Centrum för Flerspråkigt Lärande 
(CFL), stefan.eriksson@boras.se 033-35 51 34 
- Linköpings kommun - Linda Castell, Projektledare mottagning nyanlända 
elever, Linda.Castell@linkopinq.se, 070-608 31 55 
- Eskilstuna kommun -Anna Landehag, Skolchef, anna.landehaq@eskilstuna.se, 016-7101062 

Jag tror och hoppas på att ni både tycker att produkten och prisbilden kommer att 
underlätta ert arbete med nyanlända elever. 

AV Media Skåne kommer att fortsätta arbeta till er fördel, på detta sätt med andra 
läromedel. Vi återkommer med information om vår förhandling med inläsningstjänst. 

Med vänliga hälsningar 

Mikael linden 

~ .' 

~1-ad-re-ss~~~~~~~~T-elc_fu_n~~~~~~~~~~~~-E--p-os-l~~~~~~-
Box 177 0451 -38 85 80 kontakt@avmediaskane.se 
28 1 22 HÄSSLEHOLM 
Bcsöksadress 
Bäckhagsvägen 13 
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Sid 2 (_{).] -

I I I I 
~ --

Insats per 
kommun 
vid 

Individuell insats gemensamt 
KOMMUN Invånare idag inköp Rabatt 
Bromölla kommun 12479 124 790 kr 56 066 kr 55% 
Båstads kommun 14437 144 370 kr 64 863 kr 55% 

I Hässleholms 
kommun 50917 500 000 kr 228 760 kr 54% 
Klippans kommun 16866 168 660 kr 75 776 kr,. 55% 
Osby kommun 12926 129 260 kr 58 074 kr 55% 
Perstorps 
kommun 7179 71 790 kr 32 254 kr 55% 
Simrishamns 
kommun 19069 190 690 kr 85 673 kr 55% 

I Tomelilla kommun 13111 131 110 kr 58 905 kr 55% 
Åstorps kommun 15126 151 260 kr 67 958 kr 55% 
Ängelholms 
kommun 40638 406 380 kr 182578kr 55% 
Örkelljunga 
kommun 9841 98 410 kr 44 214 kr 55% 

I Östra Göinge 
kommun 14015 140 150 kr 62 967 kr 55% 

I 
I I 

EXTRA A TKOMST (delas upp 
För gymnasiet och mellan 
mellanstadiet 600 000 kr _ kOrrJ_f!!Unerl - ... - - . - ---·-----~- - --~---~ -

I 

lk . U /~-Po-sta-dr-ess _______ Te-lefi-011-----------E--po-st _____ _ 

Box 177 0451-38 85 80 kontakt@avmediaskane.se 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Bcsöksadress 
Bäckhagsvägen 13 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 1 av 1

 

 

KS § 105  Dnr KS 000336/2016 - 905 

Granskning av kommunens budgetprocess 
 
Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 

granskat kommunens budgetprocess. Granskningens övergripande syfte var att 
bedöma ändamålsenligheten i kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
budgetprocessen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2016-04-14. 
 Granskningsrapport av kommunens budgetprocess.  
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen lägger granskningsrapporten till handlingarna och 

översänder förvaltningens förslag till svar på revisionens granskning till 
revisionen. 

 
Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 

kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av 
resursfördelningssystemet inför budget 2018 samt att kommunstyrelsens 
presidium blir styrgrupp för översynen.   

 
 Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M): Bifall till Thomas Nerds 

tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Thomas Nerds 

tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
tilläggsyrkandet bifallits.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
 1. Kommunstyrelsen lägger granskningsrapporten till handlingarna och 

översänder förvaltningens förslag till svar på revisionens granskning till 
revisionen.  
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av 
resursfördelningssystemet inför budget 2018. Kommunstyrelsens presidium 
blir styrgrupp för översynen.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-04-14 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000336/2016 – 905 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Revisionen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskningsrapport av kommunens budgetprocess  
 

Samråd har skett med: 
Kommunchef, vård- och omsorgschef 
 

 
Granskning av kommunens budgetprocess 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommunens 
budgetprocess. Granskningens övergripande syfte var att bedöma ändamålsenligheten i kom-
munstyrelsens styrning och uppföljning av budgetprocessen.  
 
Aktuellt 
Revisorerna rekommenderar i rapporten kommunstyrelsen att åtgärda följande brister: 
 

1. Det saknas tydlig koppling mellan kommunens ambitiösa mål och vilka resurser som 
krävs för att nå målen. Dock finns verksamhetsmässiga strategier angivna. 

2. Det behövs en långsiktig ekonomisk plan som visar hur kommunen kan klara av kost-
nadsökningar gällande t ex pensionsutbetalningar och en betydligt högre investerings-
takt. 

3. Kommunens nämnder kan inte visa hur volymförändringar kan hanteras utan negativa 
avvikelser för ekonomin. 

4. Kommunen saknar uppgifter om produktivitet och effektivitet inom hemtjänsten, vilket 
omöjliggör en adekvat styrning av verksamheten. 

 

Övervägande/framtid 
1. Kommunens mål bestäms politiskt i samband med att budgeten antas. Inför de poli-

tiska besluten är de föremål för förankringsarbete vid olika tillfällen för dialog mellan 
förvaltning och politik, exempelvis på förberedande budgetmöten mm. Flertalet mål 
sätts upp på längre sikt än enbart ett budgetår. I samband och parallellt med budgetar-
betet upprättas strategier för måluppfyllelse. Dessa resursberäknas och prioriteras uti-
från inbördes angelägenhetsgrad och verksamheternas förmåga att in-
rymma/prioritera dem inom de bedömningar över vilka ekonomiska resurser som står 
till buds varje enskilt budgetår.  

 
2. Kommunen prognostiserar i samband med budgetarbetet intäkts- och kostnadsut-

veckling samt investerings- och finansieringsbehov i sammanlagt 5 år framåt i tiden. 
Detta är 2 år utöver de lagstadgade 3 planåren. Med anledning av detta görs bedöm-
ningen att kommunen har en förhållandevis god ekonomisk planering, åtminstone på 
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medellång sikt. Om resurser ska avsättas för att ta fram än längre planer för ekonomin 
är det först viktigt att klargöra i vilket syfte. En betydande del av de faktorer med bety-
delse för den kommunala ekonomins utveckling ligger helt eller delvis utanför kom-
munens påverkansmöjlighet vilket gör framtiden svår att förutsäga ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Exempelvis har konjunktur, statlig styrning och krafter bakom befolknings-
förändringar mm stor betydelse för den kommunala ekonomin. Med många variabler 
blir underlag till långsiktiga ekonomiska planer kanske mer att betrakta som känslig-
hetsanalyser som kan användas för att beskriva olika framtidsscenarier, beroende på 
hur man väljer att ändra de ingående variablerna. I sammanhanget kan det vara av 
värde att poängtera att kommunen också har möjligheten att använda skattesatsen 
som en möjlig utväg att hantera ekonomiska förändringar, även om denna lösning na-
turligtvis inte är outtömlig. SKL gör löpande bedömningar över hela den kommunala 
sektorns finansiering på lite längre sikt vilket kan ge ett mer långsiktigt ekonomiskt 
perspektiv. 

 
När det gäller kommunens lokalutnyttjande och lokalbehov så kan det vara ett område 
det kan finnas värden i ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv. Långsiktig planering 
kan då vara till hjälp i den ekonomiska bedömningen även på kort sikt när exempelvis 
gäller att avgöra vilka reinvesteringar i befintliga fastigheter kommunen ska genomföra 
i nutid eller kanske avstå ifrån. 
 
Gällande pensionsutbetalningar beställs löpande prognoser från leverantören av kom-
munens pensionsadministration som sträcker sig upp till 5 år framåt i tiden. Effekten 
av dessa finns med i underlagen till kommunens budgetprocess. 

 
3. En mindre önskvärd bieffekt vid införande av volymbaserade ersättningssystem (där 

ersättning stycksätts exempelvis per brukare och kopplas till volymer, exempelvis 
pengsystem) kan vara att ökade volymer jämfört med budget riskerar att ses som en 
giltig ursäkt att gå med underskott. Incitamenten för resultatenheterna att vara kost-
nadsmedvetna i bedrivandet av verksamheten i syfte att även ta hänsyn till ökade vo-
lymer för kommunen som helhet, riskerar att dämpas när resultatenheternas ersätt-
ning för volymförändringar ändå är garanterad. Den verkliga möjligheten att påverka 
kostnaderna för verksamheterna finns dock alltid kvar ute på resultatenheterna, dvs de 
som utför verksamheten.  
 
För att ytterligare tydliggöra att nämndernas och verksamhetsområdenas ekonomiska 
ansvar även omfattar volymförändringar kan vara att i dokument för budget och upp-
följningar flytta de ekonomiska ramarna i presentationerna från kommunfullmäktige 
till respektive nämnd som enligt reglementena har ekonomi- och verksamhetsansvaret. 
Detta för att ytterligare tydliggöra och undvika ev. missförstånd. Om ev. reglementen 
för exempelvis skolpeng behöver revideras för att tydliggöra vart det ekonomiska an-
svaret ska ligga så kan det också vara nödvändigt. 
 

4. Vård- och omsorgsförvaltningen har delvis infört och håller i övrigt på att upprätta och 
införa system för styrning och uppföljning av produktivitet och effektivitet inom hem-
tjänst och vårdboenden. Detta innefattar bland annat styrning och uppföljning av per-
sonalbemanning/planering, utförda timmar inom hemtjänst alt. utförda dygn på vård-
boenden jämfört med beställning, beläggning på vårdboenden och andel utförda tim-
mar/arbetade timmar inom hemtjänst. Därefter följer nästa steg i arbetet som är att 
analysera, dra lärdom och åtgärda vilket leder till en bättre ekonomiskt styrning av 
verksamheten. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen lägger granskningsrapporten till handlingarna och översänder förvalt-
ningens förslag till svar på revisionens granskning till revisionen.   
 
 
 
Båstad 2016-04-14 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 

2016-03-07 

Handläggare 

Roar Onsö/ehl 

Vårtdnr 

BÅST\!JS KOMMUN 
l <ommunst~ re l!en 

REV 23/15-912 

Granskning av kommunens budgetprocess 

Till 
Kommunstyrelsen 
För kännedom till: 
Kommunfullmäktiges presidie 
Kommunchef 

1 (2) 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommu
nens budgetprocess. Granskningens övergripande syfte var att bedöma ändamålsenlighet
en i kommunstyrelsens styrning och uppföljning av budgetprocessen. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser och bedömningar; 

» Budgetprocessen är dokumenterad och kommunicerad inom kommunen genom 
framtagna mallar, underlag och process beskrivningar för nämnder och verksam
heter. 

» Budgetprocessen inkluderar kommunens målsättningar med tillhörande mätetal och 
delmål. Kommunstyrelsen har för budget 2016 förändrat arbetssättet med målsätt
ningarna i syfte att tydliggöra dess styrning av budgetprocessen. Dock behöver eko
nomiska prioriteringar tydligt kopplas till måluppfyllelsen. Vi noterar att målsätt
ningarna omfattar såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål. 

» Vi konstaterar att kommunen står inför utmaningar i den långsiktiga ekonomiska 
planeringen mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, en ökad investerings
takt och omfattningen av framtida pensionsutbetalningar. Det är vår bedömning att 
kommunen bör säkerställa att långsiktiga strategier utarbetas och dokumenteras i 
syfte att uppnå en ekonomi i balans. 

» Kommunen tillämpar resursfördelningsmodeller inom skola och vård och omsorg 
enligt en beställar- och utförarmodell. Det är vår bedömning att resursfördelnings
systemen ger kommunen god förmåga att anpassa budget utifrån de demografiska 
förutsättningarna. Vi noterar däremot att nämnderna inte har dokumenterade kon
sekvensbeskrivningar för oförutsedda förändringar i det volymbaserade underlaget. 

» Vi kan konstatera att vård- och omsorgsnämnden på beställarsidan 2014 och 2015 
varit underbudgeterade. Detta har delvis korrigerats för 2016. Vi bedömer detta 
som positivt men ser ändock en risk att vård och omsorgsnämnden uppvisar ett un
derskott mot bakgrund av den demografiska utvecklingen. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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~ Vi noterar därtill att vård och omsorgsnämnden för hemtjänsten inte tillämpar mät
ningar och uppföljningar av verksamhetens effektivitet och produktivitet. Det är vår 
bedömning att kommunstyrelsen bör tillse att vård och omsorgsnämnden ges de 
nödvändiga förutsättningarna för att genomföra denna typ av mätningar samt att 
nämnden tar fram nyckeltal och ambitionsnivåer i syfte att säkerställa dess effektivi
tet. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen åtgärda följande brister; 

~ Det saknas tydlig koppling mellan kommunens ambitiösa mål och vilka resurser som 
krävs för att nå målen. Dock finns verksamhetsmässiga strategier angivna. 

~ Det behövs en långsiktig ekonomisk plan som visar hur kommunen kan klara av 
kostnadsökningar gällande t ex pensionsutbetalningar och en betydligt högre inve
steringstakt. 

~ Kommunens nämnder kan inte visa hur volymförändringar kan hanteras utan nega
tiva avvikelser för ekonomin. 

~ Kommunen saknar uppgifter om produktivitet och effektivitet inom hemtjänsten, 
vilket omöjliggör en adekvat styrning av verksamheten. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Re
visorerna ställer sig bakom de förslag till förbättringsområden och rekommendationer som 
anges i granskningsrapporten. Vi önskar svar från kommunstyrelsen på de kommentarer 
och bedömningar som framförts i granskningen. 

Svar på granskningsrapport och missiv önskas till den 22 maj 2016. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

Roar Onsö 
~w~ 

Sten Wahlgren 
Revisionens ordförande Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Granskningsrapport 
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Building a better 
working world 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat budget
processen. Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenligheten i kommunsty
relsens styrning och uppföljning av budgetprocessen. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser och bedömningar; 

• Budgetprocessen är dokumenterad och kommunicerad inom kommunen genom fram
tagna mallar, underlag och processbeskrivningar för nämnder och verksamheter . 

..,. Budgetprocessen inkluderar kommunens målsättningar med tillhörande mätetal och 
delmål. Kommunstyrelsen har för budget 2016 förändrat arbetssättet med målsätt
ningarna i syfte att tydliggöra dess styrning av budgetprocessen. Dock behöver eko
nomiska prioriteringar tydligt kopplas till måluppfyllelsen. Vi noterar att målsättningar
na omfattar såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål. 

• Vi konstaterar att kommunen står inför utmaningar i den långsiktiga ekonomiska pla
neringen mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, en ökad investeringstakt 
och omfattningen av framtida pensionsutbetalningar. Det är vår bedömning att kom
munen bör säkerställa att långsiktiga strategier utarbetas och dokumenteras i syfte att 
uppnå en ekonomi i balans. 

• Kommunen tillämpar resursfördelningsmodeller inom skola och vård och omsorg en
ligt en beställar- och utförarmodell. Det är vår bedömning att resursfördelningssyste
men ger kommunen god förmåga att anpassa budget utifrån de demografiska förut
sättningarna. Vi noterar däremot att nämnderna inte har dokumenterade konse
kvensbeskrivningar för oförutsedda förändringar i det volymbaserade underlaget. 

• Vi kan konstatera att vård- och omsorgsnämnden på beställarsidan 2014 och 2015 
varit underbudgeterade. Detta har delvis korrigerats för 2016. Vi bedömer detta som 
positivt men ser ändock en risk att vård och omsorgsnämnden uppvisar ett underskott 
mot bakgrund av den demografiska utvecklingen . 

