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VA-taxa Båstads kommun 2017 

Beskrivning av ärendet NSVA har tagit fram underlag för Va-taxa 2017. Förändringarna som föreslås är 
de samma för alla NSVA-kommuner. Ändringarna i taxetext och taxebilagor är 
till för att bättre spegla dagens förutsättningar än befintliga taxetexter och 
avgifter, dessutom föreslås en indexuppräkning av anläggningsavgiften med 0,4 
7 %. Se bifogad tjänsteskrivelse från NSV A. 

Underlag till beslutet Båstad VA-taxa 2017. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

NSVA Taxebilaga 1-3. 

Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive bilaga 1. 

1. Från och med 2017-01-01 reglera avgifterna i Va-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 
enligt gällande indexbestämmelser samt att avgifterna i bilaga 3 regleras och 
taxetexterna korrigeras enligt förslag. 

Projektingenjör Fredrik Jönsson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Från och med 2017-01-01 reglera avgifterna i Va-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 
enligt gällande indexbestämmelser samt att avgifterna i bilaga 3 regleras 
och taxetexterna korrigeras enligt förslag. 
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Datum: 2016-11-04 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001307/2016 – 500 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
NSVA 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstad VA-taxa 2017, NSVA Taxebilaga 1-3, Tjänsteskrivelse 
från NSVA inklusive bilaga 1  
 

 
VA-taxa Båstads kommun 2017 
 

Sammanfattning av ärendet 
NSVA har tagit fram underlag för Va-taxa 2017. Förändringarna som föreslås är de samma för 
alla NSVA-kommuner. Ändringarna i taxetext och taxebilagor är till för att bättre spegla dagens 
förutsättningar än befintliga taxetexter och avgifter, dessutom föreslås en indexuppräkning av 
anläggningsavgiften med 0,4 7 %. Se bifogad tjänsteskrivelse från NSVA.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Att from 2017-01-01 reglera avgifterna i Va-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 enligt gällande in-
dexbestämmelser samt att avgifterna i bilaga 3 regleras och taxetexterna korrigeras enligt 
förslag.   
 
 
 
Båstad 2016-11-04 
 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
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Fredrik Jönsson 
Båstads kommun  

Datum 
2016-11-15
Handläggare 
Andreas Björnevik 
E-post 
andreas.bjornevik@nsva.se 

Justeringar i Båstads kommuns VA-taxa fr.o.m. 2017-01-01
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2017-01-01

 Anläggningsavgifter (bilaga 1): regleras med entreprenadprisindex enligt §10 i gällande VA-
taxa. Totalt 0,47%. Nuvarande entreprenadindex är: 107,9 (maj 2016) 

Övriga förändringar: 

 Övriga VA-avgifter (bilaga 3): regleras vissa avgifter för att överensstämma bättre med verk-
ligt självkostnadspris och dagens förutsättningar. 

 I taxetexten så föreslås förändringar i följande paragrafer, §14.7, §18, §18.1, §18.3 och §23
för att överensstämma bättre med dagens förutsättningar. 

 Sedan tidigare tjänsteskrivelse är ändringar i §10 och §14.6 borttagna då de inte berör Bå-
stads kommun. 

För detaljer och förklaring gällande övriga förändringar se bilaga 1 till detta dokument. 

xxx föreslår kommunstyrelsen besluta 

att from 2017-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 enligt gällande indexbe-
stämmelser samt att avgifterna i bilaga 3 regleras och taxetexterna korrigeras enligt förslag. 
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Bilaga 1 

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

Följande förändringar är gjorda i taxetexten för Båstads kommuns VA-taxa (jämfört 
2016) 
§14.7: 

Tidigare skrivelse: 
14.7 För s k byggvatten skall för samtliga erläggas en engångsavgift motsvarande den årliga grundavgiften för 
en 20 mm mätare för annan fastighet V+S. För småhus debiteras dessutom en rörlig avgift om 50 m3 och för 
flerfamiljshus och jämförbar bebyggelse debiteras 30 m3 per lägenhet. Där mätning sker utgår förutom grund-
avgiften en årlig avgift för mätare och för- brukning. I det fall mätning ej sker för andra än bostadshus och 
jämförbar bebyggelse utgår en minimiavgift som beräknas på 75 m3. 

Ny skrivelse: 
14.7 För s.k. tillfälligt vatten erläggas en engångsavgift, kostnader förenade med hur det tillfälliga 

vattnet tillhandahålls samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras vanligtvis på mätning. I 
de fall mätning inte sker så baseras den rörliga avgiften på en schablon. 

Kommentar till förändring

NSVA tillhandahåller tillfälligt vatten på en rad olika sätt, vattentankstationer, ståndrör och byggvat-
ten. Denna skrivelse är mer generell än den tidigare och passar dagens förutsättningar bättre. Pri-
ser för de olika leveranssätten finns i Bilaga 3 till taxan. 

§18: 

Tidigare skrivelse: 
§ 18 
För särskilda va-abonnemang, serviceåtaganden samt förorenat industriavloppsvatten samt om huvudmannen 
på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastig-hetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åt-gärd vidtagits av huvudmannen debiteras avgifter för 
nedanstående enligt Taxebilaga 3. 
18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang 
1 Brandpostmätare  
2 Sprinklerservis  
3 Köksavfallskvarnar  
4 Byggvatten 
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Bilaga 1 

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

Ny skrivelse: 
§ 18 

För särskilda va-abonnemang, serviceåtaganden samt om huvudmannen på fastighetsäga-
rens begäran vidtagit åtgärd, eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, debiteras av-
gifter för nedanstående enligt Taxebilaga 3. 

18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang 
a) Brandpostmätare 

b) Vattentankstation 

 c) Sprinklerservis 

d) Köksavfallskvarnar 

e) Byggvatten 

Kommentar till förändring

Vi har kompletterat avgifterna för särskilda VA-abonnemang med ”Vattentankstation” i alla NSVA 
kommuner då det saknades i tidigare VA-taxa. 

§18.3  

Tidigare skrivelse: 
18.3 Avgifter för särskilt förorenat avloppsvatten 
1 Biokemisk syreförbrukning, BOD-7  
2 Totalfosfor  
3 Totalkväve  
4 Suspenderande ämnen, SS 

Ny skrivelse: 
14.11För förorenat industriavloppsvatten debiteras avgifter för nedanstående föroreningar enligt 

Taxebilaga 2.
a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7

b) Totalfosfor  

c) Totalkväve  

d)  Suspenderande ämnen, SS 

Kommentar till förändring:

§18.3 byter namn till §14.11 då avgifterna är flyttade till taxebilaga 2.  
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Bilaga 1 

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

§23

Tidigare skrivelse: 
§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2013-04-01 då förut gällande taxa upphör att gälla. De brukningsavgifter enligt 14.1, 
14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8 och 14.10 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den 
ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna 
taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Ny skrivelse: 
§ 23 

Denna taxa träder i kraft 20xx-xx-xx då förut gällande taxa upphör att gälla. De brukningsavgif-
ter enligt 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8 och 14.10 samt § 16, som är baserade på uppmätt 
mängd hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras 
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträ-
dande.

* * * 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolk-
ning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vat-
tentjänster. 

Kommentar till förändring:

Från 2016-01-01 har Mark- och Miljödomstolen övertagit VA-nämndens hantering av tvister rörande 
vatten och avlopp.

Följande förändringar är gjorda i bilaga 3 (övriga avgifter) för Båstads kommuns VA-
taxa (jämfört 2016) 

1. Enhetligt pris för tillfälligt vatten i alla NSVA-kommuner 
Oavsett om man får tillfälligt vatten via vattentankstation, ståndrör/brandposthuvud eller via 
tillfälligt byggvatten så är kubikmeterpriset detsamma. Priset är samma i alla kommuner för 
att undvika att företag som tankar mycket vatten kör mellan kommunerna och tankar där det 
är billigast. Ändring från gällande VA-taxa per kommun V+S till 20,50 kr/m3 (exkl.moms) 

2. Avgift för sprinklertest 
Avgift för medhjälp vid sprinklertest regleras för att täcka den faktiska självkostnaden. Änd-
ring från ca 1700 kr till 3300 kr (exkl.moms) 

3. Avgift för förgävesbesök 
Avgift för förgävesbesök regleras för att dels täcka den faktiska självkostnaden men också 
för att påverka kunden att antingen boka om eller boka av föreslagen tid om de inte kan vara 
hemma. Ändring från ca 355 kr till 700 kr (utan moms).  
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Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, § x att gälla from 20xx-xx-xx. 

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

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Båstads kommun. 

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

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

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

§ 2  
 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
 I dessa taxeföreskrifter avses med: 

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

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

 Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Hantverk 

Småindustri Utbildning Sjukvård 

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

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 
Boendeenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
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Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 

  Sida 2 av 11 

där begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbör-
jat 150-tal kvadratmeter (m2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som 
en Boendeenhet. 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovi-
sas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings-
avgift 

Bruknings-
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

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

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

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

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

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

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

Anläggningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 1. 

§ 5  
5.1  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift 

per fastighet enligt följande: 

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

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

c)  en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d)  en avgift per boendeenhet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

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

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

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

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

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnytt-
jas för verksamheten på fastigheten. 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastig-
hetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och res-
terande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

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

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

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

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

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

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Boendeenhetssavgift 5.1 d) 0 % - - 

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats  

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

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

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Boendeenhetsavgift  5.1 d) 100 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas redu-

cerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

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

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

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

 Avgifter i övrigt 

Bostadsfastighet  V S Df Dg 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Boendeenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

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

Annan fastighet  V S Df Dg 

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20% 

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

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

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

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

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

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

§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. Avgiften regleras i särskilt avtal. 

§ 10 
Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2014 (105,8) i Entrepre-
nadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller, beträffande tomtbeloppen, närm-
ast tiotal ören 
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§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsom-
rådet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 

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

§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

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

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

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

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

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

§ 13 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen led-

ningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen be-
dömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvud-
mannen överenskomna kostnader härför. 

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

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

Brukningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 2 och 3. 
§ 14 
14.1  För bebyggd bostadsfastighet (småhus och flerfamiljshus) samt kolonistugor skall 

erläggas brukningsavgift bestående av: 

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

b) en fast boendenhetsavgift per år för Df/Dg (olika belopp för småhus respektive fler-
familjshus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift per småhus för 
Df. 

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

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

 För fastighet, som innehåller såväl lägenheter som lokaler, räknas varje påbörja-
bruttoyta om 150 kvadratmeter (m2) av lokaler som en boendeenhet. Om för sådan 

fastighet antalet boendeenhet är större än antalet lägenheter, hänförs fastigheten till 
annan fastighet än bostadshus. 

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

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

b) en fast boendenhetsavgift per år för Df/Dg. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos 
Statens va-nämnd.  