..,. Vi noterar därtill att vård och omsorgsnämnden för hemtjänsten inte tillämpar mät
ningar och uppföljningar av verksamhetens effektivitet och produktivitet. Det är vår 
bedömning att kommunstyrelsen bör tillse att vård och omsorgsnämnden ges de 
nödvändiga förutsättningarna för att genomföra denna typ av mätningar samt att 
nämnden tar fram nyckeltal och ambitionsnivåer i syfte att säkerställa dess effektivi
tet. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen åtgärda följande brister; 

... Det saknas tydlig koppling mellan kommunens ambitiösa mål och vilka resurser som 
krävs för att nå målen. Dock finns verksamhetsmässiga strategier angivna. 

... Det behövs en långsiktig ekonomisk plan som visar hur kommunen kan klara av kost
nadsökningar gällande t ex pensionsutbetalningar och en betydligt högre investe
ringstakt. 

... Kommunens nämnder kan inte visa hur volymförändringar kan hanteras utan nega
tiva avvikelser för ekonomin. 

... Kommunen saknar uppgifter om produktivitet och effektivitet inom hemtjänsten, vilket 
omöjliggör en adekvat styrning av verksamheten. 
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2. Inledning 

Bakgrund 

Enligt Båstads kommuns budget för 2015-17 är ett av fullmäktiges mål att kommunens eko
nomi ska vara i balans. Detta tolkas som att kommunen ska redovisa ett överskott på två 
procent årligen av skatter och generella statsbidrag. Kommunen ska inflationssäkra behovet 
av framtida investeringar, bygga upp en beredskap för framtida pensionsutbetalningar samt 
att ha medel att möta ökade behov inom kommunala verksamheter. 

Kommunens revisorer har identifierat att Båstads kommun står inför stora utmaningar vilka 
kommer att påverka framtida budgetarbete. Kommunen planerar att inom de närmsta åren 
investera kring 170 mnkr årligen. Av årsredovisningen för 2014 går det att utläsa att finans
nettot redan idag är negativt. Ökade pensionsutbetalningar kommer att ytterligare att belasta 
resultatet. Pensionsutbetalningar belastade 2014 kommunens räkenskaper med ca 15 mnkr. 
Kostnaderna beräknas öka ytterligare fram till 2025. Dessa kostnader kommer likaså att på
verka kommunens budget. 

Revisorerna har noterat i årsredovisningen för 2014 att vissa verksamheter är underbudgete
rade. För att säkerställa att sådana situationer inte uppstår krävs att budgetprocessen ge
nomsyras av delaktighet, transparens och att samtliga verksamheter genomlyses i syfte att 
nå effektiviseringar. Revisorerna bedömer att det finns en risk att budgetprocessen inte till
räckligt väl reflekterar faktiska kostnader och att nödvändiga beslut inte fattas om effektivise
ringar. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma ändamålsenligheten i kommunstyrelsens 
styrning och uppföljning av budgetprocessen. 

Följande frågor besvaras i granskningen: 

... Hur fastställer kommunstyrelsen de ekonomiska ramarna för nämnderna? 
o Är budgetprocessen dokumenterad och kommunicerad? 
o Integrerar budgetprocessen både mål och ekonomi? 
o I vilken omfattning finns mål för god ekonomisk hushållning? På vilket sätt 

hanteras frågor kring effektivitet? I vilken omfattning tas hänsyn till strukturella 
frågor om tex befolkningsutveckling m.fl.? 

... Vilka resursfördelningssystem används? 
o Finns tillägg för en kommunalt beslutat kvalitetsnivå? 
o På vilket sätt stödjer budgeten ett behov av förändring och utveckling? 
o Vilka konsekvensanalyser finns på nämndsnivå? 
o Görs jämförelser med andra kommuner? 
o Finns interna resursfördelningssystem på nämndsnivå? 

... Hur hanteras ökade kostnader, effektiveringar och eventuellt minskad produktion? 
o Jämförelse över tid för kostnadsslag, vilka överskridit budget? Hur hanteras 

dessa i förhållande till budgetprocessen? 
o Finns det en grund för bedömning av felaktig budgetering kontra brister i ef

fektiviteten? 
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Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens styrning och uppföljning av budgetproces
sen. Någon fördjupad granskning av nämndens verksamheter vad gäller effektivi
tet/produktivitet ingår inte inom ramen för granskningen. 

Revisions kriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

"" Kommunallagen, 6 kap 

"" Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer i budget 2015 

"" De kommunala förvaltningarnas internbudgetar och verksamhetsplaner 

Metod och genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer sker med bl.a. kom
munchef och ekonomichef. 

Avgränsning och metod 

Granskningen avser kommunstyrelsen. Granskningen har skett genom intervjuer och doku
mentstudier. 

2.1. Rev is ionskriterier 

2.1.1. Kommunal/agen 

Enligt kommunallagen 6 kap 1 § åligger det kommunstyrelsen att leda och samordna förvalt
ningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska vidare, enligt 2 §, uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt 4 § åligger det kommunstyrelsen 
särskilt att bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige samt ha hand 
om den ekonomiska förvaltningen. 

2.1.2. Kommunstyrelsens reglemente 

Av reglemente framgår att det åligger kommunstyrelsen att samordna utformningen av mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av den kommunala verksamheten. Vidare åligger det 
kommunstyrelsen att ansvara för de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verk
samhet och ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och 
ekonomiskt. 

För beredningen av kommunens budget ansvarar kommunstyrelsens arbetsutskott. Budget
beredningen kan utökas på beslut av kommunstyrelsen . Budgetberedningen har ingen egen 
beslutanderätt utan utgör det beredande organet för kommunstyrelsen. 
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3. Iakttagelser 

3.1. Budgetprocessen 

Budget för det nästkommande verksamhetsåret påbörjas i samband med arbetet kring boks
lutet för det föregående året. På tjänstemannanivå inleds arbetet med att ta fram en om
världsanalys för kommunen som helhet. I februari månad träffas ledningsgruppen för uppfölj
ning av måluppfyllelsen från det föregående året. Graden av måluppfyllelse inkluderas i bud
getprocessen för det nästkommande året. 

I början av mars månad inkluderas KSAU och nämndernas presidier alternativt arbetsutskot
ten i utvärderingen av måluppfyllelse och omvärldsanalysen . Politiken får vid detta tillfälle 
också ta del av årsredovisningen. Politiken utarbetar de inledande måldirektiven vilket ger 
tjänstemannaorganisationen en inledande uppfattning om den politiska inriktningen för det 
nästkommande budgetåret. 

Budgetprocessen fortsätter med att ledningsgruppen fångar upp omfattningen av det näst
kommande årets investeringsbehov, skolpeng, hemtjänstpeng, boendepeng, skatteberäk
ningar med mera. Lokalgruppen inkommer också i detta skede kostnadsberäkningar för det 
nästkommande året. 

I slutet av april anordnas en budgetdag. Politiken ges vid detta tillfälle en heltäckande läges
analys avseende förutsättningarna för det nästkommande verksamhetsåret. Lägesanalysen 
inkluderar förväntade driftskostnader, kommunens lånegrad, resultatprognos med mera. 
Budgetdagen inleder den politiska processen . Vidare lyfts det nästkommande årets sats
ningar och prioriteringar. Nämnderna representeras vid denna dag genom respektive arbets
utskott. 

I maj inleds själva budgetberedningen. Samtliga politiska partier inkluderas i budgetproces
sen. Återigen återges en nulägesanalys för det nästkommande årets utgångsläge. Politiken 
ges vid detta tillfälle en preliminär prognos för det nästkommande budgetåret vilket inkluderar 
åtgärdsförslag utifrån kommunens förutsättningar. Den preliminära prognosen baseras på 
innevarande års prognos, föregående års utfall, den förväntade ekonomiska utvecklingen 
samt befolkningsprognosen för det nästkommande året. Det framkommer av intervju att det i 
budgetberedningen är viktigt att inte överskatta befolkningsprognosen i syfte att förbättra 
förutsättningarna för skattebasen. 2016 års budget innefattar en oförändrad befolkningsut
veckling. Det framkommer vidare att det bedöms vara viktigt att visa förståelse för att Båstad 
är en förhållandevist liten kommun med ett växande servicekrav utan ett växande skatteun
derlag. Detta grundar sig främst på den demografiska utvecklingen i kommunen där antalet 
äldre ökar i förhållande till kommunmedlemmar i arbetsför ålder. 

Därefter tar budgetberedningen fram förslag till fullmäktigemål, nämndsmål samt drifts- och 
investeringsramar. Sammantaget utgör detta kommunfullmäktiges budgetdirektiv. I budgetdi
rektivet tydliggörs de politiska prioriteringarna i budgetprocessen. Utöver de ekonomiska ra
marna inkluderar budgetdirektivet nämndernas målsättningar. 

Förslaget till budgetdirektiv lyfts vanligtvis för beslut vid kommunstyrelsens och kommunfull
mäktiges junimöte. 2015 sköts beslutet upp till september på grund av kommunens omval. 
När fullmäktige beslutat om budgetdirektivet för nästkommande års budget kommuniceras 
dessa till samtliga nämnder. Nämnderna behandlar därvid detaljbudget och målsättningarna. 
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Fullmäktige fattar som del av budgetdirektivet beslut om nästkommande verksamhetsårs 
skattesatser. 

Inom respektive nämnd behandlas detaljbudget utifrån budgetdirektivet med förvaltningarna. 
Utifrån dessa samtal och dialog inom nämnden bryts nämnsmålen ner till en nämndsplan. 
Om det skulle ha uppstått förändringar i skatteprognosenen inkluderas dessa i behandlingen 
av nämndsplanerna. Respektive nämnd tar beslut om nämndsplan vid oktobermötet. 

Budgeten beslutas som helhet av kommunfullmäktige vid dess novembermöte. Budgetpro
cessen är dokumenterad och antagen av kommunstyrelsen 1. Det finns för budgetprocessen 
och måluppfyllelsen såväl mallar som underlag framtagna för nämnder och verksamheter. 

3.1.1. Målstyrning 

Kommunchefen fick 2014 av kommunstyrelsen2 i uppdrag att se över målstyrningen i kom
munen. Resultatet av kommunchefens uppdrag färdigställdes sommaren 2015 och ligger till 
grund för budgetprocessen 2016. Målsättningarna ska vara tydliga, enkla och lägga att 
komma ihåg. Målsättningarna i 2016 års budget baseras på befintliga nyckeltal från SKL. Av 
intervju framgår att det är av vikt att målsättningarna ska överensstämma med budget samt 
att målen ska styra verksamheten, inte pengarna. Kommunfullmäktige har i budgetprocessen 
för 2016 antagit tre huvudsakliga målsättningar; 

"" Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
"" Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. 
"" Båstads kommun är i ekonomisk balans. 

Fullmäktiges målsättningar är nedbrutna i sex nämndsmål och två finansiella mål. 

"" Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O bästa skolkommuner. 
"" Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och om-

sorg. 
"" Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner. 
"" Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner. 
"" Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och 

folkhälsa . 
"" Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt. 

Finansiella mål ; 

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

"" Investeringar (exkl. VA) ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Undantag 
kan göras för finansiellt lönsamma investeringsprojekt. 

För samtliga målsättningar finns framtagna mätmetoder samt definierade insatser med an
svarig nämnd. 

1 KS 2014-02-12 § 29 
2 KS 2013-11 -13 § 245 
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Av intervju framgår att ledningsgruppen genomfört utvärderingar av den nuvarande målupp
fyllelsen enligt de nyckeltal som är framtagna för målsättningarna. För analysen av målsätt
ningarna har kommunen försökt identifiera vilka åtgärder som krävs för att förbättra nyckelta
len i syfte att uppfylla målsättningarna. Särskilda åtgärder som identifierats som krav för att 
förbättra måluppfyllelsen inkluderas som verksamhetsåtgärder i underlaget till politikens 
budgetdirektiv. Av intervju framgår att detta omfattar såväl myndighetskrav för att uppnå 
lagstandard men även särskilda insatser för att säkerställa målen. Åtgärderna kan finansie
ras av såväl tillskjutna medel som omfördelning av medel inom ramen för respektive verk
samhets budget. 

3.2. Resursfördelningsmodeller 

Båstads kommun tillämpar resursfördelningssystem inom skola och vård och omsorg. Av 
intervju framgår att kommunen använder resursfördelningsmodellen för såväl verksamhets
styrning som för jämförelser med andra kommuner. Kommunfullmäktige utgör beställaren i 
resursfördelningssystemet. Kommunens nämnder tillämpar inte resursfördelningssystem 
vidare inom sina respektive områden. Av intervju framkommer att respektive verksamhets
chef ansvarar för sin tilldelade budget. 

Inom ramen för den volymbaserade beställningsbudgeten utvärderas verksamheternas ef
fektivitet genom uppföljningar. Om utbildnings- eller vård och omsorgsnämnden uppvisar en 
negativ awikelse utvärderas huruvida detta beror på förändringar i volym i förhållande till 
budget alternativt i verksamhetens effektivitet utifrån tilldelad budget. Respektive nämnd an
svarar för att utförandet sker inom ramen för tilldelad budget. 

3.2.1. Skolpeng 

Båstads kommun tillämpar ett skolpengsystem för förskola, förskoleklass, fritidshem, grund
skola och gymnasium. Detta enligt en beställar- och utförarmodell. Kommunfullmäktige be
stämmer genom budgettilldelningen vad skolpengen ska vara inför varje verksamhetsår. 
Skolor och förskolor tilldelas en budget utifrån antalet elever som går på skolan . Kommun
fullmäktige är beställare av verksamhet till kommunens verksamhetsområden barn och skola 
samt bildning och arbete. Utförare kan också bestå av privata aktörer samt andra kommuner. 
Skolpengen ligger också till grund för ersättningen till privata aktörer och den interkommu
nala ersättning (exklusive gymnasieskola som ersätts med utförarens pris). 

Förskola Förskole- Grundskola Grundskola Grundskola Gymnasie-
klass 1-3 4-6 7-9 skola 

2014 103 998 kr 56 967 kr 53 318 kr 53 318 kr 71 976 kr 70 411 kr 
2015 107 653 kr 58 511 kr 56 372 kr 56 372 kr 74 532 kr 72 276 kr 
2016 110 191 kr 58 457 kr 58 085 kr 56 391 kr 75173kr 76 044 kr 
Tabell 3.1 - Skolpeng 2014-16 

I tabell 3.1 åskådliggörs skolpengen för de sex skolstadierna inom kommunen. Utöver dessa 
finns en skolpeng för fritidshem. Ersättningen för gymnasieskola är ett genomsnitt för de 
olika programmen som har olika stor skolpeng . I 2014 och 2015 års budget utgjorde skol
pengen samma belopp för grundskola 1-3 och 4-6, 2016 delades denna upp till två separata 
skolpengar. Av sammanställningen går det att utläsa att samtliga skolstadier, exklusive 
grundskola 4-6 mellan 2015 och 2016, har fått en ökad skolpeng per elev för samtliga år. 
Genomsnittligen har skolpengen ökat med ca sex procent sett över de senaste två åren . I 
sakgranskningen framkommer att ersättningen för samtliga skolstadier, utom gymnasiesko
lan , dels har ökat på grund av beslut i domstol som inneburit att ersättning flyttats från ram-
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ersättning till skolpeng. Detta innebär det inte är helt rättvisande att jämföra ersättningen 
inom respektive skolstadium från år till år. 

Kommunfullmäktige uppvisade för skolpengen 2014 en negativ avvikelse om ca 2 mnkr. Re
sultatet på utförarsidan var däremot positiv. Skolpengen för 2015 budgeterades totalt sett i 
paritet med 2014, ca 151 mnkr. Av kommunens delårsrapport 2015-08-31 prognostiserar 
kommunen ett negativt resultat för barn och skola om ca 8 mnkr. Avvikelsen grundar sig till 
största del på volymförändringar då inflyttningen till kommunen i åldrarna 1-15 varit högre än 
förväntat. 

3.2.2. Resursfördelning inom vård och omsorg 

Kommunens ersättning till vård och omsorg avseende boendeplatser och hemtjänstinsatser 
är uppdelad i en del som ersätts genom rambudget samt en del som är resursfördelningsba
serad. Resursfördelning inom vård och omsorg är uppdelad i boendepeng och hemtjänst
peng. Rambudgeten omfattar verksamhetsområdesstab, myndighetsenheten, stöd och om
sorg, hälso- och sjukvården, aktivering och socialt innehåll, nattpatrull och lokalhyra inklusive 
mediakostnader (uppvärmning, el, vatten m.m.) för lokaler samt renhållning . 

Av intervju framgår att resursfördelningsmodellen inom vård- och omsorg nu ansvaras för av 
kommunfullmäktige. Det framgår att budgeteringen avseende resursfördelningen har föränd
rats i syfte att bättre representera kommunens demografiska utveckling. 

3.2.2.1 Boendepeng 

Boendepengen utgår för beställning inom kommunen av platser på korttids- och särskilt bo
ende. Boendepengen ska täcka samtliga direkta kostnader i boendet exklusive lokalkostna
der och mediakostnader. Detaljbudget bestäms utifrån tilldelad boendepeng. Boendepengen 
utgår för de dagar som platser är belagda inom verksamheten. Budget för ett boende beslu
tas således av antalet brukare på boendet, antal boendeplatser och antalet dagar brukare 
belägger boendet. Boendepengen är fördelad mellan boenden som omfattar fler respektive 
färre än 1 O platser. Ersättningen per brukare är högre för boende med färre än 1 O platser. 

3.2.2.2 Hemtjänstpeng 

Båstads kommun har inrättat valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet (LOV). Bru
kare av hemtjänstinsatser har således möjligheten att välja mellan kommunalt och externt 
regi i utförandet av hemtjänstinsatser. Ersättning utgår för antalet timmar som omfattas av 
biståndsbeslutet. Ersättningen för externa aktörer är högre än de för utförandet i kommunalt 
regi. Detta beror på att kommunen har overhead-kostnader som är fria i utnyttjanderätt, ex
empelvis ekonomi- och personalförvaltning samt IT och dataadministration. Hemtjänst
pengen beslutas årligen i samband med budgetprocessen. 

3.2.2.3 Budget för vård och omsorg 

Det framgår av intervju att vård och omsorg i budget för 2014 och 2015 underbudgeterades 
på beställarsidan och kompenserades istället ur en demografireserv. Tabell 3.2 visar budget 
och utfall för såväl beställar- som utförarsidan för vård och omsorg inom hemtjänst och bo
ende. För 2015 utgörs siffrorna av prognosen ur tertialrapport 2. 
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Beställarsidan 
Budget 

2014 - 99, 1 mnkr 
2015 - 103,2 mnkr 
Tabell 3.2 

Utförarsidan 
Utfall Budget Utfall 
-115,0mnkr - 96,6 mnkr - 85,3 mnkr 
- 119,4 mnkr -101,5mnkr - 97,7 mnkr 

Av tabellen går det att utläsa att kommunen på beställarsidan uppvisade ett negativt resultat 
på ca 16 mnkr för 2014. För 2015 prognostiseras en negativ avvikelse på ca 16,2 mnkr. Av 
tabell 3.2 går det att utläsa att utförarsidan uppvisade ett överskott för 2014 på ca 11,3 mnkr 
och prognostiseras ett överskott på ca 3,8 mnkr för 2015. Resultatet på utförarsidan i sam
manställningen inkluderar då intäkter från resursfördelningssystemet. Sett till resultatet ex
klusive intäkterna från resursfördelningssystemet uppvisade vård och omsorg ett underskott i 
förhållande till budget på 2,4 mnkr 2014 och prognostiseras 2015 visa ett underskott på 14,3 
mnkr. Att vård och omsorg på utförarsidan går med underskott exklusive intäkter från resurs
fördelningssystemen men med överskott inklusive intäkterna påvisar att kommunen på be
ställarsidan underbudgeterat vård och omsorg . Att underskottet var lägre för 2014 än 2015 
beror enligt årsredovisningen 2014 dels på återsökta medel på grund av rättsfall samt av
satta medel för insatser som ej kunnat verkställas. Underskotten i verksamheten har kom
penserats ur budgetposten demografireserv. 

I budget för 2016 har kommunen för hemtjänsten uppbudgeterat verksamheten för att mer 
realistiskt motsvara det volymbaserade antalet utförda timmarna. Budget för hemtjänsten 
inkluderar också ett besparingskrav på ca 1, 1 mnkr genom en något lägre ersättning per 
timme. Kommunen inkluderar i budget för 2016 ingen demografireserv. Av intervju framkom 
att det inte fanns utrymme för det i och med de tillskjutna medlen. Vård och omsorgs intäkter 
från resursfördelningssystemen uppgår i budget för 2016 till 113, 7 mnkr varav 7,2 mnkr om
fattar en förändring i redovisningen av intäkter från avgifter för boende. Tidigare har dessa 
avgiftsintäkter redovisats på utförarsidan inom ramen för utfallet i tabell 3.2. Nettoeffekten för 
uppbudgeteringen inom vård och omsorgs budget, inkluderat såväl beställar- som utförarsi
dan, är således 5 mnkr i förhållande till budget för 2015. Nettoeffekten av uppbudgeteringen 
ska ställas i relation till underskottet på 2,4 mnkr för 2014 och det prognostiserade under
skottet på 14,3 mnkr för 2015. I sakgranskningen poängteras att vård- och omsorgs uppdrag 
har förändrats mellan åren i och med besparingar, exempelvis inom anhörigstöd. 

Det framkom av intervju att det trots ökning av tilldelad budget på beställarsidan finns en risk 
att budget, främst för hemtjänsten, inte är tillräcklig . Ett underskott kommer då således att 
uppvisas på utförarsidan. 

Det framgår att vård och omsorg för hemtjänsten inte tillämpar verksamhetssystem för upp
följning av effektivitet och produktivitet. Det framgår däremot att nämnden för tillfället inför 
system för nyckelfri hemtjänst vilket förväntas ge en positiv påverkan på hemtjänstens effek
tivitet. 

3.3. Långsiktiga ekonomiska faktorer 

3.3.1. Demografisk utveckling 

Det framgår av budget att den demografiska utvecklingen i kommunen att antalet äldre för
väntas öka den kommande 10-årsperioden. Kommunens befolkning består idag av ca 30 
procent över 65 år. Detta kan ställas i relation till rikssnittet som är 20 procent. Båstad kom
mun skiljer sig vidare negativt för åldersspannet 25-39 med ca sex procent. 
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3.3.2. Pensionsutbeta/ningar 

Båstads kommun tillämpar den så kallade blandmodellen avseende utbetalningar av pens
ioner. Detta innebär att kommunens åtagande för pensionsutbetalningar är fördelade mellan 
upparbetad pensionsskuld innan respektive efter 1998. Detta i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen som då trädde i kraft. Lagen gör gällande att samtliga upparbetade pens
ioner efter 1998 ska ingå i kommunens balansräkning. För upparbetad pension innan detta 
datum gavs Sveriges kommuner möjligheten att särredovisa kostnaderna utanför balansräk
ningen genom en ansvarsförbindelse. Kommunens pensionsskuld innan 1998 går således ej 
att utläsa från balansräkningen utan påverkar resultatet direkt allteftersom pensionen betalas 
ut. 

I kommunens årsredovisning för 2014 går det att utläsa att de upptagna avsättningarna för 
pensionsskulder i balansräkningen uppgår till 25,5 mnkr inklusive löneskatt. Detta avser 
upparbetad pension efter 1998. Ansvarsförbindelsen avseende pensionsskulder till och med 
1997 omfattade vid årsskiftet 2014-15 ca 290 mnkr. Således utgjorde 92 procent av kommu
nens totala pensionsskuld åtaganden som inte är en del av balansräkningen. Av årsredovis
ningen framgår vidare att kommunen utöver eget kapital inte har finansiella placeringar för att 
täcka framtida kostnader avseende pensionsutbetalningar. Resultatmässigt belastar dessa 
kostnader således resultatet direkt. 

Av intervju framkommer att kommunen inte själva genomför långsiktiga analyser av kost
nadsutvecklingen för pensionsutbetalningar som ligger utanför balansräkningen . Däremot 
beställs årligen analyser av kommunens pensionsåtaganden genom KPA Pension. Analysen 
inkluderar avsättningar till pension inklusive och exklusive särskild avtalspension samt an
svarsförbindelsen för upparbetad pension före 1998. Sammanställningen inkluderar också en 
kostnadsanalys för de nästkommande fem åren . 
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Diagram 3.1 

Diagram 3.1 visar kostnadsutvecklingen avseende pensionsutbetalningar för upparbetad 
pensionsskuld . Kostnaderna bedöms av KPA Pension totalt sett bli lägre under 2016 än 
2015. Därefter förväntas kostnaderna stiga kontinuerligt de nästkommande tre åren. Genom
snittligen kommer kostnaderna enligt KPA Pensions analys öka med ca 10 procent årligen, 
från ca 36,8 mnkr 2016 till 48,8 mnkr 2019. Utbetalningarna för ansvarsåtagandet av uppar
betad pension före 1998 kommer att öka från ca 12,6 mnkr 2015 till ca 14,9 mnkr 2016. 
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3.3.3. lnvesteringsbehov 

Båstads kommun har ökat investeringstakten de senaste åren . Enligt budget för 2016 förvän
tas investeringarna uppgå till 173 mnkr. De nästkommande två åren planerar kommunen 
investeringsåtgärder om 226 mnkr respektive 165 mnkr. Av de totalt 564 mnkr består 325 
mnkr av VA-investeringar. VA-investeringarna syftar till att förbättra det befintliga nätet samt 
utbyggnad till nyexploaterade områden. Investeringarna i VA-nätet finansieras av VA
kollektivet genom taxor, således används inte skatteintäkter för VA-investeringar. Reste
rande investeringar omfattar främst gata, park och fastigheter samt IT och skolverksamhet. 
Viss del av de infrastrukturella investeringarna gnomförs med statlig medfinansiering . Denna 
medfinansiering beräknas uppgå till 30 mnkr mellan 2016-18. 

En stor del av investeringarna omfattar vårdboende inom äldreomsorgen som kommer att 
byggas under 2016. Investeringarna väntas innebära utökade driftskostnader på ca 11 mnkr 
årligen för 2017 och 2018. Av intervjuer framkommer att behovet av investeringar kan inne
bära att flertalet åtgärder kommer på en gång. Detta kommer att sätta press på kommunens 
ekonomi i form av räntekostnader och ökade avskrivningskostnader. 

Av intervju framkommer att det inom kommunen genomförs kontinuerliga utvärderingar av 
den befintliga verksamheten för att klara av kostnadsökningen till följd av den höjda investe
ringstakten. Det framgår att lokaleffektiviseringar identifierats som ett område där kommunen 
har möjlighet att genomföra besparingar. Kommunen anses inte vara effektiva i den mån 
som är möjligt. Det genomförs åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen genom samlo
kalisering och energieffektivisering samt att finna ändamålsenliga lokaler för verksamheter
nas behov. Vidare framgår att investeringsutvecklingen kontinuerligt kommer att utvärderas 
för att i möjligaste mån undvika kvalitetsförsämringar inom ramen för den kommunala ser
vicen. Detta kan innebära att vissa investeringar senareläggs. 

3.4. Uppföljningar 

Den löpande ekonomiska uppföljningen sker främst genom delårsrapporter. Dessa redovisas 
tertialvis per den 30 april och 31 augusti. De nämnder och verksamheter som uppvisar ett 
negativt resultat vid tertialrapporten har ett krav att föreslå åtgärder. Det framgår av intervju 
att nämnderna inte systematiskt genomför konsekvensanalyser för verksamhetsåtgärder vid 
uppvisande av negativt utfall för exempelvis förändringar i det demografiska underlaget. Av 
intervju framgår att det för underbudgeterade verksamheter tidigare varit svårt att kräva åt
gärdsförslag. Det är kommunens inställning att detta inte kommer att vara ett betydande pro
blem med den mer realistiska budgeteringen som antagits för 2016. 
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4. Bedömningar 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

11> Hur fastställer kommunstyrelsen de ekonomiska ramarna för nämnderna? 
o Är budgetprocessen dokumenterad och kommunicerad? 
o Integrerar budgetprocessen både mål och ekonomi? 
o I vilken omfattning finns mål för god ekonomisk hushållning? På vilket sätt 

hanteras frågor kring effektivitet? I vilken omfattning tas hänsyn till strukturella 
frågor om tex befolkningsutveckling m.fl.? 

Det är vår bedömning att dokumenteringen av budgetprocessen är tillfredsställande. Kom
munenes målstyrning är sedan budgetprocessen för 2016 tydligt formulerad och inkluderad i 
budgetprocessen. Det är däremot vår bedömning att kommunen kan tydliggöra de ekono
miska prioriteringarna för att uppfylla målen. Vi kan konstatera att kommunen har som mål
sättning att nå en ekonomi i balans med ett överskott om två procent. Det är därför vår be
dömning att kommunen bör tydliggöra strategier för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen 
mot bakgrund av de ökade kostnader som följer den höjda investeringstakten samt utveckl
ingen av pensionsutbetalningar. 

"' Vilka resursfördelningssystem används? 
o Finns tillägg för en kommunalt beslutat kvalitetsnivå? 
o På vilket sätt stödjer budgeten ett behov av förändring och utveckling? 
o Vilka konsekvensanalyser finns på nämndsnivå? 
o Görs jämförelser med andra kommuner? 
o Finns interna resursfördelningssystem på nämndsnivå? 

Kommunen tillämpar resursfördelningssystem för hemtjänst, vårdboende och skolan enligt 
en beställar- och utförarmodell. Det är vår bedömning att resursfördelningsmodellerna ger 
kommunen god förmåga att anpassa beställarbudget utifrån de demografiska förutsättning
arna. I ett pengsystem är det avgörande med framförhållning, varför vård- och omsorgs
nämnden samt utbildningsnämnden med fördel bör ha beredskap för volymförändringar. 
Detta i syfte att säkerställa att underskott inte uppstår. 

11> Hur hanteras ökade kostnader, effektiveringar och eventuellt minskad produktion? 
o Jämförelse över tid för kostnadsslag, vilka överskridit budget? Hur hanteras 

dessa i förhållande till budgetprocessen? 
o Finns det en grund för bedömning av felaktig budgetering kontra brister i ef

fektiviteten? 

Det är vår bedömning att kommunen genomfört vissa förändringar av budgetprocessen i 
syfte att undvika att underbudgetera verksamheter, främst inom hemtjänsten som uppbudge
terats för antalet ersatta timmar och prisjusterats ner per ersatt utförd timme. Vi ser trots 
detta , mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, att vård och omsorg inom hemtjäns
ten riskerar uppvisa ett underskott på utförarsidan. Det är därför vår bedömning att kommun
styrelsen bör tillse att det inom vård och omsorg finns förutsättningar för att mäta och följa 
upp hemtjänstens produktivitet och effektivitet. Kommunen bör därvid ta fram nyckeltal och 
ambitionsnivåer i syfte att styra verksamheten. Vi anser däremot att uppbudgeteringen av 
antalet utförda timmar i 2016 års budget bidrar till en tydligare ansvarsfördelning mellan be
ställare och utförare gällande verksamhetens effektivitet kontra beställares budgetering. För-
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ändringen av redovisningen gällande intäkter från avgifter för boende till beställarsidan bidrar 
också till denna tydlighet. 

4.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen åtgärda följande brister; 

... Det saknas tydlig koppling mellan kommunens ambitiösa mål och vilka resurser som 
krävs för att nå målen. Dock finns verksamhetsmässiga strategier angivna. 

... Det behövs en långsiktig ekonomisk plan som visar hur kommunen kan klara av kost
nadsökningar gällande t ex pensionsutbetalningar och en betydligt högre investe
ringstakt. 

... Kommunens nämnder kan inte visa hur volymförändringar kan hanteras utan nega
tiva avvikelser för ekonomin. 