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

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

14.11För förorenat industriavloppsvatten debiteras avgifter för nedanstående föroreningar en-
ligt Taxebilaga 2.  
a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7  

b) Totalfosfor  

c) Totalkväve  

d)  Suspenderande ämnen, SS 

§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift enligt 14.4 . 

§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spill-
vatten- avlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

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

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

§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift. Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

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

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

18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang 
 a) Brandpostmätare 

 b) Vattentankstation 

 c) Sprinklerservis 

 d) Köksavfallskvarnar 

 e) Byggvatten 

18.2 Avgifter för särskilda serviceåtaganden 
 a) Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran  
  (om fel ej kunnat konstateras). 
 b) Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare. 

 c) Vinterförvaring av vattenmätare. 

 d) Ersättning för frusen eller skadad mätare. 

 e) Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarebrunn. 

 f) Länsning av vattenmätarebrunn (per tillfälle). 

 g) Uppgrävning och proppning av VA-serviser. 

 h) Uppgrävning och proppning av sprinklerservis. 

 i) Medhjälp vid sprinklertest. 

 j) Slam från trekammarbrunnar o d. 

18.3 Avgifter övrigt 
 a) Avstängning vattentillförsel. 

 b) Återinkoppling av vattentillförsel. 

 c) Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare. 

 d) Förgävesbesök (vid överenskommet eller aviserat besök).  

 e) Olovlig öppning av servisventil. 

 f)  Olovlig stängning av servisventil. 

 g)  Olovlig bortkoppling av vattenmätare. 

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

§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

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

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

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

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

§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 22 
Avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 är baserade på indextalet för maj 2014 (314,05) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt 
att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

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

TAXANS INFÖRANDE 
§ 23 

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

* * * 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om all-
männa vattentjänster. 
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BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA~ l 
Gäller fr o m 2017-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 111 antagen taxa för Båstads kommun 

allmänna vatten- och avloppsanläggning. (Indexuppräknad 2013) 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) avgift per boendeenhet/lägenhet 

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

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

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

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

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften. 

Annan fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

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

Annan fastighet, obebyggd 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

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

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift. 

. . 

35 200 

24 600 

39,20 

28 800 

10 200 

35 200 

24 600 

39,20 

10 200 

35 200 

24 600 

60,30 

10 200 

35 200 

24 600 

42,20 

10 200 

1 ( 1) 

44 000 

30 750 

49,00 

36 000 

12 750 

44 000 

30 750 

49,00 

12 750 

44 000 

30 750 

75,38 

12 750 

44 000 

30 750 

52,75 

12 750 

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till . 

självkostnadspris. 

Mervärdesskatt 

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

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden. 
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BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 2 
Gäller fr o m 2016-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 111 antagen taxa för Båstads kommun 
allmänna vatten- och avloppsanläggning. (Indexuppräknad 2013) 

BRUKNINGSAVGIFTER 

FAST ÅRLIG AVGIFT 

mätarstorlek 25 mm 3 240 4 050 
40mm 5400 6 750 
50mm 8100 10 125 
65 mm 13 500 16 875 
80 mm 21 600 27 000 
100 mm 32400 40 500 
150 mm 81 000 101 250 
200 mm 162 000 202 500 

Fast grundavgift utan mätning 1 299 1 624 

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

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

5 310 

8 850 
13 275 
22 125 

35 400 
53 100 

132 750 
265 500 

2 111 

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

FAST ÅRLIG AVGIFT 

Småhus egen anslutning 

Småhus gemensam anslutning 
Lägenhet egen anslutning 

Övr lägenheter flerfamiljshus 

Flerfamiljsfastighet, obebyggd (kr/m2
) 

DAGVATTEN 

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

Atgärden ska vara godkänd av NSVA. 

TOTALT 

850 
213 

1 (2) 

6638 
11 063 
16 594 
27 656 

44 250 

66 375 
165 938 
331 875 

2639 

1 000 
1 063 

266 
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FAST ÅRLIG AVGIFT 

Småhus 
Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 
Verksamhet (på fastighet med småhus) 

Lokal jämförbar med småhus 

RÖRLIG AVGIFT 

525 
525 

BÅSTADS KOMMUN 

VA-TAXA TAXEBILAGA 2 
Gäller fr o m 2016-01-01 

656 

656 
656 

*)som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning . 

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

Förorening 
Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 
Totalfosfor 
Totalkväve 
Suspenderande ämnen, SS 

Mervärdesskatt 

Normalhalt g/m3 

260 
10,5 

52 
260 

Överhaltsavgift kr/kg 
Överhaltsavgift kr/kg 
Överhaltsavgift kr/kg 
Överhaltsavgift kr/kg 

725 

725 
725 

10,00 
29,90 
19,95 
5,00 

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

förändring i debiteringen gentemot kunden. 

2 (2) 

906 

906 
906 

12,50 
37,38 
24,94 

6,25 
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NSVA 

VA-TAXA TAXEBILAGA 3 
Gäller fr o m 2017-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 111 antagen taxa för Båstads kommun 
allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG 2017 (kr) 

1. För vattentankstation debiteras 

a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle) 

b) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 

2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras 

a) Utlåningsavgift 

b) Avgift per dygn för mätaranslutning 

c) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 

3. Byggvatten utan mätning 

Småhus (villor) 

a) fast avgift 

b) förbrukningsavgift fast 50 m3 (V/S) 

Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse) 

a) fast avgift 

b) förbrukningsavgift fast 30 m3/lägenhet (V/S) 

Annan fastighet 

a) fast avgift 

b) förbrukningsavgift minimum 75 m3 (V/S) 

4. Byggvatten med mätning 

a) fast avgift 

b) förbrukningsasvgift m3 

5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis 

a) servisdimension 

20mm 

25 mm 

40 mm 

50 mm 

100 mm 

150 mm 

200mm 

250mm 

300 mm 

6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd) 

a) motoreffekt Mindre än 1,5 kW 

1,5- 3,0 kW 

Större än 3,0 kW 

1 (2) 

556 695 

20,50 25,63 

556 695 

16,65 20,81 

22,20 27,75 

27,70 34,63 

33,25 41,56 

20,50 25,63 

2 875 3 594 

1 025 1 281 

2 875 3 594 

20,50 25,63 

2 875 3 594 

20,50 25,63 

2 875 3594 

20,50 25,63 

4 839 6049 

9 577 11 971 

19 154 23 943 

29 234 36 543 

38 307 47 884 

806 1 008 

2 520 3150 

5 040 6 300 
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NSVA 

VA-TAXA TAXEBILAGA 3 
Gäller from 2017-01-01 

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr) 

1. Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran 

2. Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare 

3. Vinterförvaring av vattenmätare 

4. Ersättning för frusen eller skadad mätare 

5. Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarebrunn 

6. Länsning av vattenmätarebrunn/tillfälle 

7. Uppgrävning, proppning och återställning av serviser 

Proppning av alla tre serviser 

Proppning av två serviser 

Proppning av en servis 

8. Uppgrävning och proppning av sprinklerservis 

9. Medhjälp vid sprinklertest 

10. Slam från trekammarbrunnar o dyl per m3 

ÖVR.IGA AVGIFTER (kr) (moms tillkommer ej) 

1. Avstängning av vattentillförsel 

2. Aterinkoppling av vattentillförsel 

Vatten, spill, dag 

Vatten, spill och/eller dag 

Vatten eller spill eller dag 

Självkostnadspris 

3. Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 

4. Förgävesbesök 

5. Olovlig öppning av servisventil 

6. Olovlig stängning av servisventil 

7. Olovlig bortkoppling av vattenmätare 

Mervärdesskatt 

756 

454 

176 

1 311 

403 

403 

50404 

42 843 

35 283 

3 300 

101 

655 

655 

2 016 

700 

4 032 

4 032 

4 032 

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

förändring i debiteringen gentemot kunden. 

2 (2) 

945 

567 

221 

1 638 

504 

504 

63 005 

53 554 

44 103 

4125 

126 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 238 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-16 

Dnr KS 001334/2016 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Sida 

14 av 23 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden bör beslut om 
verksamhetsområde tas samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområden ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunstyrelsen 2015-09-09. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive 6st kartbilagor 

Förvaltningens förslag 1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönsson. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161109\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-11-02 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001334/2016 – 500 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, NSVA, Länsstyrelsen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive 6st kartbilagor  
 

 

 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 
 
Bakgrund 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt om-
råde, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större utbyggnads-
områden bör beslut om verksamhetsområde tas samtidigt som investeringsbeslut fattas. 
Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att 
beslut om verksamhetsområden ska tas minst en gång per år. Senast fastställda verksamhets-
område beslutades av kommunstyrelsen 2015-09-09.  
 

Aktuellt 
NSVA har byggt ut ledningar till några mindre områden samt att större exploateringar har ut-
förts eller håller på att utföras. Verksamhetsområdena behöver därför revideras enligt bilagda 
förslag från NSVA. Se vidare i tjänsteskrivelsen från NSVA. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Fastsälla verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.   
 
 
 
Båstad 2016-11-02 
 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
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Datum 

2016-10-28 

Handläggare 

Sofie Svedström 
Telefon 

010-490 97 94 
E-post 

ks 001334/2016-soo 

Båstad kommun 
Fredrik Jönsson 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

sofie. svedstrom@nsva.se 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 
skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2015-09-09. 

NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområdena: 

Hasselbacken 
Fastigheter i exploateringsområdet på Hasselbacken föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten då dessa tre nyttigheter byggts ut i 
området. 

Bjäreterassen 
Fastigheter i exploateringsområdet på Bjäreterassen föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten då dessa tre nyttigheter byggts ut i 
området. 

Laxvägen 
Fastigheter på Laxvägen föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
respektive vatten, spillvatten och dagvatten då dessa nyttigheter byggts ut till x fastigheter på 
Laxvägen. 

Öllöv 
Fastigheterna Öllöv 44:2 och 44:4 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten då dessa två nyttigheter har byggts ut till ovanstående två fastigheter. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg , Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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Norra vägen 
Fastigheterna Hemmeslöv 10:23, 10: 117, 10:57 och 10:5 föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten då dessa två nyttigheter byggts ut till 
ovanstående fastigheter. 

Gropamöllan 
Fastigheterna Gropamöllan 1 :3 och 1 :2 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten eftersom även spillvatten byggts ut till dessa fastigheter. Tidigare har de 
endast legat inom verksamhetsområdet för vatten. 

Det har även gjorts mindre justeringar av verksamhetsområdenas utbredningar, på spridda 
platser runt om i kommunen. 