... Kommunen saknar uppgifter om produktivitet och effektivitet inom hemtjänsten, vilket 
omöjliggör en adekvat styrning av verksamheten. 

Båstad den 22 februari 

Lars Eriksson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
EY 

Linus Aldefors 
Verksamhetsrevisor 
EY 
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuade 

... Kommunchef - Katarina Pelin 

... Ekonomichef - Johan Linden 

Dokumentation 

... Kommunstyrelsens reglemente 

... Kommunstyrelsens delegationsordning 

... Kommunstyrelseprotokoll 

.... Kommunfullmäktigeprotokoll 

... Budget 2014, 2015 och 2016 

... Årsredovisning 2013 och 2014 

.... Delårsrapporter 2015 

.... Budgetprocessdokumentation 

... Mallar och underlag för budgetprocessen 

... Budgetdirektiv för 2016 

.... Nämndsplaner 

.... Pensionsanalyser 

... Dokumentation för resursfördelningssystem 

... Omvärldsbevakning 2015 

Kommunens förtroendevalda revisorer Ingvar Andreasson och Olof Eriksson har deltagit vid 
intervjuer. 
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KS § 89  Dnr KS 000558/2016 - 906 

Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden och 
Ängahällan 

 
Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har den 11 april 2016 fattat beslut om att begära 

extra anslag till budgeten 2016 på 120.000 kr  för att täcka de ökade 
personalkostnaderna med anledning av öppethållande av Vårlidens och 
Ängahällans matsalar måndag-söndag.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 april 

2016 samt tjänsteskrivelse från SAS Ingrid Pettersson och tillförordnad vård- 
och omsorgschef Margareta Hammarberg, daterad 2016-01-29.  

 
Notering Christer de la Motte (M) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till vård- och omsorgsnämndens begäran om extra 

anslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Vård- och omsorgsnämnden beviljas extra anslag till budgeten 2016 på 
120.000 kr för att täcka de ökade personalkostnaderna med anledning av 
öppethållande av Vårlidens och Ängahällans matsalar måndag-söndag.  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 9av10 

VN §41 Dnr VN 000014/2016 - 700 

Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden och 
Ängahällan 

Beskrivning av ärendet Genom beslut i vård- och omsorgsnämnden, om öppethållande av matsalar på 
Vårliden och Ängahällan, begärs extra anslag för att täcka kostnaderna som 
uppkommit. I 2016 års budget ligger ett sparbeting på 200 000 kr med 
anledning av rationalisering av matserveringen i Ängahällans och 
Bjärehemmets matsalar. Förvaltningen bestämde att stänga Bjärehemmets 
matsal alla dagar och leverera maten hem till vård- och omsorgstagaren. 
Utifrån beslut bestämdes också att inte servera lunch i matsal på helger på 
Vårliden och Ängahällan utan leverera maten till hemmet. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från utredare Ingrid Pettersson och vård- och omsorgschef 
Margaretha Hammarberg, daterad den 29 januari 2016. 

Vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Eddie Grankvist (BP): Extra anslag till budgeten 2016 på 120 000 kr begärs hos 
kommunfullmäktige för att täcka de ökade personalkostnaderna med anledning 
av öppethållande av Vårlidens och Ängahällans matsalar måndag-söndag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit yrkandet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Extra anslag till budgeten 2016 på 120 000 kr begärs hos kommun
fullmäktige för att täcka de ökade personalkostnaderna med anledning av 
öppethållande av Vårlidens och Ängahällans matsalar måndag-söndag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-01-29 
Handläggare: Ingrid Pettersson 
Dnr: VN 000014/2016 - 700 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Vård och omsorg, stab 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
"[Skriv text här]" 

Samråd har skett med: 
"[Skriv text här]" 

Tjänsteskrivelse 

Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden och 
Ängahällan 

Sammanfattning av ärendet 
Genom beslut i vård- och omsorgsnämnden, om öppethållande av matsalar på Vårliden och 
Ängahällan, begärs extra anslag för att täcka kostnaderna som uppkommit. 

Bakgrund 

1 (1) 

I 2016 års budget ligger ett sparbeting på 200 000 med anledning av rationalisering av mat
serveringen i Ängahällans och Bjärehemmets matsalar. Förvaltningen bestämde att stänga 
Bjärehemmets matsal alla dagar och leverera maten hem till vård- och omsorgstagaren. Utifrån 
beslut bestämdes också att inte servera lunch i matsal på helger på Vårliden och Ängahällan 
utan levererade maten till hemmet. 

Aktuellt 
Vård och omsorgsnämnden har fattat beslut, 2016-01-18 (§ 6), på att det ska fortsättas att ser
veras lunch alla dagar i veckan i Ängahällan och Vårlidens matsalar men inte på Bjärehemmet. 
För Vård och omsorg blir detta en ökad kostnad som inte täcks in i budgeten för 2016. 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Begära om extra anslag till budgeten 2016 på 120 000 kronor av kommunstyrelsen för 
att täcka de ökade kostnaderna för öppethållande av Ängahällans och Vårlidens matsa
lar måndag-söndag. 

Båstad 2016-01-29 

Ingrid Pettersson 
Socialt ansvarig socionom (SAS) 
Vård och omsorg 

Margaretha Hammarberg 
Tf. Vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 

160129\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 
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KS § 104  Dnr KS 000715/2015 - 500 

VA-samverkan mellan Laholm-Båstad 
 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i Laholms och Båstads kommuner fattade den 26 april 

2011, § 51, respektive den 27 april 2011, § 73, inriktningsbeslut om att 
kommunerna gemensamt skulle arbeta för en utbyggnad av Ängstorps 
avloppsreningsverk med överföringsledning från Hedhusets avlopps-
reningsverk i Laholms kommun i syfte att klara dagens fastställda krav och 
möta en förväntad framtida expansion i kommunerna i form av bostäder och 
verksamheter. Inriktningsbeslutet innebar att Hedhusets reningsverk skulle 
avvecklas. I underlaget för inriktningsbesluten var utgångspunkten att de va-
anläggningar som samverkan med Båstads kommun avser skulle ägas ensamt 
av Laholms kommun. 

 
 Vidare träffades det mellan Laholms och Båstads kommuner den 6 respektive 

den 10 oktober 2011 avtal om utbyggnad av Skottorps vattenverk i syfte att 
ordna ett gemensamt vattenförsörjningssystem för de båda kommunerna med 
utnyttjande av Skottorps och Dömestorps vattentäkter i Laholms kommun och 
Eskiltorps vattentäkt i Båstads kommun. Avtalet har inte trätt i kraft, men både 
i detta avtal och i senare förslag till reviderat avtal har förutsatts att 
vattenverket ska ägas ensamt av Laholms kommun medan Båstads kommun 
ska svara för utbyggnad av rå- och dricksvattenledning mellan Eskiltorps 
vattentäkt och vattenverket. 

 
 På uppdrag av styrgruppen för va-samverkan har Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) gjort en övergripande analys av former för 
va-samverkan mellan de båda kommunerna med utgångspunkt dels från 
alternativet att Båstads kommun förvärvar del av de aktuella va-
anläggningarna och att kommunerna därefter äger anläggningarna med 
samäganderätt enligt ett samäganderättsavtal dels alternativet att 
kommunerna bildar ett gemensamt aktiebolag som förvärvar och förvaltar va-
anläggningarna. 

 
 På basis av utredningen har styrgruppen den 10 november 2015 beslutat 

rekommendera kommunerna att den fortsatta utredningen av form för va-
samverkan mellan de båda kommunerna inriktas mot att Båstads kommun 
förvärvar del av de va-anläggningar som avses samutnyttjas och att 
kommunerna därefter äger anläggningarna med samäganderätt. 

 
 På grundval av styrgruppens rekommendation har fullmäktige i Laholms och 

Båstads kommuner därefter den 15 december 2015, § 157, respektive den 16 
december 2015, § 266, uppdragit åt styrgruppen att ta fram förslag till 
samäganderättsavtal mellan kommunerna för de va-anläggningar som avses 
samutnyttjas. 

 
 Avtalspaketet 
 En beredningsgrupp med företrädare för Laholms och Båstads kommuner, 

Laholmsbuktens VA samt Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB har med 
konsultmedverkan från PwC utarbetat förslag till avtal för den fortsatta va-
samverkan enligt följande. 
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 Spillvattensamverkan genom samägande av fastigheter med Ängstorps och 
Hedhusets va-anläggningar 

 Förslag till överlåtelseavtal har upprättats enligt vilket Laholms kommun till 
Båstads kommun för en sammanlagd köpeskilling av 3 711 000 kronor säljer 
halva sin 100-procentiga ägarandel av fastigheterna Lagaholm 3:17 (Ängstorp) 
och Skummeslöv 14:2 (Hedhuset) med tillträde den 1 juli 2016. 

 
 Överlåtelseavtalet ingår som bilaga i ett förslag till samäganderättsavtal som 

reglerar kommunernas åtagande att med gemensamt ägande av 
anläggningarna bygga om Hedhuset så att pumpstation och bassäng kan 
användas av båda kommunerna, anlägga en ny överföringsledning för 
spillvatten från Hedhuset till Ängstorp samt bygga ut Ängstorpsverket för båda 
kommunernas behov. 

 
 Samäganderättsavtalet reglerar vidare att Båstads kommun uppdrar driften av 

de gemensamma anläggningarna åt Laholms kommun vilket med hänsyn till 
Laholms kommuns avtal med Halmstads kommun om samverkan i en 
gemensam va-nämnd (Laholmsbuktens VA) innebär att nämndens 
utförarorganisation (Förvaltningen för Laholmsbuktens VA, (LBVA)) i 
Halmstads kommun svarar för den faktiska driften. 

 
 Samäganderättsavtalet innebär vidare att beslutsbefogenheterna när det gäller 

t.ex. drift- och investeringsbudget för den gemensamma va-verksamheten 
ligger kvar hos respektive ägarkommun. I syfte att samordna kommunernas 
beslutsfattande föreslås inrättas ett Ägarråd med uppgift att ta fram och bereda 
beslutsunderlag för frågor som kräver beslut hos respektive kommun samt 
fungera som ett samrådsorgan mellan parterna. Rådet föreslås bestå av 
kommunernas kommunstyrelsepresidier där ordförandeskapet roterar mellan 
kommunerna vartannat år. 

 
 Till samäganderättsavtalet finns kopplat ett styrdokument som närmare 

behandlar bl.a. budgetprocessen, fördelningsnycklar mellan kommunerna för 
investeringar, drift- och kapitalkostnader samt ekonomisk- och 
verksamhetsåterrapportering till kommunerna. 

 
 Vattenförsörjningssamverkan i Skottorps vattenverk 
 Kommunernas senaste inriktningsbeslut i december 2015 innebär 

senareläggning av ett gemensamt vattenförsörjningssystem mellan 
kommunerna genom anslutning av Eskiltorps vattentäkt till Skottorps 
vattenverk inom en tioårsperiod samt att Laholms kommun redan nu ska bygga 
ut vattenverket för båda kommunernas behov. Investeringskostnaden beräknas 
till 58 miljoner kronor, varav Båstads andel initialt uppgår till åtta miljoner 
kronor. 

 
 Den valda inriktningen innebär att Båstads kommun inte nu kan gå in som 

delägare i Skottorps vattenverk, fastigheten Skummeslöv 29:1, eftersom det 
skulle innebära att kommunen per automatik blir hälftenägare av de 
investeringar som Laholms kommun ska bekosta. I stället har upprättats ett 
förslag till investeringsavtal enligt vilket Båstads kommun förklarar sin avsikt 
att senast den 1 juli 2026 för sin vattenförsörjning ansluta sig till Skottorps 
vattenverk och därvid bli hälftenägare till vattenverksfastigheten Skummeslöv 
29:1 (under avstyckning) samt ingå samäganderättsavtal med Laholms 
kommun på motsvarande sätt som gäller för kommunernas spill-
vattensamverkan. Avtalet innebär vidare att Båstads kommun till Laholms 
kommun ska erlägga sammanlagt åtta miljoner kronor i samband med att 
Laholms kommun genomför de ombyggnationer och förändringar av 
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vattenverket som är nödvändiga för att verket ska kunna användas för båda 
kommunernas behov. Avtalsförslaget innehåller vidare bestämmelser om att 
Båstads kommuns investeringsbidrag inte återbetalas om kommunen väljer att 
inte fullfölja sin avsikt att senare ansluta sig till Skottorpsverket samt regler om 
avräkning av investeringsbidraget vid anslutningstillfället.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström, daterad 2016-04-

22. 
 Styrgruppsbeslut, samäganderättsavtal, fastighetsöverlåtelseavtal, FDS-utdrag, 

styrdokument och investeringsavtal.  
 
Förvaltningens förslag 1. Komunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till samäganderättsavtal 

mellan kommunerna avseende spillvattensamverkan med bilagorna 
överlåtelseavtal avseende fastigheterna Lagaholm 3:17 (Ängstorps 
avloppsreningsverk) och Skummeslöv 14:2 (Hedhusets avloppsreningsverk) 
samt tillhörande styrdokument för driften av den gemensamma va-
verksamheten.  
 
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till investeringsavtal 
mellan kommunerna avseende vattenförsörjningssamverkan i Skottorps 
vattenverk. 

 
Föredragande Kommunchef Katarina Pelin föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Komunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till samäganderättsavtal 
mellan kommunerna avseende spillvattensamverkan med bilagorna 
överlåtelseavtal avseende fastigheterna Lagaholm 3:17 (Ängstorps 
avloppsreningsverk) och Skummeslöv 14:2 (Hedhusets avloppsreningsverk) 
samt tillhörande styrdokument för driften av den gemensamma va-
verksamheten.  
 
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till investeringsavtal 
mellan kommunerna avseende vattenförsörjningssamverkan i Skottorps 
vattenverk.  
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Datum: 2016-04-22 
Handläggare: Carl-Magnus Billström 
Dnr: KS 000715/2015 – 500 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Styrgruppsbeslut, samäganderättsavtal, fastighetsöverlåtelseavtal, FDS-utdrag, styrdokument 
och investeringsavtal  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Avtal om va-samverkan mellan Båstads och Laholms kommuner 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Laholms och Båstads kommuner fattade den 26 april 2011, § 51, 

respektive den 27 april 2011, § 73, inriktningsbeslut om att kommunerna gemensamt skulle 

arbeta för en utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk med överföringsledning från 

Hedhusets avloppsreningsverk i Laholms kommun i syfte att klara dagens fastställda krav och 

möta en förväntad framtida expansion i kommunerna i form av bostäder och verksamheter. 

Inriktningsbeslutet innebar att Hedhusets reningsverk skulle avvecklas. I underlaget för 

inriktningsbesluten var utgångspunkten att de va-anläggningar som samverkan med Båstads 

kommun avser skulle ägas ensamt av Laholms kommun. 

 

Vidare träffades det mellan Laholms och Båstads kommuner den 6 respektive den 10 oktober 

2011 avtal om utbyggnad av Skottorps vattenverk i syfte att ordna ett gemensamt vattenför-

sörjningssystem för de båda kommunerna med utnyttjande av Skottorps och Dömestorps 

vattentäkter i Laholms kommun och Eskiltorps vattentäkt i Båstads kommun. Avtalet har inte 

trätt i kraft, men både i detta avtal och i senare förslag till reviderat avtal har förutsatts att 

vattenverket ska ägas ensamt av Laholms kommun medan Båstads kommun ska svara för 

utbyggnad av rå- och dricksvattenledning mellan Eskiltorps vattentäkt och vattenverket. 

 

På uppdrag av styrgruppen för va-samverkan har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) 

gjort en övergripande analys av former för va-samverkan mellan de båda kommunerna med 

utgångspunkt dels från alternativet att Båstads kommun förvärvar del av de aktuella va-

anläggningarna och att kommunerna därefter äger anläggningarna med samäganderätt enligt 

ett samäganderättsavtal dels alternativet att kommunerna bildar ett gemensamt aktiebolag 

som förvärvar och förvaltar va-anläggningarna. 