NSVA förslår att kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade kartor 

att översända handlingarna till kommunfullmäktige för fastställelse av nytt förändrat 
verksam hets om råde 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Sofie Svedström 
Gruppchef Anslutning och GIS 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva .se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 16 av 23 

KS § 240 Dnr KS 000674/2016 - 906 

Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om de ekonomiska förutsättningarna 
för verksamheten och lämnar i uppdrag till utbildningsnämnden att inom 
tilldelade resurser genomföra uppdraget i enlighet med fullmäktiges 
intentioner och angivna mål. När det gäller specifikt ramarna för skol- och 
gymnasiepengen går det från ovanstående samt av befintliga regler för 
resursfördelning och av den praxis som tillämpats i kommunen slå fast att 
kommunfullmäktige har ensamrätt att i samband med att budgeten besluta om 
ersättningen per barn/elev samt antalet barn/elever. 

Underlag till beslutet Regler för resursföredelning inom förskola, fritidshem, grundskola och 
gymnasium. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

1. Upprättat förslag till regler för resursföredelning inom förskola, fri tidshem, 
grundskola och gymnasium godkänns. 

Kommunchef Katarina Pelin och ekonomichef Johan Linden. 

Ingela Stefansson (S): Bifall på förvaltningens förslag med följande tillägg: 

1. Beställare och utförare ska läggas under respektive nämnd som ansvarar för 
verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren i 
fortsättningen. 

2. Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 
haft företräde, till exemp el 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska i 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
disponering av medlen i reserven och kan därmed också föreslå utökning av 
demografi reserven när behov så föreligger. 

3. Förvaltningens förslag med ovanstående tillägg och förtydliganden 
remitteras till utbildningsnämnden för yttrande. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till Ingelas förslag. 

justerandes signaturer Utdragsbes tvrkande 

(j 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 17 av 23 

Ajournering 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Beslut 

Protokollsanteckning 

Christer de la Matte (M): Återremiss. 

Sammanträdet ajourneras i 7 minuter. 

Ordförande ställer proposition på Christers yrkande och finner att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Ingelas 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enighet med detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättat förslag till regler för resursföredelning inom förskola, fri tidshem, 
grundskola och gymnasium godkänns. 

2. Beställare och utförare ska läggas under respektive nämnd som ansvarar för 
verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren i 
fortsättningen. 

3. Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 
haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska i 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
disponering av medlen i reserven och kan därmed också föreslå utökning av 
demografireserven när behov så föreligger. 

4. Förvaltningens förslag med ovanstående tillägg och förtydliganden 
remitteras till utbildningsnämnden för yttrande. 

Kommunchef Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen ej är komplett och jag bett att 
få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag som förvaltningschef ej bakom 
tjänsteskrivelsen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160518\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2016-05-16 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000674/2016 – 906 
Till: Kommunsfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Barn och skola, Bildning och arbete 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för resursföredelning inom förskola,fritidshem, grundskola och gymnasium.  
 

Samråd har skett med: 
Skolchef, Bildningschef, Kommunchef 
 

 
Revidering av regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 
 
 
Bakgrund 
Lagstiftning och reglemente 

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige i budgeten beslutar om de ekonomiska 
förutsättningarna och mål som ska gälla för verksamheten. Vidare framgår i det av 
kommunfullmäktiges beslutade reglementet för utbilningsnämnden att:  

”Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna skolväsendet 
enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna förskolan, förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. Nämnden svarar vidare 
för fritidshemmen. 
… 
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt 
myndighetsutövning inom utbildningsnämndens ansvarsområden.” 
 
Kommunfullmäktige beslutar alltså i budgeten om de ekonomiska förutsättningarna för 
verksamheten och lämnar i uppdrag till utbildningsnämnden att inom tilldelade resurser 
genomföra uppdraget i enlighet med fullmäktiges intentioner och angivna mål. När det gäller 
specifikt ramarna för skol- och gymnasiepengen går det från ovanstående samt av befintliga 
regler för resursfördelning och av den praxis som tillämpats i kommunen slå fast att 
kommunfullmäktige har ensamrätt att i samband med att budgeten besluta om ersättningen 
per barn/elev samt antalet barn/elever.  
 
Revisionens granskning av budgetprocessen 

I rapporten från revisionens granskning av kommunens budgetprocess framfördes 
rekommendationen att åtgärda bristen att ”kommunens nämnder kan inte visa hur 
volymförändringar kan hanteras utan negativa avvikelser för ekonomin”. 
 
Exempel på den typ av volymförändringar som revisionen hänvisar till är när antal barn/elever 
inom verksamheten för barnomsorg, skola och gymnasium överskrider det antal barn/elever 
som kommunfullmäktige inom ramen för pengsystemet budgeterat för i innevarande års 
budget.  
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Argumentation för behov av förtydligad/förändrad ekonomisk styrning 

I förvaltningens svar på revisionens rapport uppgavs att en förklaring till revisionens 
iakttagelse ovan kan bero på bristande tydlighet i den ekonomiska styrningen och/eller 
bristande kännedom om densamma. Dvs det faktum att nämndernas ekonomiska ansvar även 
innefattar att hantera de ekonomiska konsekvenserna av exempelvis ökade volymer inom 
pengsystemen. Av nuvarande regler för resursfördelning framgår att det ska finnas en central 
reserv på 5 mkr för att hantera förändringar i elevunderlag och kostnadsförändringar till följd 
av gymnasieelevernas val. Denna centrala reserv har dock minskats i takt med att den 
kommunala ekonomin så krävt. Därutöver reglerar befintliga regler/reglemente för 
skolpengssystemet inte hur situationer då verkliga volymer överstiger budgeterade volymer 
ska hanteras. När så sker är därmed risken stor att avvikelsen skapar ekonomiska underskott i 
kommunens ekonomi som helhet.  
 
En ytterligare omständighet som troligen bidrar till en sådan otydlighet är att kommunen 
historiskt i sina presentationer i samband med budget och uppföljningar oftast delat på 
beställare och utförare. Beställaren, dvs den ram där kommunens resurser för att beställa 
verksamheten inom förskola, fritidhem, grundskola och gymnasium har i presentationerna 
lagts under kommunfullmäktige. Utföraren, dvs de resultatenheter som utför verksamheten 
och finansieras av ersättning från beställaren har lagts under respektive nämnd som ansvarar 
för verksamheten. Syftet med denna uppdelning har sannolikt främst varit för att belysa att det 
endast är kommunfullmäktige som har rätten att, som ovan angetts, besluta om storleken på 
den individuella ersättningen per barn/elev samt antalet barn/elever. Det är dock inte 
otänkbart att detta faktum av en del kan ha uppfattats som att kommunfullmäktige behållit 
ansvaret att hantera eventuella ekonomiska konsekvenser av negativa volymavvikelser. Något 
explicit stöd för ett sådant synsätt finns dock inte i nuvarande regelverk bortsett från den 
formulering att en central demografireserv ska finnas. Behov av förtydliganden finns därmed i 
nuvarande läge. 
 
I sammanhanget är det viktigt att känna till att det under löpande verksamhetsår, dvs efter att 
fullmäktige i budgeten väl fastställt ersättningsnivån per barn/elev, endast är utföraren 
(resultatenheterna) som kan påverka de faktiska kostnaden per elev/barn. Om inte fullmäktige 
beslutar om att ändra ersättningsnivån per barn/elev under löpande verksamhetsår, vilket inte 
är att rekommendera, har beställaren med nuvarande upplägg bara att betala ut ersättning 
utifrån de faktiska volymer som gäller oavsett om budgeterade volymer räcker till eller inte. 
Att begära av kommunfullmäktige att via justeringar av de individuella ersättningsnivåerna 
per barn/elev och med förmåga att kunna reagera och agera så snabbt och med en sådan 
precision som skulle behövas för att kunna undvika underskott inom pengsystemet under 
löpande verksamhetsår är varken rimligt eller önskvärt. Ersättningsnivåerna per barn/elev 
betalas ut även till externa utförare och kan inte ändras retroaktivt och ytterligare ändringar 
av ersättningsnivåerna efter det att beslut fattats i samband med budget bör undvikas. 
 
I praktiken är det resultatenheterna under nämnderna som har bäst möjlighet och förmåga att 
under löpande verksamhetår ta det ekonomiska ansvaret för och hantera volymförändringar.  
Incitamenten för resultatenheterna att vara kostnadsmedvetna i bedrivandet av verksamheten 
i syfte att även ta hänsyn till kostnader för ökade volymer, riskerar med nuvarande upplägg att 
dämpas när resultatenheternas ersättning för volymförändringar ändå är garanterad. Ur ett 
ekonomiskt styrperspektiv behöver detta förändras. 
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Demografireserv 

Tidigare befintlig demografireserv har i budgetsammanhang tagits i anspråk för att tillföra 
resurser till de volymfinansierade systemen i takt med över tid ökade volymer. Kommunen har 
därmed inte haft ekonomiska resurser och kan inte heller förväntas att alltid ha det framöver 
för att budgetera för centrala reserver. Därmed kan kommunen inte heller delvis bygga sin 
ekonomiska styrning som på att volymförändringar ska täckas av centrala reserver. Därtill kan 
läggas att kommunens historiska resultat vittnar om att förekomsten av centrala reserver inte 
alltid har räckt till. Den ekonomiska styrningen och de ekonomiska incitamenten kan därmed 
anses vara i behov att justeras och förtydligas. 
 
Aktuellt 
Diskussion kring alternativa förslag 

Vid översynen och revideringen av riktlinjerna för resursfördelning inom förskola, fritidshem 
och gymnasium i syfte att tydliggöra ekonomiskt ansvar och befogenheter har diskussioner 
mellan berörda parter förts främst utifrån följande fyra olika scenarier: 
 

1. Ingen åtgärd vidtas 
2. Avveckla pengsystemet för verksamhet i egen regi. Dvs återgå till att ramfinansiera 

verksamheten för förskola, grundskola och gymnasium och därmed sluta volymrelatera 
verksamheten. 

3. Behålla pengsystemet men införa begränsning på hur stora volymförändringar som 
systemet kompenserar för. Inga större volymer än vad som finns budgeterade i 
pengsystemen betalas ut (till egen regi). 

4. Behålla pengsystemet med fördtydligande av utbildningsnämndens ekonomisk ansvar 
att hantera volymförändringar. Förslagsvis genom införande av möjlighet för nämnden 
att sätta ”avkastningskrav” (generellt eller diversifierat) på utförarna. 

 
Nedan följer en kortare redogörelse för varje scenario. 

1. Nuvarande upplägg behålls och inga förtydliganden eller justeringar av styrdokument 
görs. Synsättet att kommunfullmäktige ansvarar ekonomiskt för förändringar i 
elevunderlag (volymförändringar) och nämnden tillika verksamheten och 
resultatenheterna som i praktiken har en möjlighet att göra något åt 
volymförändringarna” går fria” från ekonomiskt ansvar. Resulterar sannolikt i fortsatta 
underskott under löpande budgetår inom pengsystemet vid ökat antal barn/elever. 

2. Pengsystemet avvecklas inom den egna verksamheten och resultatenheterna går 
tillbaka till att finansieras via ramanslag utan större hänsynstagande (i alla fall på 
central nivå) till ökade eller minskade barn/elev-kullar. Nämnden/verksamheten tar 
hand om ansvaret att betala ut skolpeng till fristående aktörer eller andra kommuner. 

Ur ett ekonomiskt styrperspektiv flyttas ansvaret att hantera förändringar i 
elevunderlaget från beställaren tillbaks till verksamheten som har de bästa 
förutsättningarna att hantera de ekonomiska konsekvenserna. Vid fortsatt tilltagande 
antal barn/elever i kommunen och då någon direkt koppling till resursfördelning vid 
förändrade volymer inte längre görs på central nivå blir budgeteringen inte lika 
följsam. 

3. En begränsning införs i nuvarande system med innebörden att inga fler ersättningar 
utöver de volymer som budgeterats för i skolpengsramen (beställaren) och eventuellt 
existerande central reserv (demografireserv) betalas ut till resultatenheterna 
(utförarna) för den verksamhet som bedrivs i egen regi. Chefen för resultatenheterna, 
”Utförarchefen” (skolchef alt. bildningschef) har ansvaret och därmed befogenheten att 
bedöma volymerna för respektive enhet samt att tillse att det totala antalet inte 
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överstiger beställarens totala budget. Nuvarande pengsystem med finansiering av 
resultatenheterna utifrån antal barn/elever finns kvar även om ersättningen per 
barn/elev begränsas till maximalt de antal barn/elever som budgeterats för i 
pengsystemet hos beställaren.  

På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar i elevunderlaget 
från beställaren tillbaks till utföraren (resultatenheterna i verksamheten) när 
budgeterade volymer/resurser har uttömts. Beaktandet av förändrade volymer (antal 
barn/elever) vid resursfördelning på central nivå i samband med budget finns kvar 
vilket bibehåller ekonomisk följsamhet. 

4. Nuvarande system med finansiering av resultatenheterna utifrån antal barn/elever 
finns kvar utan begränsningar av antalet barn/elever (volymer) som finansieras från 
beställaren. Skolpengsramen (beställaren) där finansieringen av alla ersättningarna 
per barn/elever finns (volymerna) flyttas i ekonomiska presentationer från 
kommunfullmäktige till utbildningsnämnden för att tydligt markera att nämnden, i 
enlighet med befintligt reglemente,  även ansvarar för volymavvikelserna. En eventuellt 
existerande central reserv (demografireserv) ligger kvar centralt. Utbildningsnämnden 
har uppdraget att hantera eventuella underskott, relaterade till förändringar i 
elevunderlaget, inom nämndens totala verksamhetsansvar. Antingen genom att sätta 
”avkastningskrav” (generellt eller diversifierat) på resultatenheterna (utförarna) eller 
spara inom övrig ramfinansierad verksamhet. 

På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar i elevunderlaget 
från beställaren tillbaks till utföraren (resultatenheterna i verksamheten) när 
budgeterade volymer/resurser har uttömts. Beaktandet av förändrade volymer (antal 
barn/elever) vid resursfördelning på central nivå i samband med budget finns kvar 
vilket bibehåller ekonomisk följsamhet. Resultatenheterna är även i fortsättningen 
garanterade ersättning per barn/elever vid förändringar i elevunderlagen men får vara 
beredda på att utbildningsnämnden kan ge avkastningskrav till dem i det fall att 
budgeterade volymer/resurser tillsammans med en eventuell central reserv inte räcker 
till. 

 
Andra ändringar i regelverket som föreslås: 

 Begränsning av resultatenheternas samlade ackumulerade överskott till max tre år och 
3 mkr inom Barn och skola samt max tre år eller 0,3 mkr inom Bildning och arbete. 

 Överskott får inte användas till långsiktiga åtaganden som ökar kommunens 
kostnadsnivå, utan endast för att finansiera tillfälliga insatser för att inte påverka 
kommunens framtida kostnader. Utförarcheferna har befogenheterna att löpande 
under året begränsa resultatenheterna nyttjande av tidigare års överskott. 

 ”Utförarchefen” (skolchef eller bildningschef) har ett övergripande ekonomiskt ansvar 
för resultatenheterna. 

 

Övervägande/framtid 
Efter överläggningar med företrädare för skolverksamheten (skolchefen) har framkommit att 
en utformning av reglerna för resursfördelning i enlighet med scenario 3 ovan föreslås från 
förvaltningen. 

Anledningen till valet av scenario 3 är att förvaltningen anser att det alternativet ger 
resultatenheterna den tydligast bilden över vilka ekonomiska ramar och förutsättningar de har 
att bedriva verksamheten inom. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Upprättat förslag till regler för resursföredelning inom förskola, fritidshem, grundskola och 
gymnasium godkänns.  
 
 
 
Båstad 2016-05-17 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Regler för resursfördelning 

inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium 
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Båstads	Kommun	använder	en	resursfördelningsmodell,	som	benämns	skolpeng	vid	tilldelning	
av	budget	för	nästkommande	år	för	utförare	av	förskole‐	och	fritidsverksamhet,	grundskola	och	
gymnasium.	Varje	förskola,	fritidshem	och	skola	erhåller	fortlöpande	(varje	månad)	en	intäkt	
från	beställarenheten	som	benämns	Skolpeng	B&S	respektive	Skolpeng	B&A.	Varje	månad	
erhåller	varje	utförare/resultatenhet	en	intäkt	som	grundas	på	fastställd	skolpeng	multiplicerat	
med	månadens	faktiska	antal	barn	och	elever.	För	den	egna	regin	kan	dock	inte	den	budgeterade	
volymen	hos	beställarenheten	överskridas.		
		
Utbildningsnämnden	har	traditionell	rambudget	för	följande	verksamheter:	

	
Barn	och	skola	

1) Kulturskola	
2) Familjecentral/Öppna	förskolan	
3) Skolskjuts	
4) Myndighetenhet	(tilläggsbelopp	till	förskola/grundskola,	specialskola	och	grundsärskola,	

vårdnadsbidrag,	SvA	och	modersmålsundervisning.	
5) Stöd‐	och	utvecklingsenhet	barnomsorg,	grundsärskola	och	gymnasiesärskola.	
6) Lokalhyror	
7) Studie‐	och	yrkesvägledare	(SYV‐verksamhet)	
8) Central	administration	
	

Bildning	och	arbete	
9) Lokaler	gymnasium	
10) Riksidrottsgymnasium	Tennis	(RIG)	
11) Skolskjuts	och	resor/inackorderingsbidrag	gymnasium	
12) Gymnasiesärskola	
13) Individ	och	familjeomsorg	
	
Punkt	1‐5	samt	10‐13	ingår	inte	i	underlaget	för	ersättning	till	annan	huvudman	och	ska	därför	
inte	ingå	i	skolpengen	utan	finansieras	av	ramanslag.	
	
Punkt	6,	7	och	9	finansieras	av	ramanslag	men	ingår	i	skolpengen	till	annan	huvudman	men	inte	
till	egen	regi,	dock	ingår	studie‐	och	yrkesvägledare	till	egen	regi	gymnasium.		
	
Punkt	8	innefattar	dels	den	del	av	ledning	och	styrning	som	är	till	för	både	kommunal	och	
fristående	verksamhet	dels	central	ledning	och	styrning	av	den	kommunala	förskole‐	och	
skolverksamheten	som	motsvaras	av	de	tre	procent	som	de	fristående	verksamheterna	
schablonmässigt	får	för	ledning	och	administration.		
	
Skolpeng - Grundbelopp 
Varje	månad	betalar	Skolpeng	B&S/B&A	(beställare)	en	skolpeng	till	egen	regi	alternativt	den	
fristående	eller	annan	kommunal	regi.	Peng	som	kommer	från	annan	kommun	(interkommunal	
intäkt)	följer	barnet/eleven	direkt	till	aktuell	verksamhet.	Skolpeng	betalas	ut	i	efterhand	för	
antalet	barn/elever	som	fanns	i	respektive	verksamhet	den	15:e	varje	månad.	Dock	finns	det	en	
begränsning	mot	den	egna	regin	att	beställaren	inte	kan	betala	skolpeng	för	fler	barn/elever	än	
vad	beställaren	har	budget	för	innevarande	år.	
 
Följande	Skolpengs	nivåer	finns	och	beslutas	av	kommunfullmäktige:	

 Förskola,	1‐5	år	
 Fritidshem,	6‐12	år	
 Förskoleklass	
 Grundskola	åk	1‐3	
 Grundskola	åk	4‐6	
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 Grundskola	åk	7‐9	
 Gymnasium	(skolpeng	per	program)	

	
Skolpengen	ska	finansiera	den	löpande	driften	av	förskolor,	fritidshem,	grundskolor	och	
gymnasium,	såsom	undervisning,	lek‐	och	lärprodukter,	elevvård,	måltider	och	lokalkostnader.	
Verksamhetsrelaterade	investeringar	finansieras	av	respektive	enhet	inom	ramen	för	pengen	
medan	fastighetsrelaterade	investeringar	för	att	hålla	fastigheterna	i	skick	finansieras	av	Teknik	
och	service	och	betalas	via	hyran.	Pengen	till	egen	regi	för	förskola,	fritidshem	och	grundskola	
minskas	med	hyreskostnader	samt	SYV‐verksamhet	då	de	finansieras	av	ramanslag.	Pengen	till	
egen	regi	för	gymnasium	minskas	med	hyreskostnader	då	de	finansieras	av	ramanslag.	
	
Extern utförare 
Skolpengen	bygger	helt	på	skollagens	”Lika	villkor”	för	offentligt	respektive	fristående	
verksamhet.		Det	innebär	att	bidraget	är	bestämt	efter	samma	grunder	som	kommunen	
tillämpar	vid	fördelning	av	resurser	till	den	egna	verksamheten	av	motsvarande	slag.	
	
Förskola,	fritidshem	och	grundskola	
Bidragen	till	annan	huvudman	(fristående	och	annan	kommun)	av	förskola,	fritidshem	och	
grundskola	beräknas	på	samma	grunder	som	kommunen	tillämpar	när	resurser	fördelas	till	den	
egna	verksamheten	av	motsvarande	slag.	Till	fristående	skola	samt	annan	kommunal	skola	ska	
det	tillkomma	ersättning	för	administration	med	ett	schablonbelopp	som	beräknas	med	tre	
procent	på	grundbeloppet.	Till	fristående	skola	ska	det	även	ges	momskompensation	om	sex	
procent	av	den	totala	skolpengen	(denna	kostnad	återsöker	kommunen	sedan	hos	Skatteverket).	
	