 

På basis av utredningen har styrgruppen den 10 november 2015 beslutat rekommendera 

kommunerna att den fortsatta utredningen av form för va-samverkan mellan de båda 

kommunerna inriktas mot att Båstads kommun förvärvar del av de va-anläggningar som avses 

samutnyttjas och att kommunerna därefter äger anläggningarna med samäganderätt. 
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På grundval av styrgruppens rekommendation har fullmäktige i Laholms och Båstads 

kommuner därefter den 15 december 2015, § 157, respektive den 16 december 2015, § 266, 

uppdragit åt styrgruppen att ta fram förslag till samäganderättsavtal mellan kommunerna för 

de va-anläggningar som avses samutnyttjas. 

 

Avtalspaketet 

En beredningsgrupp med företrädare för Laholms och Båstads kommuner, Laholmsbuktens VA 

samt Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB har med konsultmedverkan från PwC utarbetat 

förslag till avtal för den fortsatta va-samverkan enligt följande. 

 

Spillvattensamverkan genom samägande av fastigheter med Ängstorps och Hedhusets va-

anläggningar 

Förslag till överlåtelseavtal har upprättats enligt vilket Laholms kommun till Båstads kommun 

för en sammanlagd köpeskilling av 3 711 000 kronor säljer halva sin 100-procentiga ägarandel 

av fastigheterna Lagaholm 3:17 (Ängstorp) och Skummeslöv 14:2 (Hedhuset) med tillträde den 

1 juli 2016. 

 

Överlåtelseavtalet ingår som bilaga i ett förslag till samäganderättsavtal som reglerar kommu-

nernas åtagande att med gemensamt ägande av anläggningarna bygga om Hedhuset så att 

pumpstation och bassäng kan användas av båda kommunerna, anlägga en ny 

överföringsledning för spillvatten från Hedhuset till Ängstorp samt bygga ut Ängstorpsverket 

för båda kommunernas behov. 

 

Samäganderättsavtalet reglerar vidare att Båstads kommun uppdrar driften av de 

gemensamma anläggningarna åt Laholms kommun vilket med hänsyn till Laholms kommuns 

avtal med Halmstads kommun om samverkan i en gemensam va-nämnd (Laholmsbuktens VA) 

innebär att nämndens utförarorganisation (Förvaltningen för Laholmsbuktens VA, (LBVA)) i 

Halmstads kommun svarar för den faktiska driften. 

 

Samäganderättsavtalet innebär vidare att beslutsbefogenheterna när det gäller t.ex. drift- och 

investeringsbudget för den gemensamma va-verksamheten ligger kvar hos respektive 

ägarkommun. I syfte att samordna kommunernas beslutsfattande föreslås inrättas ett Ägarråd 

med uppgift att ta fram och bereda beslutsunderlag för frågor som kräver beslut hos 

respektive kommun samt fungera som ett samrådsorgan mellan parterna. Rådet föreslås bestå 

av kommunernas kommunstyrelsepresidier där ordförandeskapet roterar mellan 

kommunerna vartannat år. 

 

Till samäganderättsavtalet finns kopplat ett styrdokument som närmare behandlar bl.a. 

budgetprocessen, fördelningsnycklar mellan kommunerna för investeringar, drift- och 

kapitalkostnader samt ekonomisk- och verksamhetsåterrapportering till kommunerna. 

 

Vattenförsörjningssamverkan i Skottorps vattenverk 

Kommunernas senaste inriktningsbeslut i december 2015 innebär senareläggning av ett 

gemensamt vattenförsörjningssystem mellan kommunerna genom anslutning av Eskiltorps 

vattentäkt till Skottorps vattenverk inom en tioårsperiod samt att Laholms kommun redan nu 

ska bygga ut vattenverket för båda kommunernas behov. Investeringskostnaden beräknas till 

58 miljoner kronor, varav Båstads andel initialt uppgår till åtta miljoner kronor. 

 

Den valda inriktningen innebär att Båstads kommun inte nu kan gå in som delägare i Skottorps 

vattenverk, fastigheten Skummeslöv 29:1, eftersom det skulle innebära att kommunen per 
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automatik blir hälftenägare av de investeringar som Laholms kommun ska bekosta. I stället har 

upprättats ett förslag till investeringsavtal enligt vilket Båstads kommun förklarar sin avsikt att 

senast den 1 juli 2026 för sin vattenförsörjning ansluta sig till Skottorps vattenverk och därvid 

bli hälftenägare till vattenverksfastigheten Skummeslöv 29:1 (under avstyckning) samt ingå 

samäganderättsavtal med Laholms kommun på motsvarande sätt som gäller för kommunernas 

spillvattensamverkan. Avtalet innebär vidare att Båstads kommun till Laholms kommun ska 

erlägga sammanlagt åtta miljoner kronor i samband med att Laholms kommun genomför de 

ombyggnationer och förändringar av vattenverket som är nödvändiga för att verket ska kunna 

användas för båda kommunernas behov. Avtalsförslaget innehåller vidare bestämmelser om 

att Båstads kommuns investeringsbidrag inte återbetalas om kommunen väljer att inte fullfölja 

sin avsikt att senare ansluta sig till Skottorpsverket samt regler om avräkning av 

investeringsbidraget vid anslutningstillfället.  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Komunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till samäganderättsavtal mellan 
kommunerna avseende spillvattensamverkan med bilagorna överlåtelseavtal avseende 
fastigheterna Lagaholm 3:17 (Ängstorps avloppsreningsverk) och Skummeslöv 14:2 
(Hedhusets avloppsreningsverk) samt tillhörande styrdokument för driften av den 
gemensamma va-verksamheten.  
 
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till investeringsavtal mellan 
kommunerna avseende vattenförsörjningssamverkan i Skottorps vattenverk.  
 
3. Investeringsbudgeten för VA under 2016 utökas med 3 711 tkr för att finansiera inköpet i 
det befintliga reningsverket i Ängstorp.   
 
 
 
Båstad 2016-04-22 
 
 
Carl-Magnus Billström 
Kommunjurist 
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STYRGRUPPEN FÖR VA-SAMVERKAN 
LAHOLM-BÅSTAD 
2016-04-19 