Gymnasium	
För	gymnasieelever	som	läser	på	en	fristående	gymnasieskola	och	läser	på	ett	program	som	
Akademi	Båstad	gymnasium	själva	erbjuder	beräknas	bidraget	på	samma	grunder	som	
kommunen	tillämpar	när	resurser	fördelas	till	den	egna	gymnasieskolan.	För	fristående	ska	det	
även	tillkomma	ersättning	för	administration	med	ett	schablonbelopp	som	beräknas	med	tre	
procent	på	grundbeloppet	och	även	momskompensation	om	sex	procent	av	den	totala	
skolpengen.	
	
För	gymnasieelever	som	läser	på	en	fristående	gymnasieskola	och	läser	på	ett	program	som	
Akademi	Båstad	gymnasium	inte	erbjuder,	är	bidraget	per	elev	motsvarande	riksprislistan.	
	
För	gymnasieelever	som	läser	på	en	kommunal	skola	i	en	annan	kommun	är	bidraget	per	elev	
motsvarande	den	anordnande	kommunens	kostnad.	
	
Budget	
Beställarenheten	
Budgetanslaget	till	beställarenheten	är	framräknat	utifrån	av	tjänstemännen	prognostiserat	
antal	barn	och	elever	folkbokförda	i	Båstads	kommun	multiplicerat	med	budgeterad	skolpeng	
för	nästkommande	år.		Skolpengens	storlek	fastställs	årsvis	av	kommunfullmäktige	i	samband	
med	antagandet	av	kommunens	budget.	Skolpengens	storlek	bör	inte	förändras	under	löpande	
budgetår.	Vid	förändring	av	Skolpengens	storlek	eller	innehåll	måste	beslut	tas	i	
Kommunfullmäktige.	Utbildningsnämnden	äger	inte	rätt	att	omfördela	resurser	inom	skolpeng	
eller	mellan	skolpeng	och	verksamheterna	som	finansieras	med	traditionell	rambudget.		
	
Under	året	sker	dock	vissa	tekniska	justeringar	som	påverkar	skolpengens	storlek.	
Förändringarna	kan	bero	på	följande:	

 Nya	löneavtal	
 Förändring	av	kapitalkostnader	(avskrivningar	och	ränta)	
 Organisatoriska	förändringar	av	verksamheter	inom	städ,	måltider	och	fastigheter.		

226

226



2016‐05‐17 
 

 
 

Ekonomichefen	har	på	delegation	att	besluta	om	tekniska	justeringar	av	pengen	inom	
barnomsorg,	grundskola	och	gymnasium	(dnr	KS	504/10‐906).		
 
Under	året	kan	inte	beställarenheten	dela	ut	Skolpeng	till	resultatenheter	i	egen	regi	för	fler	
barn	och	elever	än	vad	beställaren	budgeterat	för	innevarande	år.	I	de	fall	det	faktiska	antalet	
barn/elev	är	högre	än	budget	kan	en	eventuell	central	demografireserv	tas	i	beaktande.	
	
I	de	fall	beställarens	faktiska	volymer	är	lägre	än	budget	och	beställaren	redovisar	ett	överskott	
har	utbildningsnämnden	inga	befogenheter	att	nyttja	överskottet	för	att	täcka	eventuellt	andra	
underskott	inom	utbildningsnämnden.	Ett	eventuellt	överskott	på	beställaren	ska	återlämnas	till	
en	central	demografireserv	vid	årets	slut.	
	
Resultatenheterna	
Förskola,	fritidshem	och	grundskola	F‐9	i	egen	regi	organiseras	i	en	driftorganisation	inom	
Utbildningsnämnden‐	Barn	och	skola	bestående	av	resultatenheter.	Varje	resultatenhet	leds	av	
en	resultatenhetschef	(förskolechef/rektor).	Inom	varje	resultatenhet	har	förskolechef/rektor	
det	totala	ansvaret	för	ekonomi,	verksamhet,	personal	och	arbetsmiljö.	Chefen	för	
resultatenheterna	barn	och	skola	(utförarchefen)	tillika	skolchefen	har	det	övergripande	
ekonomiska	ansvaret	för	resultatenheterna.		
	
Gymnasium	i	egen	regi	organiseras	i	en	driftorganisation	inom	Utbildningsnämnden‐	Bildning	
och	arbete	bestående	av	en	resultatenhet.	Resultatenheten	leds	av	en	resultatenhetschef	
(rektor).	Inom	resultatenheten	har	rektorn	det	totala	ansvaret	för	ekonomi,	verksamhet,	
personal	och	arbetsmiljö.	Chefen	för	resultatenheten	bildning	och	arbete	(utförarchef)	tillika	
bildningschefen	har	det	övergripande	ekonomiska	ansvaret	för	resultatenheterna.	
	
När	kommunfullmäktige	fastställt	pengen	för	kommande	budgetår	kan	respektive	
resultatenhetschef	lägga	sin	budget.	Beloppet	för	de	olika	pengkategorierna	är	en	given	
parameter	för	resultatenhetscheferna.	Däremot	måste	de	göra	sin	egen	bedömning	av	
barn/elevantalet	för	det	kommande	året.	Den	budgeterade	intäkten	ska	användas	för	att	driva	
den	aktuella	enheten	under	det	kommande	året	och	ska	således	motsvaras	av	en	exakt	lika	stor	
kostnadsbudget.	Resultatenheterna	har	därmed	en	så	kallad	”nollbudget”,	d.v.s.	den	budgeterade	
nettokostnaden	är	noll.	
	
Resultatenheternas	totala	antal	budgeterade	barn/elever	inom	respektive	pengkategori	får	inte	
överstiga	beställarenhetens	budgeterade	antal	barn/elever	för	egen	regi.	Utförarchefen	har	
ansvaret	och	därmed	befogenheten	att	bedöma	volymerna	för	respektive	enhet	samt	att	tillse	att	
det	totala	antalet	inte	överstiger	beställarens	budget.	
	
Resultatenheternas över- och underskott 
Huvudprincipen	är	att	hela	resultatet,	det	vill	säga	över‐	och	underskott	överförs	till	
nästkommande	år.	Resultatenheterna	ska	tillgodoräknas	effekterna	av	sitt	agerande.	Syftet	med	
resultatöverföringen	är	att	skapa	incitament	för	att	driva	verksamheterna	med	en	långsiktig	
planering	och	god	hushållning.	
	
För	att	ett	ackumulerat	överskott	inte	ska	bli	alltför	stort	begränsas	det	till	tre	år	och	maximalt	
3	mkr	i	ackumulerat	överskott	för	resultatenheter	inom	Barn	och	skola	och	0,3	mkr	för	
resultatenhet	inom	Bildning	och	arbete.	I	det	fall	utförarenheten	har	ett	underskott	ska	detta	
inarbetas	under	en	treårsperiod.		
Överskott	får	inte	användas	till	långsiktiga	åtaganden	som	ökar	kommunens	kostnadsnivå,	utan	
endast	för	att	finansiera	tillfälliga	insatser	för	att	inte	påverka	kommunens	framtida	kostnader.	
Utförarcheferna	har	befogenheterna	att	löpande	under	året	begränsa	resultatenheterna	
nyttjande	av	tidigare	års	överskott.	
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 241 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-16 

Dnr KS 001622/2014 - 900 

Intern kontrollplan 2015 - Återkoppling 

Sida 

18 av 23 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade, 2016-03-09 § 60, att förvaltningen får i uppdrag 
att presentera en åtgärdsplan för röda markeringar i redovisning av intern 
kontroll. 

Förvaltningens förslag 1. Lägga återkopplingen med åtgärdsplan för intern kontroll till handlingarna. 

Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Lägga återkopplingen med åtgärdsplan för intern kontroll till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161104\fc0f\j 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-11-09 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 001622/2014 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchef, kanslichef, ekonomichef 
 
 

Samråd har skett med: 
Kommunchef, ekonomichef 
 

 
Intern kontrollplan 2015 - Återkoppling 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, 2016-03-09 § 60, att förvaltningen får i uppdrag att presentera 
en åtgärdsplan för röda markeringar i redovisning av intern kontroll.   
 
Bakgrund 
Vid redovisning av intern kontroll 2015 visade en punkt röd markering. Denna punkt avsåg 
kontroll av att inkomna skrivelser besvaras skyndsamt. Vid utredning av den faktiska kontrol-
len visade att kontrollmomentets rutiner inte återspeglar det som intern kontrollen avsåg. Det 
är en brist som måste åtgärdas. 
 

Aktuellt 
Förvaltningen avser därför att som åtgärdsplan ser över rutinen för intern kontrollmomentet 
och utbilda och informera förvaltningen om vikten av att inkomna skrivelser besvaras skynd-
samt.  
 

Övervägande/framtid 
En uppdatering av rutiner tillsammans med utbildning och information ska säkerställa att 
kommunen besvarar inkomna skrivelser skyndsamt. 
 
Förslag till beslut 
1. Lägga återkopplingen med åtgärdsplan för intern kontroll till handlingarna.   
 
 
 
Båstad 2016-11-09 
 
 
Catharina Elofsson 
Kanslichef
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-09 1 av 1

 

 

KS § 60  Dnr KS 001622/2014 - 900 

Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 

för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av 
sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt 
från nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2016-02-15 
 Uppföljning av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till arbetsutskottets förslag beträffande röda 

markeringar, samt att punkterna 1 och 2 under rubriken Kommunledning: 
åtgärder vidtas för att dessa två punkter vid kommande uppföljning uppnått 
grön markering.      

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med framfört 

yrkande från Thomas Nerd. Efter framställd proposition finner ordförande att 
yrkandet bifallits.      

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Uppföljningen av 2015 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för röda 
markeringar. 
 
3. De gulmarkerade punkterna 1 och 2 i uppföljningen, under 
kommunledningens ansvarsområde på sidan 1, åtgärdas för att dessa två 
punkter vid kommande uppföljning uppnått grön markering.      
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 Tjänsteskrivelse  
 

161121\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-11-21 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 000016/2015 – 901 
Till: Kommunstyrelse 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchef, HR-chef 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Uppdaterad delegationsordning  
 

Samråd har skett med: 
Kommunchef, HR-chef 
 

 
Delegationsordning för kommunstyrelsen – ändring KS/P001 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefens delegation att anställa verksamhetsområdeschefer har en anmärkning som 
innebär att förhandlingsutskottet måste kallas in för samråd. En smidigare variant torde vara 
att förhandlingsutskottet bjuds in att delta i slutintervjuer av kandidaterna och på så vis får 
insyn och samrådsmöjlighet. 
 

Bakgrund 
I kommunstyrelsens delegationsordning, KS/P01, har kommunchefen delegation att fatta be-
slut om tillsvidareanställning av verksamhetsområdeschef. I delegationens anmärkning fram-
går att kommunchefen ska samråda med förhandlingsutskottet.  
 

Aktuellt 
I en process att anställa en verksamhetsområdeschef  finns moment som kan kräva snabba 
besked och ett samråd med förhandlingsutskottet kan fördröja eller i värsta fall stoppa rekry-
tering av bra verksamhetsområdeschefer. En förändring av anmärkningen i delegationen kan 
justera detta. 
 

Övervägande/framtid 
För att underlätta processen vid anställning av verksamhetsområdeschefer bör anmärkningen 
i delegationsordningen ändras så att förhandlingsutskottet ges tillfälle att delta i slutintervju-
erna av kandidaterna. Syftet med förhandlingsutskottets medverkan vid beslut om anställning 
av verksamhetsområdeschefer kan därmed uppnås. 
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning KS/P001 ändras avseende anmärkning till: 
Förhandlingsutskottet ska erbjudas att delta i slutintervju av kandidaterna.  
 
 
Båstad 2016-11-21 
Catharina Elofsson  
Kanslichef 
Kommunledningskontor 
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om betalningsuppskov under 3 mån. Ekonomichef 
E005 
KS/ Beslut om att ansöka om lagsökning ell er Ekonomichef 
E006 betalningsföreläg-g-ande hos domstol. 
KS/ Beslut om att begära utmätning i fast KS au 
E007 egendom. 
KS/ Beslut om uppgörelse om kvittning. KS au 
E008 
KS/ Beslut om överenskommelse om betalning KS au 
E009 eller avskrivning av fordran, anta ackord, 

ingå förlikning och sluta annat avtal över 
100.000 kr/ärende. 

KS/ Beslut om överenskommelse om betalning Ekonomichef 
EOlO av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 

sluta annat avtal under 100.000 kr. 
KS/ Beslut om att vid behov ta upp lån eller Ekonomichef Samråd sker med KS ord-
EOll omsätta befintliga lån inom den belopps- förande. 

ram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de 
närmare föreskrifter om säkerheten som 
fullmäktige a ngivit. 

KS/ Beslut om tekniska justeringar av pengen Ekonomichef Underrätta berörd nämnd, 
E012 för barnomsorg, grundskola och gymna- förskolechefer, rektorer 

sium. och fristående huvudmän. 
KS/ Beslut om tekniska justeringar i hem- Ekonomichef Underrätta berörd nämnd. 
E013 tjänstpeng och boendepeng. 

Personal 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om tillsvidareanställning av verk- Kommunchef l~emmHREhefeR sim 
POOl samhetsområdeschef samFåEla meEI fäFhaAEI 

liRgsHtslrnHet fä Fe 13eslffi. 
Förhandlingsutskottet ska 
erbjudas att delta i slutin -
tervju av kand idater. 

KS/ Beslut om tillsvidareanställning av övriga Verksamhets-
P002 chefer områdeschef 
KS/ Beslut om tillsvidareanställning av övrig Chef 
P003 personal 
KS/ Beslut om visstidsanställning av kommun- Förhandlings-
P004 chef utskott 
KS/ Beslut att utse ställfö reträdare för förs ko- SkolL 2 kap 19 § Verksamhets-
P005 lechef/rektor områdeschef 
KS/ Beslut om uppsägning på grund av arbets- Kommunchef 
P006 brist - fler än fem (5) anställda 
KS/ Beslut om uppsägning på grund av arbets- HR-chef 
P007 brist - färre än fem (5) anställda 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga Kommunchef Kommunchefen ska 
P008 skäl/avsked av verksamhetsområdeschef samråda med förhand-

lingsutskottet före beslut. 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga HR-chef Biträdande HR-
P009 skäl/avsked av övriga chefer chef 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga HR-chef Biträdande HR-
POlO skäl/avsked av övrig personal chef 
KS/ Beslut om omplacering av verksamhets- Kommunchef Kommunchefen ska 
POll områdeschef samråda med förhand-

lingsutskottet före beslut. 
KS/ Omplacering mellan verksamhetsområ- HR-chef Biträdande HR-
P012 dena när överenskommelse ej nåtts chef 
KS/ Ekonomisk uppgörelse i samband med HR-chef Biträdande .HR- HR-chefen ska samråda 
P013 anstä ll nings upphörande chef med kommunchefen och 

förha ndlingsutskottet före 
beslut. 

KS/ Ko llektivavtalsförhandl inga r HR-chef Biträdande HR-
P014 chef 
KS/ Lönesättning vid rekryter ing/ nya arbets- Förhandlings-

6 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 19 av 23 

KS § 242 Dnr KS 001336/2016 - 600 

Förändrat regelverk kring inackorderingsbidrag 

Beskrivning av ärendet Enligt Skollagen 15 kap 32 §gäller att hemkommunen ska lämna ekonomiskt 
stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver 
inackordering på grund av skolgången. Skyldigheten gäller till och med första 
kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat 
uppehälle, och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat 
sätt som ska framstå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant ska det utgå 
med lägst 1/30 av basbeloppet enligt Socialförsäkrings balken för varje hel 
kalendermånad som eleven bor inackorderad. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Denna skyldighet gäller dock inte 
1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 
kap 4 7 § 
2. elever som har tagits emot enligt 17 kap 19§ andra stycket (rör IM) 
3. elever på Rh-anpassad utbildning (rör elever med rörelsehinder och annan 
funktionsnedsättning) 
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg 
enligt Studiestödslagen. 
För elever i fristående skolor och folkhögskolor gäller att Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för elevernas inackorderingstillägg. 

Båstads kommuns dåvarande Barn- och utbildningsnämnd beslutade 2004-04-
20 att från och med hästterminen 2004 utgår inackorderings bidrag 1/30 av 
basbeloppet per månad när avståndet mellan bostaden och skolan är minst 46 
km eller om den sammanlagda res- och väntetiden uppgår till minst fyra 
timmar. Detta beslut har tillämpats sedan dess . 

1. Fastställa riktlinjer med start 2016-01-01 för inackorderingsbidrag enligt 
angivet förslag. 

Bildningschef Henrik Andersson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa riktlinjer med start 2016-01-01 för inackord eringsbidrag enligt 
angivet förslag. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2015-10-12 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: 

Till: KF 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Barnkonsekvensanalys 

Tjänsteskrivelse 

Förändrat regelverk kring inackorderingsbidrag 

Bakgrund 

1 (2) 

Enligt Skollagen 15 kap 32 §gäller att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i 
en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skol
gången. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stö
det ska avse boende, fördyrat uppehälle, och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant 
eller på annat sätt som ska framstå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant ska det utgå 
med lägst 1/30 av basbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad 
som eleven bor inackorderad. 
Denna skyldighet gäller dock inte 

1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap 4 7 §, 
2. elever som har tagits emot enligt 17 kap 19§ andra stycket (rör IM) 
3. elever på Rh-anpassad utbildning (rör elever med rörelsehinder och annan funktions

nedsättning, eller 
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt Studi

estödslagen. 
För elever i fristående skolor och folkhögskolor gäller att Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
ansvarar för elevernas inackorderingstillägg. 

Båstads kommuns dåvarande Barn- och utbildningsnämnd beslutade 2004-04-20 att från och 
med höstterminen 2004 utgår inackorderings bidrag 1/30 av basbeloppet per månad när av
ståndet mellan bostaden och skolan är minst 46 km eller om den sammanlagda res- och väntet
iden uppgår till minst fyra timmar. Detta beslut har tillämpats sedan dess. 

Aktuellt 
Båstads kommun ingår i det samverkansområde som finns avseende gymnasieutbildning i 
Skåne Nordväst. Inom samverkansområdet finns en rekommendation att tillämpa följande 
riktlinjer: 
Att inackorderings bidraget, grundbeloppet (1/30 av basbeloppet) utbetalas under fyra måna
der på höstterminen och fem månader på vårterminen samt att elever som har ett reseavstånd 
på överstigande 200 km ges ett tillägg enligt följande: 
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2 (2) 

Reseavstånd hemkommun studieort Tillägg per månad till grundbelopp 

200km 500 kr 

500km 1000 kr 

Övriga kriterier för att inackorderings bidrag ska utgå är 
att eleven är folkbokförd i Båstads kommun 
att eleven går i kommunal gymnasieskola eller i komvux 
att eleven är under 20 år (bidraget utgår tom det år eleven fyller 20 år) 
att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre tim
mar per dag eller 
att resvägen uppgår till minst 5 0 km enkel resa 
att eleven inte samtidigt uppbär rese bidrag 

Förvaltningsrätten i Malmö har i mål med nr 11345-13, 2014-03-25 upphävt ett överklagat 
beslut där kommunen tillämpat det regelverk som fastställdes 2004. Rätten menar att Båstads 
kommun visserligen följt Skollagen men då kommunens regelverk inte tar hänsyn till resvä
gens längd har man inte fastställt inackorderings bidraget på ett sätt som är förenligt med lik
ställighetsprincipen i Kommunalagen. Förvaltningsrätten anser att en viss differentiering om 
än schabloniserad med hänsyn till reskostnad måste göras då systemet annars missgynnar 
stödberättigade elever. 

Övervägande/framtid 
För att anpassa regelverket kring inackorderingstillägg till de riktlinjer som rekommenderas 
inom Skåne Nordväst samt att därmed också differentiera bidraget utifrån avstånd och res
kostnad i enlighet med förvaltningsrättens dom, föreslås att tillämpa samma regelverk som 
övriga kommuner i Skåne Nordväst enligt ovan. 
Förslaget beräknas finansieras inom ram då antalet elever med lång resväg är relativt få. 

Barnkonsekvensanalys 
Ja, enligt bilaga 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår KF att fastställa riktlinjer med start 2016-01-01 för inackorde
rings bi drag enligt ovan angivet förslag. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barnkonsekvensanalys: 

1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 

Ja:x 

Motivering för beslutet: Beslutet rör barn 

2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 

Positivt: x Negativt: 

Motivering för beslutet: Beslutet underlättar för gymnasieelever att i de fall de så öns
kar välja utbildning på orter långt från hemkommunen. 

3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? 

Ja: Nej: x 

Motivering för beslutet: Beslutet är till förmån för ungdomars möjlighet att välja ut
bildning. 

4. Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnkonvention
en? 

Ja: Nej: x 

Motivering för beslutet: Beslutet är gynnande för ungdomars möjlighet att välja utbild
ning. 