Kommunledningskontoret 
Kanslichef/kommunjurist Bo Erlandsson 

Laholms kommun 
Båstads kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -04- 2 0 
on~~S .. ~~~°?t\ s 
~~~S::-:.S.~~ .. 

Avtal om va-samverkan mellan Laholms och Båstads kommuner 

Styrgruppens för va-samverkan Laholm-Båstad beslut 
Styrgruppen för va-samverkan Laholm-Båstad rekommenderar Laholms och Båstads kommuner 
att fatta följande beslut: 

I. Kommunfullmäktige i Laholms respektive Båstads kommun godkänner föreliggande förslag 
till samäganderättsavtal mellan kommunerna avseende spill vattensamverkan med bilagorna 
överlåtelseavtal avseende fastigheterna Lagaholm 3: 17 (Ängstorps avloppsreningsverk) och 
Skummeslöv 14:2 (Hedhusets avloppsreningsverk) samt styrdokument för driften av den 
gemensamma va-verksamheten. 

2. Kommunfullmäktige i Laholms respektive Båstads kommun godkänner föreliggande förslag 
till investeringsavtal mellan kommunerna avseende vattenförsörjningssamverkan i Skottorps 
vattenverk. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Laholms och Båstads kommuner har den 26 april 2011, § 51, respektive 
den 27 april 2011, § 73 , fattat inriktningsbeslut om att kommunerna gemensamt ska arbeta för en 
utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk med överföringsledning från Hedhusets avlopps
reningsverk i Laholms kommun i syfte att klara dagens fastställda krav och möta en förväntad 
framtida expansion i kommunerna i form av bostäder och verksamheter. Inriktningsbeslutet 
innebär att Hedhusets reningsverk ska avvecklas. I underlaget för inriktningsbesluten har 
utgångspunkten varit att de va-anläggningar som samverkan med Båstads kommun avser ska 
ägas ensamt av Laholms kommun. 

Vidare har det mellan Laholms och Båstads kommuner den 6 respektive den 10 oktober 2011 
träffats avtal om utbyggnad av Skottorps vattenverk i syfte att ordna ett gemensamt vattenför
sörjningssystem för de båda kommunerna med utnyttjande av Skottorps och Dömestorps vatten
täkter i Laholms kommun och Eskiltorps vattentäkt i Båstads kommun. Avtalet har inte trätt i 
kraft, men både i detta avtal och i senare förslag till reviderat avtal har förutsatts att vattenverket 
ska ägas ensamt av Laholms kommun medan Båstads kommun ska svara för utbyggnad av rå
och dricksvattenledning mellan Eskiltorps vattentäkt och vattenverket. 

På uppdrag av styrgruppen för va-samverkan har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) 
gjort en övergripande analys av former för va-samverkan mellan de båda kommunerna med 
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utgångspunkt dels från alternativet att Båstads kommun förvärvar del av de aktuella va
anläggningama och att kommunerna därefter äger anläggningarna med samäganderätt enligt ett 
samäganderättsavtal dels alternativet att kommunerna bildar ett gemensamt aktiebolag som för
värvar och förvaltar va-anläggningarna. 

På basis av utredningen har styrgruppen den 10 november 2015 beslutat rekommendera kommu
nerna att den fortsatta utredningen av form för va-samverkan mellan de båda kommunerna inrik
tas mot att Båstads kommun förvärvar del av de va-anläggningar som avses samutnyttjas och att 
kommunerna därefter äger anläggningarna med samäganderätt. 

På grundval av styrgruppens rekommendation har fullmäktige i Laholms och Båstads kommuner 
därefter den 15 december 2015, § 157, respektive den 16 december 2015, § 266, uppdragit åt 
styrgruppen att ta fram förslag till samäganderättsavtal mellan kommunerna för de va-anlägg
ningar som avses samutnyttjas. 

A vtalspaketet 
En beredningsgrupp med företrädare för Laholms och Båstads kommuner, Laholmsbuktens VA 
samt Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB har med konsultmedverkan från PwC utarbetat 
förslag till avtal för den fortsatta va-samverkan enligt följande. 

Spillvattensamverkan genom samägande av fastigheter med Angstorps och Hedhusets va
anläggningar 
Förslag till överlåtelseavtal har upprättats enligt vilket Laholms kommun till Båstads kommun 
för en sammanlagd köpeskilling av 3 711 000 kronor säljer halva sin 100-procentiga ägarandel 
av fastigheterna Lagaholm 3: 17 (Ängstorp) och Skummeslöv 14:2 (Hedhuset) med tillträde den 
1 juli 2016. 

Överlåtelseavtalet ingår som bilaga i ett förslag till samäganderättsavtal som reglerar kommu
nernas åtagande att med gemensamt ägande av anläggningarna bygga om Hedhuset så att pump
station och bassäng kan användas av båda kommunerna, anlägga en ny överföringsledning för 
spillvatten från Hedhuset till Ängstorp samt bygga ut Ängstorpsverket för båda kommunernas 
behov. 

Samäganderättsavtalet reglerar vidare att Båstads kommun uppdrar driften av de gemensamma 
anläggningarna åt Laholms kommun vilket med hänsyn till Laholms kommuns avtal med Halm
stads kommun om samverkan i en gemensam va-nämnd (Laholmsbuktens VA) innebär att 
nämndens utförarorganisation (Förvaltningen för Laholmsbuktens VA, (LBVA)) i Halmstads 
kommun svarar för den faktiska driften. 

Samäganderättsavtalet innebär vidare att beslutsbefogenheterna när det gäller tex. drift- och 
investeringsbudget för den gemensamma va-verksamheten ligger kvar hos respektive ägarkom
mun. I syfte att samordna kommunernas beslutsfattande föreslås inrättas ett Ägarråd med uppgift 
att ta fram och bereda beslutsunderlag för frågor som kräver beslut hos respektive kommun samt 
fungera som ett samrådsorgan mellan parterna. Rådet föreslås bestå av kommunernas kommun
styrelsepresidier där ordförandeskapet roterar mellan kommunerna vartannat år. 

Till samäganderättsavtalet finns kopplat ett styrdokument som närmare behandlar bl.a. budget
processen, fördelningsnycklar mellan kommunerna för investeringar, drift- och kapitalkostnader 
samt ekonomisk- och verksamhetsåterrapportering till kommunerna. 
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Vattenförsörjningssamverkan i Skottorps vattenverk 
Kommunernas senaste inriktnings beslut i december 2015 innebär senareläggning av ett gemen
samt vattenförsörjningssystem mellan kommunerna genom anslutning av Eskiltorps vattentäkt 
till Skottorps vattenverk inom en tioårsperiod samt att Laholms kommun redan nu ska bygga ut 
vattenverket för båda kommunernas behov. Investeringskostnaden beräknas till 58 miljoner kro
nor, varav Båstads andel initialt uppgår till åtta miljoner kronor. 

Den valda inriktningen innebär att Båstads kommun inte nu kan gå in som delägare i Skottorps 
vattenverk, fastigheten Skummeslöv 29: 1, eftersom det skulle innebära att kommunen per auto
matik blir hälftenägare av de investeringar som Laholms kommun ska bekosta. I stället har upp
rättats ett förslag till investeringsavtal enligt vilket Båstads kommun förklarar sin avsikt att sen
ast den 1 juli 2026 för sin vattenförsörjning ansluta sig till Skottorps vattenverk och därvid bli 
hälftenägare till vattenverksfastigheten Skummeslöv 29: 1 (under avstyckning) samt ingå sam
äganderättsavtal med Laholms kommun på motsvarande sätt som gäller för kommunernas spill
vattensamverkan. Avtalet innebär vidare att Båstads kommun till Laholms kommun ska erlägga 
sammanlagt åtta miljoner kronor i samband med att Laholms kommun genomför de ombyggna
tioner och förändringar av vattenverket som är nödvändiga för att verket ska kunna användas för 
båda kommunernas behov. Avtalsförslaget innehåller vidare bestämmelser om att Båstads kom
muns investeringsbidrag inte återbetalas om kommunen väljer att inte fullfölja sin avsikt att 
senare ansluta sig till Skottorpsverket samt regler om avräkning av investeringsbidraget vid 
ansl utningstillfäll et. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till samäganderättsavtal avseende spillvattensamverkan med bilagorna överlåtelse

avtal avseende Ängstorp och Hedhuset samt styrdokument för driften av den gemensamma 
va-verksamheten. 

2. Förslag till investeringsavtal avseende vattenförsörjningssamverkan i Skottorps vattenverk. 

För Styrgruppen för va-samverkan Laholm-Båstad 

Elisabet Babic 
Kommunstyrelsens ordf. 
Laholms kommun 

1r/ 
Bo~dt 
Kommunstyrelsens ordf. 
Båstads kommun 
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SAMÄGANDERÄTTSA VTAL AVSEENDE SPILLVATTEN 

Mellan 

(1) Laholms kommun, 212000-1223, 312 80 Laholm ("Laholms kommun"), och 

(2) Båstad kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad ("Båstad kommun"), 

(nedan gemensamt kallade "Parterna" och var och en för sig kallad "Part") 

har den [DATUM] ("Avtalsdagen") följande samäganderättsavtal ("Avtalet") träffats. 

1. BAKGRUND 

1.1 Laholms kommun äger Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, Skummeslöv 

14 :2 ("Hedhuset") och Ängstorps Reningsverk i Laholm, Lagaholm 3: 17 ("Ängs

torp") samt Skottorps vattenverk; del av fastigheten Skummeslöv 29: 1 (under 

avstyckning - "Skottorp"). Driften av Laholms kommuns VA-anläggningar ombesörjs 

av en med Halmstads kommun imättad gemensam nämnd - Laholmsbuktens VA 

("LBVA"). Halmstads kommun är värdkommun för nämnden. 

1.2 Båstad kommun är en av sex delägande kommuner i Nordvästra Skånes vatten och 

Avlopp AB som sköter driften av Båstad kommuns VA-verksamheter. 

1.3 Spillvatten från Båstads kommun tas sedan länge emot i Hedhuset enligt ett mellan 

Laholms kommun och Båstad kommun träffat interkommunalt avtal. 

1.4 Laholms kommun och Båstad kommun har kommit överens om att vidta nedanstående 

åtgärder samt att reglera detta i ett samäganderättsavtal samt ett investeringsavtal; 

1.4.1 bygga om Hedhuset så att pumpstationen samt bassängen kan användas av Par

terna; 

1.4.2 anlägga en ny överföringsledning för spillvatten från Hedhuset till Ängstorp; 

1.4.3 bygga ut Ängstorpsverket för båda kommunernas behov. 

1.4.4 möjliggöra ett gemensamt vattenförsörjningssystem genom att bygga ut Skott

torp som för vattenproduktion försörjs av två vattentäkter i Laholms kommun 

så att denna anläggning kan hantera även Båstad kommuns vattenförsörjning 

för det fall Båstad kommun enligt Båstad kommuns avsikt ansluter sig till 
anläggningen senast den 1 juli 2026. Framgent finns det planer på att inkludera 

även en vattentäkt belägen i Båstad kommun. 

1.5 Parterna är överens om ett gemensamt ägande av; 

1 
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1.5 .1 VA-anläggningarnas överföringsledning från Hedhuset när dessa anläggs; 

1.5.2 Hedhuset; 

1.5.3 Ängstorp. 

1.6 För att åstadkomma det samägande som regleras i detta Avtal har Båstad kommun för

värvat en del av Ängstorp och Hedhuset enligt ett för ändamålet särskilt upprättat över

låtelseavtal, bilaga 1.6. Den egendom som överlåts i det bilagda överlåtelseavtalet är 

den egendom som omfattas av detta Avtal. Egendomen benämns i det följande gemen
samt för "Egendomen". 

1. 7 Parterna skall äga Egendomen med hälften vardera. Samäganderättsavtalet omfattar 

Egendomen samt all den egendom som kan komma i dess ställe samt även den egen

dom som Parterna skriftligen kommer överens om skall omfattas av Avtalet. 

1.8 Parterna är uttryckligen överens om att Avtalet avser samägande av Egendomen och 

inte sammanslagning av de olika Parternas verksamhet. Avsikten med Avtalet är inte 

att personal skall överföras till en för ändamålet upprättad gemensam organisation utan 

personalen skall kvarbli i sina nuvarande anställningar. 

2. VA-VERKSAMHET 

2.1 Egendomen används av Parterna i deras respektive VA-verksamhet i enlighet med bl.a. 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Parternas respektive VA-verksamhet i vil

ken Egendomen används kallas i det följande för "Verksamheten". Verksamheten och 

driften därav preciseras i nedan angivet Styrdokument, delvis i syfte att fastställa 
driftskostnaden och hur stor del av driftskostnaden som belöper på respektive Part. 

2.2 Som anges ovan i punkt 1.1 ombesörjs driften av Laholms kommuns VA-anläggningar 

av en med Halmstads kommun inrättad gemensam nämnd (LBVA). Halmstad kom

mun är värdkommun för nämnden. För driften av den egendom som ingår i Verksam

heten är Laholms kommun bunden av ett samverkansavtal med Halmstads kommun 

avseende förvaltningen av LBV A. Mot bakgrund därav uppdrar Båstad kommun åt 

Laholms kommun att svara för driften av Verksamheten. Det innebär att LBVA fram

gent kommer att svara för driften av Verksamheten innefattande även den Egendom 

som delägs av Båstad kommun. 

2.3 Parterna skall lojalt verka för Verksamhetens bästa och förbinder sig som part till 

Avtalet att agera på ett sätt som medför att bestämmelserna och principerna i detta 

Avtal blir tillämpade på Verksamheten. 

2.4 Den samägda Egendomen skall användas på ett sätt som är förenligt med vid var tid 

gällande riktlinjer som framgår av till Avtalet fogade styrdokument, bilaga 2.4, "Styr-
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dokument( et)". Parterna äger att gemensamt skriftligen föreslå - från tid till annan -

uppdateringar av Styrdokumentet. 

2.5 Skulle bestämmelser i detta Avtal strida mot bilaga härtill, skall i förhållandet mellan 

Parterna detta Avtal gälla framför bilagorna såvida annat ej följer av tvingande lag

stiftning. 

3. VERKSAMHETENS ÄGARSAMRÅD 

3 .1 Parterna är överens om att beslutsfattande avseende Verksamheten får ske i respektive 

kommun i den ordning som kommunallagen föreskriver. I syfte att ta fram besluts

underlag för respektive Part och i möjligaste mån samordna besluten skall Parterna 

inrätta ett Ägarråd. Ägarrådet skall även fungera som ett samrådsorgan och skall verka 

för att Avtalet följs. 

3 .2 Ägarrådet skall bestå av respektive Parts kommunstyrelsepresidium, såvida ej annat 

mellan Parterna överenskoms. Ägarrådet får adjungera kommuncheferna eller annan 

anställd hos respektive Part att närvara vid sammanträdena. 

3 .3 Ägarrådet skall på kallelse av Ägarrådets ordförande sammanträda minst en gång per 

år eller vid så många tillfällen som Ägarrådets ordförande bedömer nödvändigt. Sam

manträde skall hållas också om Part som inte har ordförandeposten begär det. Parterna 

är överens om att posten som ordförande skall rotera mellan respektive Parts kommun

styrelseordförande med växling efter två (2) år. Från Avtalets undertecknande till och 

med den 31 december 2018 utövas ordförandeskapet av kommunstyrelsens ordförande 

i Laholms kommun. Dokumentation och bakgrundsmaterial skall där så är möjligt till

handahållas Ägarrådets ledamöter i god tid före sammanträde. I Ägarrådet skall sam

råd gällande Verksamheten ske. Ägarrådet skall även bereda ärenden för beslut 

och/eller synpunkt från Parterna på förslag från Ägarrådet eller från Verksamhets

ansvang. 

4. INSYN I VERKSAMHETEN 

4.1 Part skall delge den andra Parten på ägarrådssammanträde eller eljest all information 

om Verksamheten som Part har tillgång till. 

4.2 Part äger när som helst ta del av och kopiera alla handlingar rörande Verksamheten 

som innehas av Part. 

5. ENIGHET VID VISSA BESLUT MM 

För giltigt beslut i följande frågor rörande Verksamheten skall - oavsett vad lag (1904:48 s. 1) 

om samäganderätt stadgar - enighet föreligga mellan Parterna, avseende överlåtelse av, pant

sättning eller upplåtande av annan säkerhet eller belastning i Egendomen eller del därav. Par-
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tema är uttryckligen överens om att lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt inte skall gälla på 

Parternas samägande. 

6. VERKSAMHETSANSV ARIG 

6.1 Verksamhetens dagliga drift skall ombesörjas av en för ändamålet särskild utsedd per

son ("Verksamhetsansvarig"). Verksamhetsansvarig skall bl.a. ta fram förslag på för

bättringar och presentera dessa för Ägarrådet, bereda och utreda frågor på uppdrag av 

Ägarrådet samt utföra de andra uppgifter som Ägarrådet beslutar om från tid till annan. 

7. FINANSIERING OCH NYTTJANDE AV EGENDOMEN 

7.1 Verksamheten skall finansieras av Parterna i enlighet med Styrdokumentet samt i 

övrigt genom internt genererade medel. 

7.2 Respektive Part äger nyttja Verksamheten i den omfattning som framgår av vid var tid 

gällande Styrdokument. Respektive Parts skyldighet att svara för Verksamhetens kost

nader är reglerat i Styrdokumentet. 

8. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej överlåtas utan andra 

Partens skriftliga godkännande. 

9. SEKRETESS 

9.1 Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap om Verk

samheten, som Pait fått del av på grund av detta Avtal och som dessförinnan inte var 

tillgänglig för Part eller är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot 

detta Avtal. Ovanstående sekretessförbindelse gäller för Part så länge Part är ägare till 

någon del av Egendomen och för en tid av två (2) år efter det att Part avhänt sig Egen

domen. Om Part blir ensam innehavare av Egendomen skall dock sekretessåtagandet 

upphöra att gälla för denne. Parterna är medvetna om att offentlighetsprincipen gäller 

för deras verksamhet och sekretessåtagandet i detta Avtal gäller med undantag för den 

information som måste delges enligt tvingande lagstiftning. 

9.2 Parterna förbinder sig utan begränsning i tiden att inte utan tvingande skäl avslöja: 

(a) innehållet i detta Avtal eller skiljedom i anledning av detta Avtal, 

(b) information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av 

detta Avtal. 
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10. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE 

10 .1 Detta Avtal gäller i tjugo (20) år från Avtalets undertecknande och förlängs auto

matiskt med tio (10) år åt gången om Part ej säger upp Avtalet senast ett år före avtals