Henrik Andersson 
Bildningschef 

1 (1) 

151012\dokumentl \ha 
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Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-10-13 8 av 17 

 

 

 
 

UN § 102  Dnr UN 000442/2015 - 600 

Inackorderingsbidrag  

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun ingår i det samverkansområde som finns avseende 

gymnasieutbildning i Skåne Nordväst. För att anpassa regelverket kring 
inackorderingstillägg till de riktlinjer som rekommenderas inom Skåne 
nordväst samt att därmed också differentiera bidraget utifrån avstånd och 
reskostnad i enlighet med förvaltningsrättens dom, föreslås Båstads kommun 
att tillämpa samma regelverk som övriga kommuner i Skåne nordväst. 
Förslaget bör finansieras inom ram då antalet elever med lång resväg är relativt 
få. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2015-10-12      
 
Föredragande Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden  Åsa Ragnarsson (M) och Ingrid Zäther (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfyllmäktige att fastställa riktlinjer med 
start 2016-01-01 för inackorderingsbidrag enligt bildningschefens  
tjänsteskrivelse daterad 2015-10-12. 
______  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 7av13 

VN § 106 Dnr VN 000139 /2015 - 700 

Socialt innehåll och anhörigstöd 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har beviljats ökat anslag från kommunstyrelsen 
med 870 tkr till socialt innehåll och anhörigstöd för personal- och 
driftsresurser för 2016, men inte för 2017. Se tidigare tj änsteskrivelse, Dnr KS 
001101/2016-700. För att uppfylla lagens intentioner enligt 5 kap. 10 §i 
socialtjänstlagen så måste anhörigverksamheten bredda sin verksamhet så att 
den tydligt riktas mot alla anhöriga inom vård och omsorgs 
verksamhetsområde. Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att erbjuda 
stöd och underlätta för anhöriga och närstående som vårdar en närstående som 
är långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt. Nämnden har ett behov av 
förstärkning på 870 tkr för 2017 från kommunstyrelsen för att bedriva 
verksamhet. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016. 

Vård- och omsorgsnämnden beviljas ökat anslag till socialt innehåll och 
anhörigstöd på 870 tkr för personal- och driftskostnader för 2017 och att 
det läggs i ordinarie budget från och med 2018. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C), UlfJiewertz (M), Olle Larsson (L) och 
Ingrid Edgarsdotter (KD): Bifall till liggande förslag. 

Eddie Grankvist (BP): Som sista beslutsinstans är det kommunfullmäktige som 
beslutar i detta ärende, inte kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit dessa yrkanden. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om att bevilja vård- och omsorgs
nämnden ökat anslag till socialt innehåll och anhörigstöd på 870 tkr för 
personal- och driftskostnader för 2017 och att det läggs i ordinarie budget 
från och med 2018. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-04 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000139 /2015-700 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 

Samråd har skett med: 

Socialt innehåll och anhörigstöd 

Bakgrund 

Tj ä nstes kr i ve I se 1 (1) 

Vård- och omsorgsnämnden har beviljats ökat anslag från kommunstyrelsen med 870 tkr till 
socialt innehåll och anhörigstöd för personal- och driftsresurser för 2016, men inte för 2017. 
Se tidigare tjänsteskrivelse, Dnr KS 001101/2016-700. 

Aktuellt 
För att uppfylla lagens intentioner enligt 5 kap. 10 § i socialtjänstlagen så måste anhörig
verksamheten bredda sin verksamhet så att den tydligt riktas mot alla anhöriga inom vård och 
omsorgs verksamhetsområde. Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att erbjuda stöd och 
underlätta för anhöriga och närstående som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller 
funktionsnedsatt. 

Nämnden har ett behov av förstärkning på 870 tkr för 2017 från kommunstyrelsen för att 
bedriva verksamhet. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunstyrelsen föreslås besluta om att bevilja vård- och omsorgsnämnden ökat 
anslag till socialt innehåll och anhörigstöd på 870 tkr för personal- och driftskostnader 
för 2017 och att det läggs i ordinarie budget från och med 2018. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 8 av13 

VN § 107 Dnr VN 000129/2016 - 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
Trygghets boende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghets boende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun, se 
bilaga: Kriterier för trygghets boende. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016, med tillhörande bilaga. 

Kommunfullmäktige föreslås anta de framtagna kriterierna (enligt bilaga) att 
gälla för trygghets boende i Båstads kommun. Kommunfullmäktige föreslås 
besluta att eventuella justeringar och förändringar i kriterierna för trygghets
boende delegeras till Vård och omsorg. 

Sas Ingrid Pettersson och vård- och omsorgs chef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S), Ingrid Edgarsdotter (KO), Sonia Larsson (C) och 
Ulf Jiewertz (M): Bifall till liggande förslag. 

Olle Larsson (L): Avslag, med motivering enligt bilaga. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås anta de framtagna kriterierna (enligt bilaga) 
att gälla för trygghets boende i Båstads kommun. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att eventuella justeringar och 
förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras till Vård och 
omsorg. 

Olle Larsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-04 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000129/2016-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kriterier för trygghets boen de. 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (1) 

Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om medfinansiering av 
värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens Trygghets bo ende i Båstad. I samband med 
beslutet fick förvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för trygghets boende i Båstads 
kommun. 

Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun, 
se bilaga: Kriterier för trygghets bo ende. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås anta de framtagna kriterierna (enligt bilaga) 
att gälla för trygghetsboende i Båstads kommun. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att eventuella justeringar och förändringar 
i kriterierna för trygghetsboende delegeras till Vård och omsorg. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

2016-11-04 

Kriterier för trygghetsboende 

Bakgrund 

1 (3) 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 5 september 2016 att medfinansiera till Malens trygg
hets boende efter inkommen förfrågan från Båstadhem om medfinansiering till värd/värdinna och 
gemensamhetslokal. Förvaltningen fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram kriterier för 
trygghets boenden i Båstads kommun. Detta dokument beskriver de kriterier för trygghets bo ende 
som utgör grund för Båstads kommuns ställningstagande för att bevilja medfinansiering av 
värd/värdinna och gemensamhetslokal i trygghetsboendet. 

Syfte 
Trygghets boende är en boendeform som ska erbjuda utökad service, social gemenskap samt möj
lighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice. Syftet är att främja kvarboende 
och bidra till utveckling av alternativa boendeformer för äldre. 
Boendeformen ska ge en grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre och har indirekt det 
förebyggande perspektivet att skjuta upp och minska behov av andra kommunala stödinsatser 
såsom vård- och omsorgsboende, hemtjänstinsatser m.m. Trygghetsboendets målgrupp är äldre 
människor som känner sig oroliga, otrygga och/ eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. 

Trygghetsboende 
Trygghets boende i Båstads kommun kan bestå av hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter eller 
kooperativa alternativ. Hyresvärd svarar självständigt för kö och uthyrning. Föreningen för 
kooperativ hyresrätt hanterar självständigt uthyrning. Bostadsrättsförening hanterar själv
ständigt lägenhetsupplåtelser. Det är inte tillåtet med andrahandsuthyrning eller inneboende. 

I anslutning till trygghets bostaden ska gemensamhetslokaler finnas. Lägenheter, gemensamhets
lokaler och utemiljö ska vara tillgänglighetsanpassade. Möjlighet till gensamma måltider ska 
finnas. 

Trygghets boendet ska ha en värd/värdinna som tillsammans med de boende skapar ett socialt 
innehåll. När nya boende flyttar in ska värd/värdinna vid behov ha en introducerande och 
guidande funktion. 

I trygghets boendet ingår inte vård- och omsorgsinsatser. Om behov finns av tex trygghetslarm, 
matdistribution, hemvård eller andra insatser ansöker den enskilde hos kommunens bistånds
handläggare om bistånd. 

Ansökan om trygghetsboende 
Målgruppen för boende i trygghetsboende är personer över 70 år. Trygghets bostaden är inte 
biståndsprövad enligt Socialtjänstlagen. Ansökningsförfarande, kösystem och tilldelning av 
bostad ska bygga på samma villkor och vara lika tillgängligt för alla sökande som uppfyller 
ålderskriteriet 70 år. Anmälan sker via respektive hyresvärd/bostadsrättsförening. 

Bedömning av ansökan om medfinansiering av trygghetsboende 
Ansökan om medfinansiering till trygghets boende sker till Vård- och omsorgsnämnden i Båstads 
kommun. Nämnden fattar beslut om medfinansiering för varje enskilt objekt på underlag av 
hyresvärdens ansökan. Ansökan ska omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet samt mål 
och inriktning. 1 ansökan anges önskad medfinansiering tillsammans med kostnadsunderlag för 
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2 (3) 

värd/värdinna och gemensamhetslokal. Hyresvärden ansvarar själv för anställning av 
värd/värdinna. Vård och omsorg bistår endast med ekonomiskt bidrag till medfinansieringen. 

Trygghets bostäder ska uppfylla bygglagstiftningens och Boverkets krav. När beslut ska tas om 
ekonomiskt bidrag till hyra för gemensamhetslokal samt kostnad för värd/värdinna prövar 
kommunen ansökan med hänsyn till befolknings-, boende-, och servicestruktur i det aktuella 
området samt hur ett trygghets bo ende kan bidra till ökade sociala kontakter. Vid bedömning av 
ansökan säkerställer kommunen att 11 Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun11 uppfylls 
samt att områden med störst behov prioriteras. 

Kriterier för medfinansiering 

Värd/värdinna 
Värden/värdinnan ska verka för att det sociala innehållet skapas av de boende och bygger 
på boendeinflytande. 
Arbeta för att främja hälsan och fysiska aktiviteter. 
Aktiviteterna ska ha en förebyggande inriktning med fokus på hälsa och friskfaktorer. 
Värden/värdinnan ska arbeta för och i samverkan med frivilligorganisationer. 

Gemensamhetslokal 
Gemensamhetslokal finns i anslutning till bostäderna och ska vara lättillgänglig. 
I lokalen ska det finnas möjlighet till att äta tillsammans. 
Gemensamhetslokalen ska även användas som mötesplats för övriga äldre i området. 

Fysisk utformning/tillgänglighet 
Trygghets bostäder ska vara trygga och tillgängliga såväl inomhus som i närliggande utemiljö. 

Trygghetsbostadens belägenhet 
Det närliggande området ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och 
för den som har nedsatt orienteringsförmåga. 
I närområdet ska det finnas tillgång till grönytor. 
Tillgång till allmänna kommunikationer bör finnas i närheten. 
Tillgänglighet till service i olika former, tex apotek, vårdcentral och dagligvaruaffär bör 
finnas. Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna uppnås. 

Fastighetens utemiljö 
Nivåskillnader ska vara utjämnande. 
Belysningen ska vara utformad för säkerhet och trygghet. 
Placering av träd och buskar får inte medföra att miljön känns otrygg. 
Gång- och cykelvägar bör vara hårdgjorda, släta och halkfria. 
Sittplatser bör finnas i nära anslutning till fastigheten. 
Det bör finnas anpassade ytor för att stimulera till utevistelse och olika aktiviteter. 

Trappor 
Trappor ska alltid vara kompletterade med hiss eller ramp. 
Trappor utomhus ska ha räcke samt i övrigt vara säkert utformade. 
Trapporna bör belysas, särskilt i början och slut. 