tidens utgång. 

10.2 Bestämmelserna om sekretess i detta Avtal skall dock fortsätta att gälla efter Avtalets 

upphörande i den mån så anges. 

10.3 När Avtalet upphör skall, om inte Parterna kommer överens om annat, samägandet 

avvecklas. Den Part som önskar överta Egendomen skall framföra ett bud avseende 

förvärvet av Egendomen till den andra Parten. Motparten skall därvid antingen accep

tera budet eller själv för egen del förvärva Egendomen till det priset. 

10.4 Den Part som överlåter sin del av Egendomen har rätt att ingå ett nyttjanderättsavtal 

med den förvärvande parten avseende nyttjandet av Egendomen. Nyttjanderättsavtalet 

skall tillförsäkra nyttjanderättshavaren ett nyttjande som motsvarar det som den över

låtande parten har haft under de två senast föregående åren. Nyttjanderättsavtalet skall 

löpa på tio år om Parterna inte kommer överens om annat och villkoren skall vara 

marknadsmässiga. 

11. MEDDELANDEN 

11. l Alla meddelanden och annan kommunikation enligt detta Avtal skall anses ha blivit 
vederbörligen lämnad eller utförd: 

11.1.1 vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet; eller 

11.1.2 vid skickande av rekommenderat brev fem vardagar efter postandet. 

11.2 Alla meddelanden och annan kommunikation skall adresseras till den adress som 

anges ovan i ingressen till Avtalet eller till sådan annan adress som skall ha meddelats 

(i enlighet med denna punkt) den andra Parten. 

12. ÄNDRINGAR 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen 

avfattade och undertecknade av Parterna. 

13. FULLSTÄNDIG REGLERING 

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som 

Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått 

Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 
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14. TVIST 

14.1 Om Parterna inte kan komma överens i någon fråga som rör detta Avtal skall frågan 

först prövas av ägarrådet och därefter gemensamt av respektive Parts kommunstyrelse. 

Om Parterna alltjämt inte kan nå enighet kan tvisten hänskjutas till Stockholms Han

delskammares Skiljedomsinstitut i enlighet med punkt 14.3 nedan. 

14.2 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

14.3 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("SCC"). 

Skiljenämnden ska bestå av en (1) skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Laholm 

och språket för förfarandet ska vara svenska. 

6 

462

462



Detta Avtal har unde1iecknats i två (2) exemplar, av vilka Parterna tagit varsitt. 

Oti och datum: 

LAHOLMS KOMMUN BÅSTAD KOMMUN 

[•] 

[•] [•] 
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BILAGA 1.6 

ÖVERLÅTELSEAVTAL 

MELLAN 

LAHOLMS KOMMUN 

OCH 

BÅSTAD KOMMUN 

AVSEENDE ÄNGSTORP OCH HED HUSET 

DEN [DATUM] 
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Detta överlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan 

(1) Laholms kommun, 212000-1223, 312 80 Laholm ("Laholms kommun" eller "Sälja

ren"), och 

(2) Båstad kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad ("Båstad kommun" eller "Köparen"), 

Parterna 1 och 2 benämns gemensamt "Parterna" och individuellt som "Part". 

1. BAKGRUND 

1.1 Laholms kommun äger Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, fastigheten Skum

meslöv 14:2 ("Hedhuset") och Ängstorps Reningsverk i Laholm, fastigheten Lagaholm 

3: 17 (" Ängstorp") samt Skottorps vattenverk, fastigheten Skummeslöv 29: 1 ("Skot

torp"). Driften av Laholms kommuns VA-anläggningar ombesörjs av en med Halmstads 

kommun inrättad gemensam nämnd - Laholmsbuktens VA ("LBV A"). Halmstads kom

mun är värdkommun för nämnden. 

1.2 Parterna har beslutat sig för att samäga delar av sina verksamheter inom VA-området. 

För undvikande av tvivel så anges det uttryckligen att avsikten inte är att upprätta någon 

gemensam organisation för driften utan avsikten är att samäga viss egendom. Laholms 

kommun och Båstad kommun har därför kommit överens om att vidta nedanstående 

åtgärder; 

1.2.1 bygga om Hedhuset så att pumpstationen samt bassängen kan användas av Par

terna; 

1.2.2 anlägga en ny överföringsledning för spillvatten från Hedhuset till Ängstorp; 

1.2.3 bygga ut Ängstorpsverket för båda kommunernas behov. 

1.2.4 möjliggöra ett gemensamt vattenförsörjningssystem genom att bygga ut Skottorp 

som för vattenproduktion försörjs av två vattentäkter i Laholms kommun så att 

denna anläggning kan hantera även Båstad kommuns vattenförsörjning för det 

fall Båstad kommun vill ansluta sig till anläggningen. Framgent finns det planer 

på att inkludera även en vattentäkt i Båstad kommun. 

1.3 Samordningen av VA-verksamheten kommer att ske genom samägande och genomföras 

på så sätt att Laholms kommun överlåter delar av den egendom som Laholms kommun 

i dagsläget äger till hundra (100) procent till Båstad kommun. Parterna skall efter över

låtelsen äga egendomen i lika delar. Samägandet skall regleras i ett samäganderättsavtal. 

Detta Avtal utgör en bilaga till samäganderättsavtalet avseende spillvattenhantering. 
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1.4 Parterna är överens om ett gemensamt ägande av; 

1.4.1 VA-anläggningarnas överföringsledning från Hedhuset när dessa anläggs; 

1.4.2 Hedhuset; 

1.4.3 Ängstorp. 

2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 

2.1 Säljaren är lagfaren ägare till fastigheten Lagaholm 3:17 (Ängstorp) och fastigheten 

Skummeslöv 14:2 (Hedhuset), i det följande gemensamt benämnda för ("Fastighet

erna"). 

2.2 Säljaren överlåter och försäljer härmed hälften av sin hundra (100) procentiga ägarandel 

i Fastigheterna till Köparen på de villkor som anges i detta Avtal. 

3. TILLTRÄDE 

3 .1 Fastigheterna skall tillträdas den 1 juli 2016 ("Tillträdesdagen"). 

4. KÖPESKILLINGEN 

4.1 Köpeskillingen för Fastigheterna uppgår till tremiljonersjuhundraelvatusen (3 711 000) 

kronor, ("Köpeskillingen"), varav tremiljonersjuhundratiotusenniohundranittionio 

(3 710 999) kronor belöper på Ängstorp och en (1) krona på Hedhuset. 

4.2 I enlighet med det avtal som tecknades den 31mars1993 mellan Laholms kommun och 

Båstad kommun har samtliga investeringsutgifter för Hedhuset fördelats mellan Par

terna. Av detta skäl uppgår köpeskillingen för denna fastighet till en (1) krona. 

5. LAGFART OCH MED KÖPET FÖRENADE KOSTNADER M.M. 

5.1 Köparen skall ansöka om lagfart på sin del av Fastigheterna samt svara för alla med 

köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader, inklusive stämpelskatt för det fall 

sådan skall utgå. 

6. AVRÄKNING 

6.1 Alla för Fastigheterna utgående räntor, skatter och andra kostnader, av vad slag de vara 

må, skall till den tid de belöper på och avser tiden intill Tillträdesdagen bäras av Säljaren 
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och för tiden från och med Tillträdesdagen fördelas i enlighet med vad som anges i styr

dokumentet som utgör en bilaga till samäganderättsavtalet. 

6.2 Säljaren skall se till att leverantörer på Tillträdesdagen läser av Fastigheternas mätare 

för förbrukning av el, vatten, värme m.m. 

6.3 En preliminär likvidavräkning skall upprättas per Tillträdesdagen. I denna skall så 

mycket som möjligt av Fastigheternas kostnader och intäkter fördelas mellan Köparen 

och Säljaren varvid kontant avräkning skall ske på Tillträdesdagen. Det som inte kan 

fördelas då, skall avräknas mellan Köparen och Säljaren och eventuellt tillkommande 

belopp betalas snarast möjligt och senast inom 60 dagar från Tillträdesdagen genom 

upprättande av en slutlig likvidavräkning. Betalning skall ske kontant till det konto som 

Säljaren respektive Köparen anvisar. 

7. ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN 

7 .1 Köparen skall på Tillträdesdagen erlägga Köpeskillingen till Sälj aren. 

7.2 Sedan Köpeskillingen erlagts skall Säljaren utfärda köpebrev enligt bilaga 7.2. 

7.3 När parterna har vidtagit de åtgärder som anges i punkterna 7.1 - 7.2 har Köparen tillträtt 

Fastigheterna och risken för Fastigheterna har övergått på Köparen i förhållande till 

Köparens ägarandel. Den fulla äganderätten till de delar av Fastigheterna som är föremål 

för överlåtelse har därmed övergått till Köparen och Köparen och Säljaren samäger nu 

Fastigheterna i lika delar. 

8. FARANSÖVERGÅNG 

8.1 Säljaren står faran för att Fastigheterna skadas eller försämras fram till Tillträdesdagen. 

Från och med Tillträdesdagen delar Köparen och Säljaren på faran. För det fall Fastig

heterna drabbas av väsentlig skada före Tillträdesdagen äger Köparen inte rätt att häva 

överlåtelsen utan måste likväl tillträda Fastigheterna. 

9. SÄLJARENS GARANTIER 

9 .1 Säljaren garanterar att; 

(a) Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheterna. 

(b) Fastigheterna på Tillträdesdagen inte belastas av andra inteckningar eller 

inskrivningar än vad som framgår av bifogade FDS-utdrag avseende Fastighet
erna, bilaga 9.1 (b). 
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10. BRISTANDE UPPFYLLELSE AV GARANTIER 

I 0. I Har Säljaren i punkten 9 ovan i detta Avtal uttryckligen garanterat visst förhållande skall, 

om Säljaren brister i sådan garanti, Köparen kompenseras genom nedsättning av Köpe

skillingen. Nedsättning av Köpeskillingen kan endast komma ifråga för direkta skador, 

och således aldrig för indirekt skada, konsekvensskada eller liknande. 

11. FRISKRIVNING 

11.1 Fastigheterna överlåts i befintligt skick. 

11.2 Köparen har beretts tillfälle att innan överlåtelsen undersöka Fastigheterna varför Köpa

ren härmed förklarar sig ha full insyn och vetskap om Fastigheterna med tillhörande 

byggnader, rättigheter etc. 

11.3 Köparen får, utöver brist i de under punkt 9 angivna garantierna, inte göra några som 

helst påföljder gällande på grund av fel eller brist i Fastigheterna inklusive s.k. dolda fel, 

faktiska fel, rättsliga fel och rådighetsfel. Denna friskrivning innefattar även ansvar 

enligt tillämpliga lagbestämmelser såsom t.ex. köplagen (1990:931 ), jordabalken 

(1970:994), eller rättsliga principer. Friskrivningen innefattar dock inte ansvar enligt I 0 

kap. miljöbalken (1998:808). 

12. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

12.1 Ändring av eller till detta Avtal skall vara skriftligt och undertecknad av båda Parter för 

att gälla. 

13. MEDDELANDEN 

13. I Alla meddelanden och annan kommunikation enligt detta Avtal skall anses ha blivit 

vederbörligen lämnad eller utförd: 

(a) vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet; eller 

(b) vid skickande av rekommenderat brev fem vardagar efter postandet; 

13 .2 Alla meddelanden och annan kommunikation skall adresseras till den adress som anges 

ovan i ingressen till Avtalet eller till sådan annan adress som skall ha meddelats (i 

enlighet med denna punkt) den andra Parten. 
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14. TVIST 

14.1 Om Parterna inte kan komma överens i någon fråga som rör detta Avtal skall frågan först 

prövas av Ägarrådet (se samäganderättsavtalet) och därefter gemensamt av respektive 

Parts kommunstyrelse. Om Parterna alltjämt inte kan nå enighet kan tvisten hänskjutas 

till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i enlighet med punkt 14.3 nedan. 

14.2 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

14.3 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("SCC"). Skil

jenämnden ska bestå av en (1) skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Laholm och 

språket för förfarandet ska vara svenska. 

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

[ort] den [datum] 

LAHOLMS KOMMUN BÅSTAD KOMMUN 

Säljarens firmatecknares underskrifter bevittnas: 

[•] [•] 
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BILAGA 7.2 - KÖPEBREV 

Säljare: Laholms kommun, 212000-1223, 312 80 Laholm (nedan "Säljaren"); 

Köpare: Båstad kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad (nedan "Köparen"). 

Fastigheterna: Lagaholm 3:17 (Ängstorp) och Skummeslöv 14:2 (Hedhuset), (nedan gemen

samt benämnda" Fastigheterna") 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen femtio (50) procent av Fastigheterna ovan 

för en köpeskilling om sammanlagt tremiljonersjuhundraelvatusen (3 711 000) kronor, varav 

tremiljonersjuhundratiotusenniohundranittionio (3 710 999) kronor belöper på Ängstorp och en 

(1) krona på Hedhuset. 

Köpeskillingen har blivit i överenskommen ordning betalad och kvitteras härmed. 

[ort] den [datum] 

LAHOLMS KOMMUN BÅSTAD KOMMUN 

[•] [•] 

[•] [•] 

Säljarens firmatecknares underskrifter bevittnas: 

[•] [•] 
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Metria FastighetSök - Laholm Lagaholm 3: 17 

Fdstl het 

Beteckning 
Laholm Lagaholm 3:17 

Nyckel : 
130050999 

Senaste ändringen i 
allmänna delen 
2015-03-05 

Distrikt Distriktskod 
Laholm 104007 

()b r r,1 

Pågående ärenden 

Status 

Lantmäteriförrättning pågår 

Lantmäteriförrättning pågår 

Adress 

Västerleden 80 
312 33 Laholm 

Lag<; , karto 

Område 

r < I 

N (SWEREF 99 TM) 

6264314.8 

6 IL A G A 9. / {B) 

Metria FastighetSök 

Senaste ändringen i 
inskrivningsdelen 
2005-09-12 

E (SWEREF 99 TM) 

377586.0 

036 Allmän 2016-03-16 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 
2016-03-11 

Ärende 

14 0058 

14 0997 

Registerkarta 

LAHOLM 

Område Totalareal 

Totalt 2 8168 kvm 

Därav landareal 

2 8168 kvm 

Därav vattenareal 

Lagfart 

Ägare 

212000-1223 

Laholms Kommun 

Humlegången 6 
312 80 Laholm 

Köp (även transportköp): 1969-06-05 
Ingen köpeskilling redovisad. 

Anmärkning: Anmärkning 85/915 

tt ~ I ~t 

Andel 

1/1 

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Sida 1 av 4 

lnskrivningsdag 

1969-06-18 

Akt 

1301 

2016-03-16 
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Metria FastighetSök - Laholm Lagaholm 3: 17 

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13-IM1-59/2350.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13-IM 1-59/2354.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13-IM1-59/2355.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13-IM1-59/2357.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån A vtalsservitut 13-IM1-59/2358.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13-IM1-59/2360.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13-IM1-61/2718.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån A vtalsservitut 13-IM1-62/2048.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån A vtalsservitut 13-IM1-62/2742.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån A vtalsservltut 13-IM1-62/3405.1 

Beskrivning: Led.ning mm 

Se beskrivning Förmån A vtalsservitut 13-IM1-62/3406.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån A vtalsservitut 13-IM1-62/3735.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån A vtalsservitut 13-IM1-62/3736.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13-IM1-62/5893.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån A vtalsservitut 13-IM1-63/511.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13-IM1-63/5798.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån A vtalsservitut 13-IM1-67/1177.1 

Beskrivning: Ledning mm 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13-IM1-69/7006.1 

Beskrivning: Ledning 

Se beskrivning Förmån A vtalsservitut 13-IM1-77/18642.1 

Beskrivning: Avloppsledning 

Se beskrivning. Förmån Avtalsservitut . 13-IM1-79/476.1 

Beskrivning: Spillvattenledning 

Sida2 av4 2016-03-16 
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Metria FastighetSök- Laholm Lagaholm 3:17 

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 

Beskrivning: Ledning 

• Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 

Beskrivning: Spillvattenledning mm 

,·s,.~~~IT'.?~ ... , , ;,~~~~~,'va~~~!i~*i·;*~t~!Y§i''~i' 
· Se beskrivning 

Se beskrivning 

'. ..· . :. ~' ; . : .· 

· Se beskrivning 

Förmån Avtalsservitut 

Förmån Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Dagvattenledning 

·-~~~r~~::~r~·;?:f·5:.7<.:tC~:·:.~~,.·:,A~~~~·~e~1~~f:"· 
, .:a·u~i:if@gs~t~ärct~l:J~l:!Ql~ ~ä~ifä~;· . · ·· .: ; · · . '·~5 • 

. ~~~effa.'.4~~f~~J;$kniv~t§q,~.~hl9~~~,. ',', ',.. . . , .. 
Förmån Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Splllvattenledning mm 

:. ~-

13-IM1-80/2991.1 

13-IM1-87/17818.1 

13-IM1-88/14867.1 

13811M-04/17180.1 

~: '· 

; ',·. ··:·> .. : .• ·I 

13811M-04/31913.1 

}_,~--~-~~~~j~-.\~9_!._·_i;}_r .. · FörQ:iå~~; > _ ·' ·:::··_.:· ,· 0·: /.· ~,,-T/. .. A\1.t~l$~~o/it4t···,.'. i .·.• · •, :<.i;:J~~~~-t·._z_/_if.-.• ~ .. -.··--~~?~\.:!.11_,. 
I ; .• · .. ·· ,• .'::~~-z~~~!J~~~··:•0\ . 
Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13811M-09/5761.1 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

. Beskrivning: Dräneringsledning 

.k;~~;,"\~1.f~·,tit,······ :., .. v:lt~l~~~-'.J~~f~~.~~~11~~1:~~&;. 
•Se beskrivning Förmån Avtalsservitut 13811M-09/32832.1 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Vatten,-spillvatten och dagvattenledning 

i ~Jj~~~~~ }J; ii ··::,~·-;_:·,,;/j·~-~.: .. _·~;·:.: .•.• ~_'. .. :;r:~erf ... " ~~i' ';•:':_ .. :.~_·_·-~·;_.:_·.?_~ __ !.:,i_·.·.·.~·;_:_i_._·,·,·_._ •. ~. __ • __ ._._ •. _ .•. •_,_: __ -.i:-··'._ .. -.:_._._',_:•.l •. -.•.s._:: ___ -•_·.~.:,~:·.·_·, __ .•. ·._-e: .. :_·._-._™._~J;B~\~:;':;:~:;):iJ~t.:-::·;,:r ;_ i': .-,~~;10~~,~-~~~~~~~~,f'\ .. 
:;~:-::HN,x~i·'. ;J'[.~ ~';~#i>J:.;:;0~~ .. ~;·~·~<~:~ ;:- c .::~ ._' < ;;~~:·~:~:;.:~;~fz~~tt~;;,~~,:~~h;;;~:~~.:v,~;~;~lL':·H:.~;·%t_~~f'0~~;~~:: 
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Metria FastighetSök - Laholm Lagaholm 3: 17 

etnun I 

Planer 

Detaljplan: Lagaholm 3:1 

T, x rm uppgift 

I l 

Specialenhet, reningsanläggning (821) 

107985-9 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. 

Datum 

2007-06-20 
Laga kraft: 
2007-07-18 
Genomf. start: 
2007-07-19 
Genomf. slut: 
2012-07-18 

Uppgiftsår 

2015 

Akt 

1381-P07/20 
1381 

1381K-01-128 

Taxeringsår 

2013 

Taxerad Ägare 

212000-1223 
Laholms Kommun 
Humlegången 6 
312 80 Laholm 

Andel 

1 /1 

Juridisk form 

Kommun 

Ägandetyp 

Lagfart eller Tomträtt 

tgard 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Beslut om fastighetsindelning 

Fastighetsreglering 1,2,4,6 

Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering 

T1diyar~ B'•h! .k11111y 

Beteckning 

N-Laholm Stg 16 

Omregistreringsdatum 

1986-04-02 

Ajourto1 ande inskrivmngsmyndighet 

Adress 
Uddevalla 

Copyright© 2015 Metria 

Sida4 av 4 

Datum 

1925-03-30 

1981-05-27 

1993-03-11 

2005-05-30 

2005-09-12 

Kontorbeteckning: 0134 
Telefon: 0771-636363 

Akt 

13-LAS-259 

1381-93/10 

1381-05/20 

1381-05/41 

Akt 

1381-86/1 

Källa: Lantmäteriet 

2016-03-16 
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Metria FastighetSök - Laholm Skummeslöv 14:2 

f-i3c· IC h f 

Beteckning 
Laholm Skummeslöv 14:2 

Nyckel: 
130057489 

Senaste ändringen i 
allmänna delen 
2008-07-07 

Distrikt Distriktskod 
Skummeslöv 104003 
Socken: Skummeslöv 

.... I lf1 ' 

Pågående ärenden 

Metria FastighetSök 

036 Allmän 2016-03-16 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 
2016-03-11 

Status Ärende 

Lantmäteriförrättning pågår 14 0058 

AcJrp 

Adress 

Reningsverket 
Allarpsvägen 100 
312 72 Skummeslövsstrand 

Område N (SWEREF 99 TM) 

6258266.9 

2 6259512.9 

3 6258359.4 

A real 

Område Totalareal 

Totalt 1 5668 kvm 

Ägare 

212000-1223 

Laholms Kommun 

Humlegången 6 
312 80 Laholm 

Fångestyp kan ej anges: 1969-11-26 
Ingen köpeskilling redovisad. 

E (SWEREF 99 TM) 

370938.5 

371549.4 

370821.4 

Registerkarta 

LAHOLM 

LAHOLM 

LAHOLM 

Därav landareal 

1 5668 kvm 

Därav vattenareal 

Andel 

1/1 

lnskrivningsdag 

1977-01-05 

Akt 

52 

Anmärkning: Fångestyp övriga fångeshandlingar 

Sida 1av3 2016-03-16 
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Metria FastighetSök - Laholm Skummeslöv 14:2 

t I I f 

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Ändamål 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Väg 

Rättsförhållande 

Förmån 

Beskrivning: Ledning 

Förmån 

Beskrivning: Dagvattenledning 

Förmån 

Beskrivning: Vattenledning 

Förmån 

Beskrivning: Dike mm 

Förmån 

Bildningsåtgärd : Uppgift saknas 

Beskrivning: Avloppsledning 

Förmån 

Bildningsåtgärd: Avstyckning 

Rättighetstyp 

Avtalsservitut 

Avtalsservitut 

Avtalsservitut 

Avtalsservitut 

Avtalsservitut 

Officialservitut 

Beskrivning: Med området följer rätt att nyttja utfartsväg 

Vattenledning 
avloppsledning 

Förmån 

Planer , bestarnmelser och fornlämningar 

Planer 

Byggnadsplan: Skummeslövsstrand 

Officialservitut 

Datum 

1983-10-07 
Genomf. slut: 
1992-06-30 

Anmärkning: Schaktningsförbud mm enl 110 §bl, akt 1381-P88/17 
Plananmärkning: Förordnande enl 113 §bl, akt 13-SKU-732, akt 13-SKU-889 

Detaljplan: Väg till hedhuset, Skummeslöv 1991-12-19 

Anmärkning: Förordnande enl 113 §bl, akt 13-SKU-913 

Genomf. start: 
1991-12-20 
Genomf. slut: 
1996-12-19 

Plananmärkning: Antagen av kommunen 1991 -05-30, berör även samfälld mark 

Naturvårdsbestämmelser 

Naturreservat: Södra skummeslöv 

Sida 2 av 3 

Datum 

2014-03-27 
Laga kraft: 
2014-06-06 

Rättighetsbeteckning 

13-IM1 -72/12184.1 

13-IM1-73/6725.1 

13-IM1 -73/9770.1 

13-IM 1-90/22538.1 

1381 IM-05/2283.1 

13-SKU-832.1 

13-SKU-955.1 

Akt 

1381-P83/10 
1381 

1381 K-05-29 
13LM SKU-2/9 
13PE SKU-29 

1381-P92/3 
1381 

1381 K-05-44 
13PE SKU-44 

Akt 

1381 -P14/10 
Objektnumm 

2001087 
13LST 511-7177-11 

2016-03-16 
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.ixenng uppq1tt r 

11 •t 

Specialenhet, reningsanläggning (821) 

103098-9 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. 

Uppgifts år 

2015 

Taxeringsår 

2013 

Taxerad Ägare 

212000-1223 
Laholms Kommun 
Humlegången 6 
312 80 Laholm 

Andel 

1 /1 

Juridisk form 

Kommun 

Ägandetyp 

Lagfart eller Tomträtt 

ncfol i ger ns, mt t , n ~· i lQ ot h ·,n f lig 1< l. 

Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig 

tgard 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Avstyckning 

Ägoutbyte Fig 1,2 

F astighetsreglering 

Fastighetsreglering Fig 1 

Ursprunq 

Laholm Skummeslöv 14:1 

1diga BPt c.1..r mg 

Beteckning 

N-Skummeslöv Skummeslöv 14:2 

JOUrf r 1de 1 1s 11v11111gsrny ld1ghet 

Adress 
Uddevalla 

Copyright© 2015 Metria 

Sida 3 av 3 

Datum 

1963-03-04 

1970-05-11 

1973-01-19 

1978-03-23 

Omregistreringsdatum 

1986-04-02 

Kontorbeteckning: 0134 
Telefon: 0771-636363 

Akt 

13-SKU-832 

13-SKU-921 

13-SKU-955 

13-SKU-1021 

Akt 

1381-86/1 

Källa: Lantmäteriet 

2016-03-16 
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BILAGA 2.4 - STYRDOKUMENTET 

1 Driftorganisation 

Som anges i punkt 2.2. i samäganderättsavtalet uppdrar Båstad kommun åt Laholms kommun 

att svara för driften av Parternas VA-verksamhet ("Verksamheten") i vilken den samägda egen

domen används. Det innebär att den mellan Laholms och Halmstads kommuner inrättade 

gemensamma nämndens Laholmsbuktens VA utförarorganisation Förvaltningen för Laholms

buktens VA ("LBV A") driver, underhåller, förvaltar och utvecklar Verksamhetens fasta och 

lösa egendom vad avser fastigheter, markanläggningar, produktions- och behandlingsanlägg

ningar, ledningsnät och pumpstationer samt övrig utrustning som erfordras för att bedriva Verk

samheten. 

2 Verksamhetsansvarig 

V erksamhetsansvarig enligt punkt 6 .1 i samäganderättsavtalet för den dagliga driften av Verk

samheten är förvaltningschefen för LBV A. Verksamhetsansvarig ansvarar för att erforderliga 

personalresurser finns för driften, antingen genom förvaltningens egen personal eller genom 

inköpta tjänster beroende på vad som bedöms lämpligt i förhållande till föreliggande behov. 

Verksamhetsansvarig ansvarar för erforderlig rapportering till myndigheter och att Verksam

heten bedrivs i enlighet med för denna gällande myndighetskrav. 

V erksamhetsansvarig ansvarar vidare för att erforderligt samråd om Verksamheten sker med 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB ("NSVA") som sköter driften av Båstad kommuns 

VA-verksamheter. 

3 Budget, underhålls- och investeringsplaner 

LBV A upprättar, i samverkan med NSV A, förslag på såväl drift- som investeringsbudget för 

Verksamheten. Budgetförslaget för nästkommande år ska lämnas till Ägarrådet senast den 31 

mars. 

LBVA svarar även för att, i samband med budgetförslaget, ta fram underhålls- och investe

ringsplaner för såväl inventarier som anläggningar i samverkan med NSV A. Investerings

planen bör omfatta fem år. 

4 Investeringar 

Varje ny investering i Verksamheten innebär ett långt åtagande. Därför är det viktigt att 

beslutsunderlagen är så genomarbetade som möjligt och innehåller analys över långsiktigt 

behov, investeringsutgift och konsekvenser på framtida drifts- och verksamhetskostnader. Om 

det är sannolikt att den totala investeringsutgiften kommer att överstiga fem miljoner kronor 

ska det genomföras en särskild förstudie av det specifika investeringsbehovet. 
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Investeringar i Verksamheten godkänns av Parterna, företrädesvis vid fastställandet av bud

get. Parterna förbinder sig därigenom att finansiera investeringen. 

LBVA fakturerar löpande respektive Part med 50 procent av utlagda kostnader. LBVA ska 

vidare löpande informera Parterna hur projekten fortskrider samt efter avslutat projekt upp

rätta och till Parterna lämna en slutredovisning. 

Normgivning som gäller för redovisning av materiella anläggningstillgångar ska tillämpas. 

5 Fördelning av driftkostnader 

Driftkostnaden för överföringsledningen mellan Hedhuset och Ängstorp samt kvarvarande 

anläggning Hedhuset fördelas enligt den för varje år aktuella flödesfördelningen mellan Par

terna vid inloppet till Hedhuset samt eventuellt tillkommande spillvatten på sträckan mot 

Ängstorp. 

Driftkostnaden för Ängstorp fördelas enligt den för varje år aktuella flödesfördelningen mel

lan Parterna vid inloppet till Ängstorp. 

Samtliga driftkostnader hänförliga till respektive anläggning faktureras av LBVA till respek

tive Part månadsvis i efterskott efter en preliminär fördelningsgrund. Med driftkostnader 

avses även dessa anläggningars andel av LBV A:s gemensamma kostnader. Avstämning av 

verkligt utfall av driftkostnader sker senast den 15 januari efter varje kalenderår. Detta bildar 

underlag för slutreglering som ska genomföras senast den 31 januari. 

V aije års preliminära fördelning motsvarar föregående års slutgiltiga fördelning. 

6 Fördelning av kapitalkostnader 

Kapitalkostnader utgörs av avskrivningar och ränta under nyttjandeperioden på det värde av 

befintliga anläggningar som bestämts för att till hälften utgöra köpeskilling, pågående och 

framtida nyanläggningar och om- och tillbyggnader som redovisas i det anläggningsregister 

som ska upprättas enligt tredje stycket nedan. 

Som grund vid fördelningen av kapitalkostnaderna beräknas de årliga avskrivningarna scha

blonmässigt till tre procent på investeringarnas anskaffningsvärde. Räntan på bokfört värde 

beräknas för varje år efter den räntesats som Sveriges Kommuner och Landsting rekommen

derar som internräntesats. 

Underlag i form av ackumulerad investering, räntesats samt fördelning av kapitalkostnaderna 

mellan Parterna bestäms gemensamt av Parterna efter varje verksamhetsår. För ändamålet ska 

Laholms kommun i samråd med Båstad kommun upprätta och kontinuerligt uppdatera ett sär

skilt anläggningsregister. 
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De årliga kapitalkostnaderna fördelas mellan Parterna enligt samma fördelningsgrund som de 

löpande driftskostnaderna enligt punkt 5 ovan. Reglering sker av de årliga kapitalkostnaderna 

för respektive anläggning motsvarande det antal procentenheter som respektive Parts nytt

jande avviker från 50 procent. 

Exempel: 

Nyttjandet av anläggningen under ett år uppgår för Part A till 55 procent och för Part B till 

45 procent av total produktion. Part A ersätter Part B med ett belopp som motsvarar fem pro

cent av den för året överenskomna totala kapitalkostnaden. 

Ekonomisk reglering ska ske senast den l april för det föregående året. Någon preliminär 

reglering under året av kapitalkostnaderna görs inte. 

7 Rapportering till Parterna 

LBV A lämnar till Parterna ekonomisk prognos med verksamhetsuppföljning tertialvis per 

april och augusti. Den ekonomiska prognosen ska innefatta beräknat helårsutfall för såväl 

investeringsutgifter som driftkostnader på anläggningarna. 

8 Försäkringar 

Laholms kommun tecknar försäkring för Egendomen och fakturerar Båstad kommun med 50 

procent av årspremien senast den 31 mars varje år. Erhållen försäkringsersättning delas lika 

mellan Parterna. 
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INVESTERINGSAVTAL 

MELLAN 

LAHOLMS KOMMUN 

OCH 

BÅSTAD KOMMUN 

DEN[•] 2016 
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INVESTERINGSA VTAL 

Mellan 

(1) Laholms kommun, 212000-1223, 312 80 Laholm ("Laholms kommun"), och 

(2) Båstad kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad ("Båstad kommun"), 

(nedan gemensamt kallade "Parterna" och var och en för sig kallad "Part") 

har den [DATUM] ("Avtalsdagen") följande investeringsavtal ("Avtalet") träffats. 

1. BAKGRUND 

1.1 Laholms kommun äger Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, fastigheten 

Skummeslöv 14:2 ("Hedhuset") och Ängstorps Reningsverk i Laholm, fastigheten 

Lagaholm 3:17 ("Ängstorp") samt Skottorps vattenverk; fastigheten Skummeslöv 

29: 1 ("Skottorp"). 

1.2 Parterna är överens om ett gemensamt ägande av; 

1.2.1 VA-anläggningarnas överföringsledning från Hedhuset när dessa anläggs; 

1.2.2 Hedhuset; 

1.2.3 Ängstorp. 

1.3 Parterna är därutöver överens om att genomföra vissa investeringar i syfte att möjlig

göra ett framtida gemensamt ägande av en del av Skottorp. 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH DOKUMENTATION 

2.1 Parternas samarbete för att åstadkomma det gemensamma ägande som avses i punkt 

1.2 ovan innefattar; 

2.1.1 detta investeringsavtal; 

2.1.2 ett (1) samäganderättsavtal avseende spillvatten; 

2.1.3 ett (1) fastighetsöverlåtelseavtal avseende Ängstorp och Hedhuset. 

2.2 Parterna är medvetna om att samtliga ovan (punkt 2.1) angivna avtal är villkorade av 

att Parternas respektive kommunfullmäktige godkänner avtalen och att dessa beslut 

vinner laga kraft. Skulle någon av dessa förutsättningar inte uppfyllas är avtalen utan 

verkan och Part skall inte ha rätt till någon form av kompensation från den andra Par

ten. 
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3. INVESTERINGSBESLUT 

3 .1 Båstad kommun har för avsikt att senast den 1 juli 2026 för sin vattenförsörjning 

ansluta sig till Skottorps vattenverk. Parterna är därför överens om att Båstad kommun 

skall investera ett belopp om åttamiljoner (8 000 000) kronor genom att betala detta 

belopp till Laholms kommun i syfte att Laholms kommun skall genomföra de 

ombyggnationer och förändringar på del av fastigheten Skottorp som är nödvändiga 

för att denna fastighet skall kunna brukas för båda Paiiernas framtida behov för det fall 

Båstad kommun väljer att ansluta sig till den ombyggda och sedermera utbyggda fas

tigheten. 

3.2 Betalning enligt ovan skall erläggas till Laholms kommun med fyramiljoner 

(4 000 000) kronor senast inom en månad från den dag LBVA (se Samäganderätts

avtalet) tecknar entreprenadkontrakt för ombyggnad av Skottorps vattenverk enligt 

punkt 3.1 ovan samt med fyramiljoner (4 000 000) kronor senast inom en månad från 

den dag entreprenaden slutbesiktigats och godkänts. 

3.3 För det fall Båstad kommun inte fullföljer sin avsikt att ansluta sig till den ombyggda 

och sedermera utbyggda fastigheten (del av Skummeslöv 29: 1) senast den 1 juli 2026 

genom att förvärva femtio (50) procent av den avstyckade fastigheten från stamfastig

heten Skummeslöv 29: 1 mot erläggande av en köpeskilling motsvarande femtio (50) 

procent av fastighetens vid förvärvstillfället bokförda värde samt ingå ett samägande

rättsavtal med Laholms kommun avseende den samägda fastigheten så har Båstad 

kommun ingen rätt till återbetalning av den ovan i punkt 3.1 angivna investeringen. 

Vid beräkning av det bokförda värdet som underlag för bestämmande av köpeskilling

en ska det erhållna investerings beloppet enligt punkt 3 .1 inte ingå. 

3.4 För det fall Båstad kommun ingår de avtal (fastighetsöverlåtelseavtal och samägande

rättsavtal) och inom den tidsfrist som anges ovan i punkt 3.3, så äger Båstad kommun 

avräkna den gjorda investeringen om 8 MSEK vid erläggandet av den köpeskilling 

som anges i punkt 3.3. 

3.5 För det fall Laholms kommun underlåter att fullfölja parternas avsikt att låta Båstad 

kommun senast den 1 juli 2026 ansluta sig till den ombyggda Skottorpsanläggningen 

på de villkor som anges i punkt 3.3 ovan skall Laholms kommun återbetala det i punkt 

3 .1 angivna investerings beloppet om 8 MSEK. 

4. IKRAFTTRÄDANDE 

4.1 Detta investeringsavtal träder ikraft när båda Parter har undertecknat Avtalet och under 

förutsättning att de villkor som anges ovan i punkt 2.2 är uppfyllda. 
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5. MEDDELANDEN 

5.1 Alla meddelanden och annan kommunikation enligt detta Avtal skall anses ha blivit 

vederbörligen lämnad eller utförd: 

5.1.1 vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet; eller 

5.1.2 vid skickande av rekommenderat brev fem vardagar efter postandet. 

5.2 Alla meddelanden och annan kommunikation skall adresseras till den adress som 

anges ovan i ingressen till Avtalet eller till sådan annan adress som skall ha meddelats 

(i enlighet med denna punkt) den andra Parten. 

6. ÄNDRINGAR 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen 

avfattade och undertecknade av Parterna. 

7. FULLSTÄNDIG REGLERING 

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som 

Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått 

Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 

8. TVIST 

8.1 Om Parterna inte kan komma överens i någon fråga som rör detta Avtal skall frågan 

först prövas av Ägarrådet och därefter gemensamt av respektive Parts kommun

styrelse. Om Parterna alltjämt inte kan nå enighet kan tvisten hänskjutas till Stock

holms Handelskammares Skiljedomsinstitut i enlighet med punkt 8.3 nedan. 

8.2 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

8.3 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("SCC"). 

Skiljenämnden ska bestå av en (1) skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Laholm 

och språket för förfarandet ska vara svenska. 
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Detta Avtal har undertecknats i två (2) exemplar, av vilka Parterna tagit varsitt. 

Ort och datum: 

LAHOLMS KOMMUN BÅSTAD KOMMUN 

[•] [•] 

[•] [•] 
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