Entre till fastigheten 
Dörrautomatik ska finnas. Armbågskontakt bör placeras på lämpligt avstånd 
från entredörr. 
Entredörr ska vara möjlig att passera med rullstol. 
Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entren. 
Trappsteg och höga trösklar får inte förekomma i entren. 
Låssystemet bör vara funktionellt för rullstolsburna personer. 
Det bör finnas möjlighet att köra bil ända fram till entren. 
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Hyresvärden ska uppfylla bygglagstiftningen och Boverkets krav vad det gäller allmänt inomhus 
i lägenheten, köksstandard, badrum/WC, hissar m.m. 

Beslut om medfinansiering gäller för tre år. Utbetalning av medfinansierat belopp sker årsvis. Om 
hyresvärden inte uppfyller kriterierna är inte kommunen skyldig att betala till medfinansiering. 

Uppföljning 
Vård- och omsorgsnämnden kommer i lämpliga former att följa upp verksamheten håller avtalad 
kvalitet samt att utbetald medfinansiering används på rätt sätt. 

En redovisning för verksamhetsår ska senast 31 januari inlämnas till vård- och omsorgsnämnden 
med beskrivning av verksamhetens genomföranden samt hur utföraren bedömer att den levt upp 
till gällande kvalitetskrav. 
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Olle Larsson 

Från: "Olle Larsson" <olle.larsson@bjarenet.com> 
Datum: den 16 november 2016 21:43 
Till: "Thomas Andersson" <thomas.andersson@bjarenet.com> 
Ämne: Yrkande på avslag ilir kriterier för Trygghetsboende i Båstads kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

~-11- 16 Dn:. .:..Q..f2.0.t..?:.f 
--~~!.6. ... =.J::Q .... 

Vi Liberaler tycker det är bra om det finns tillgång till gemensamhetslokaler med socialt innehåll, i 
närheten av där de äldre bor i vår kommun eftersom detta kan leda till att den sociala isoleringen 
minskar. Detta antas i sin tur leda till en bättre hälsa och ett uppskjutet behov av särskilda 
vård insatser. Vi Liberaler vill gärna att sådana gemensamhetslokaler I träffpunkter skapas i alla våra 
kommundelar- även i mindre attraktiva tätorter. Tyvärr har den politiska ledningen drastiskt 

~~ 
minskat anslagen till Socialt innehåll ocryae gemensamhetslokaler som idag hyres av kommunen är 
uppsagda och någon lösning finns inte presenterad. Därför kan vi Liberaler inte stödja liggande 
förslag när vi ser att de gemensamhetslokaler/ träffpunkter som idag finns kommer att försvinna 
och att det sociala innehållet för våra äldre utarmas. Vi vill först se en lösning när alla 
kommundelar och tätorter får tillgång till gemensamhetslokaler och tillräckliga resurser för att sätta 
guldkant för våra äldre så att den ofrivilliga ensamheten bryts för alla våra äldre. Därför yrkar vi på 
avslag till liggande förslag och yrkar istället på: " Gemensamhetslokaler för våra äldre i kommunens 
sex tätorter säkerställs med ett aktivt socialt innehåll innan medfinansiering av gemensamhetslokal 
med värdinna medges." 
Klargörande: Vid sammanträdet den 5 september så gick jag med på medfinansiering av värdinna 
till Malens Trygghetsboende samt till gemensamhetslokal. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier. 
Vid sammanträdet nu i november så ligger ett förslag på kriterier på bordet. När man ser dessa 
kriterier så är detta att erbjuda utökad service, social gemenskap till de pensionärer/äldre som har 
råd att hyra i nybyggda lägenheter. När vi nu ser att den politiska ledningen utarmar det sociala 
innehållet för så många äldre ute i alla kommundelar och avvecklar de trevliga mötesplatser som 
varit mycket uppskattade. Då kan vi Liberaler inte acceptera detta. Med andra ord, vi ändrar oss 
sedan den 5 september. Visst är det i senaste laget: Men vi vill nu deklarera att detta är fel väg att 
gå. Därför vidhåller vi vårt yrkande. Och behövs det en komplettering så är det i så fall att beslutet 
från den 5 september som vi Liberaler ändrar till avslag. Anledningen är främst att vi ger pengar till 
några få som har råd att hyra dessa trygghetslägenheter och tar pengar från de många äldre som 
har haft stor glädje av träffpunkterna i våra tätorter och den guldkant som detta har givit dem. 
För Liberalerna 
Olle Larsson 

2016-11-16 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 9av13 

VN § 108 Dnr VN 000130/2016 - 700 

Förlängning av Åslidens upphandlingsavtal 

Beskrivning av ärendet Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 november 2012 att lägga ut Åslidens 
vård- och omsorgsboende på entreprenad enligt konkurrensutsättningsplan 
för Båstads kommun gjordes en upphandling och Aleris var den utförare som 
ansågs bäst uppfylla de krav som var uppsatta av Båstads kommun. Avtalstiden 
påbörjades från den 1 oktober 2014 och löper till och med 30 september 2017. 
Aleris kunde dock inte starta upp förrän den 1 februari 2015 på grund av att en 
överprövning gjordes på upphandlingen. Den 30 september 2017 har det gått 
tre år av avtalstiden och enligt avtalet ska utföraren ha besked minst sex 
månader innan avtalet löper ut om det blir förlängning om tre år eller inte. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att förlänga upphandlingsavtalet med 
Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock längst till 2020-09-30. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

UlfJiewertz (M), Olle Larsson (L), Ingrid Edgarsdotter (KO) och Sonia 
Larsson (C): Bifall till liggande förslag. 

Marianne Mjöberg Eriksson (BP) med bifall från Ingegerd Nilsson (SO): 
Återremiss för att undersöka möjligheterna att förbättra kvaliten på maten. 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer 
ordföranden proposition på huruvida nämnden kan bifalla liggande förslag 
och finner att nämnden bifallit detsamma. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Kommunfullmäktige föreslås besluta att förlänga upphandlingsavtalet 
med Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock längst till 
2020-09-30. 

Mot beslutet reserverar sig Marianne Mjöberg Eriksson (BP) och Ingegerd 
Nilsson (SO). 

Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-04 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000130/2016-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Upphandlingsansvarig, Kostchef, Städledare, Miljöinspektör, Ekonomichef 

Förlängning av Åslidens upphandlingsavtal 

Bakgrund 

1 (3) 

Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 november 2012 att lägga ut Åslidens vård- och 
omsorgs boende på entreprenad enligt konkurrensutsättningsplan för Båstads kommun 
gjordes en upphandling och Aleris var den utförare som ansågs bäst uppfylla de krav som var 
uppsatta av Båstads kommun. Avtalstiden påbörjades från den 1oktober2014 och löper till 
och med 30 september 2017. Aleris kunde dock inte starta upp förrän den 1 februari 2015 på 
grund av att en överprövning gjordes på upphandlingen. 

Aktuellt 
Den 30 september 2017 har det gått tre år av avtalstiden och enligt avtalet ska utföraren ha 
besked minst sex månader innan avtalet löper ut om det blir förlängning om tre år eller inte. 

Kvalitetsuppföljning 
Den 9 oktober 2015 gjordes en uppföljning av avtalet av Myndighetschef, Sas och Mas i sam
verkan med upphandlingsansvarig, kostchef, städledare och miljöinspektör, där det gicks 
igenom varje punkt i avtalet med utföraren för att säkerställa att kraven var uppfyllda. Den 10 
oktober 2015 hade Sas och Mas möte med några anställda undersköterskor och omvårdnads
ansvarig sjuksköterska. En del punkter blev rödmarkerade vilket markerade att kraven inte till 
fullo var uppfyllda. Utföraren fick göra en handlingsplan på hur bristerna skulle åtgärdas. Den 
4 februari 2016 gjordes en ny uppföljning av Sas och Mas på handlingsplanen och då var i prin
cip alla delar grönmarkerade och kraven var uppfyllda. Den 21april2016 gjordes en oanmäld 
inspektion av Mas och Sas, där det gjordes stickprov på genomförandeplaner. 

Ekonomi 
Kostnaden för entreprenaden av Åsliden under perioden oktober 2015 till och med september 
2016 uppgår till 16,2 mkr, vilket baseras på faktiska belagda dygn under perioden. 
Motsvarande beläggning i egen regi innebär en kostnad om minst 17,3 mkr (helår). Den 
ökande kostnaden om drygt 1 mkr beror på ökad bemanning av sjuksköterskor, rehab
personal, och hjälpmedel inklusive inkontinensmedel. Här utöver tillkommer utökat uppdrag 
för IT /Ekonomi/HR och övrig kommunadministration. Förändringen av kost och städ till 
intern regi har ingen ekonomisk effekt för Vård och omsorg, däremot skulle Teknik och 
service troligtvis få skalfördelar om de kunde ta över verksamheten igen. 
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Se resultat av uppföljningen: 

3.22 Förväntningar av vårdbehov 

3.33 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

3.34 Övertagande av personal 

3.16 Ledsagare 

3.18 Hantering av privata medel 

3.28 Synpunkter och klagomål 

3.29 Rutiner för att identifiera och rapportera fel och brister 

3.30 Anmälningsskyldighet (Lex Sarah) 

3.31 Rutiner avvikelsehantering 

3.36 Personalutbildning och kompetensutveckling 

3.27 Dokumentation och förvaring av handlingar 

3.35 Personaltäthet 

3.6 Tekniska hjälpmedel på individnivå 

3.1 Mål och kvalitetskrav 

3.2 Anvisning av boende 

3.4 Biståndsbeslut/genomförandeplan 

3.5 Rehabilitering 

3.14 Trygghetslarm 

3.19 Försäkring för boende och tv licens 

3.20 Samverkan och samarbete 

3.21 Kostnadsansvar för utskrivningsklar patient 

3.37 Lokaler 

3.38 Kommunikationsmedel 

3.39 Inventarier 

3.7 Palliativ vård 

3.8 Hälso- och sjukvård 

3.11 Demensvård 

3.12 Läkemedelshantering 

3.32Anmälningsskyldighet (Lex Maria) 

3.3 Ankomstsamtal 

3.13 Extraordinära händelser/krishantering 

3.9 Utrustning och förbrukningsartiklar 

3.17 Städning och tvätt 

3.15 Måltider 

3.10 Livsmedelshygien 

Övervägande/framtid 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2015-10-09 

2 (3) 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-04-21 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-02-04 

2016-02-04 

Kostnaderna går upp med minst 1 mkr årligen om inte avtalet förlängs med Aleris ytterligare 
tre år. Vård och omsorg ser också en farhåga i att rekryteringsläget är allmänt svårt inom flera 
yrkeskategorier. 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att förlänga upphandlingsavtalet med Aleris 
i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock längst till 2020-09-30. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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