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plats och tid : 
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Ordförande 
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Ulf Jiewertz (M), tjänstgörande ersättare för Christer de la Matte (M), deltar ej i beslutet§ 
249 
Kerstin Gustafsson (M), deltar ej i beslutet§ 249 
Joakim Gräbner (SD), tjänstgörande ersättare för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L), deltar ej i beslutet§ 249 
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Uno Johansson (C) 
Jessica Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Johan Olsson Swanstein (M) 
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare för Eddie Granqvist (BP) §§ 231-234, del av 
§ 235, §§ 236-248 

Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare del av§ 235, §§ 249-253 
Niclas Svanberg (S), ej tjänstgörande ersättare 
Katarina Pelin, kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare 
Kim Olsen, VD NSR, § 249 

Gösta Gebauer (C), ersättare Uno Johansson (C) 

Kommunhuset, tisdagen den 6 december 2016 kl. 14:00 

§§ 231-253 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2016-11-30 

Från och med 2016-12-07 till och med 2017-01-02 

Kommunkontoret i Båstad 

Daniel Kling \ 

Sida 

2 av 29 



0 

BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-30 

KS § 231 Dnr KS 000007 /2016 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-11-30 

KS § 232 Dnr KS 000008/2016 - 903 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-11-30 

KS § 233 Dnr KS 000004/2016 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2016-11-30 

KS § 234 Dnr KS 000006/2016 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-11-30 

KS § 235 Dnr KS 000014/2016 - 900 
lnformationspunkter kommunstyrelsen 2016-11-30 

KS § 236 Dnr KS 000010/2016 - 900 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 

KS § 237 Dnr KS 001124/2015 - 100 
Medborgarförslag om att formellt och officiellt inrätta begreppet Lex Dahlman 

KS § 238 Dnr KS 000197 /2016 -100 
Medborgarförslag - Implementering av ett tvåårsprojekt för rekrytering av gode män och 
förvaltare 

KS § 239 Dnr KS 000644/2015 - 700 
Motion - Arbetskläder inom vård och omsorg 

KS § 240 Dnr KS 001394/2015 - 900 
Kriskommunikationsplan för Båstads kommun 

KS § 241 Dnr KS 001335/2016 - 200 
Köpekontrakt överlåtelse av mark till Kroka Vind AB 

KS § 242 Dnr KS 001198/2016 - 100 

Sida 

3 av 29 

Remiss - Handlingsprogram 2017 för skydd mot olyckor för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

KS § 243 Dnr KS 001622/2014 - 900 
Intern kontrollplan 2015 - Återkoppling 

KS § 244 Dnr KS 000016/2015 - 901 
Ändring i Delegationsordningen för kommunstyrelsen - personal 

KS § 245 Dnr KS 001336/2016 - 600 
Förändrat regelverk kring inackorderingsbidrag 

KS § 246 Dnr KS 001307 /2016 - 500 
VA-taxa Båstads kommun 2017 

juste randes signaturer Utdrags bestyrkande 

f?J [}W 
I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-11 -30 

KS § 247 Dnr KS 001334/2016 - 500 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

KS § 248 Dnr KS 001362/2016 - 700 
Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun 

KS § 249 Dnr KS 000770/2012 - 500 
Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

KS § 250 Dnr KS 000674/2016 - 906 
Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och gymnasium 

KS § 251 Dnr KS 001141/2016 - 700 
Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

KS § 252 Dnr KS 001325/2016 - 100 
Avsiktsförklaring- Gemensam planering i kustområdet, Letter of intent 

KS § 253 Dnr KS 001409/2016 - 906 
Personallunch inom skolan 

j usterandes si naturer 

'f}w 

Sida 

4 av 29 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 5 av 29 

KS § 231 Dnr KS 000007 /201 6 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-11-30 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut 

I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från "oppositionen". Juste ringsordningen går i ordning, 
uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person 
som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir 
istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll välj s Gösta Gebauer (C). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson (C). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 6 december kl. 14:00. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 6 av 29 

KS § 232 Dnr KS 000008/2016 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-11-30 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende 19 på dagordningen, Begäran från vård- och omsorgsnämnden om ökat 
anslag till socialt innehåll och anhörigstöd, utgår från sammanträdet. 

Informationspunkt B på dagordningen, Information angående lokalisering av 
återvinningscentral, övergår från informationspunkt till beslutsärende (§ 249). 

Nya informationspunkter: 
D) Information angående detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Planarkitekt 
Henrik Eliasson. 
E) Information avseende redovisning av medel och projekt beträffande 
integration. Bildningschef Henrik Andersson. 

Extraärende: 
§ 252. Avsiktsförklaring- Gemensam planering i kustområdet, Letter ofintent. 
§ 253. Personallunch inom skolan. 

j usterandes si naturer Ut:dra sbes rkande 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 7 av29 

KS § 233 Dnr KS 000004/2016 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-11-30 

Beskrivning av ärendet 1. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2016-09-15. KS 
000454/2016-900. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2016-10-27. KS 
000454/2016-900. 

3. Mötesanteckningar från 2016-10-11 med det kommunala handikapprådet. 
KS 000306/2016-900. 

4. Mötesanteckningar från 2016-11-08 med det kommunala handikapprådet. 
KS 000306/2016-900. 

5. Beslut - Anstånd att inkomma med en omarbetat tid- och handlingsplan för 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Båstads kommun - Dnr 563-
10410-2012. KS 001764/2013-500. 

6. Styrelseprotokoll nr 5 från Båstadhem AB - 2016-10-20. KS 001241/2016-
900. 

7. Ekonomirapport januari-oktober 2016. KS 000405/2016-906. 

8. Mötesprotokoll nr. 5 med den Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR 
AB - 2016-10-13. KS 000270/2016-500. 

9. Mötesprotokoll nr. 7 med styrelsen i NSR AB - 2016-10-14. KS 000270/2016-
500. 

Anmälda delgivningar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 234 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-30 

Dnr KS 000006/2016 - 904 

Sida 

8 av 29 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-11-30 

Beskrivning av ärendet 1. Personalärenden. Anne-Lie Björklund. Lista daterad 2016-11-21. 

Underlag till beslutet Månadens anmälda delegationsbeslut. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 9 av 29 

KS § 235 Dnr KS 000014/2016 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsen 2016-11-30 

Beskrivning av ärendet A) Information angående inriktningsdokument Förslöv. Planarkitekt Emma 
Johansson och samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg. 

Protokollsanteckning 

B) Information angående lokalisering av återvinningscenb·al. Kim Olsen, VD 
NSR. (Övergår från informationspunkt till beslutsärende, se§ 252.) 

C) Presentation av statistik över anmälda brott samt information om 
medborgarlöfte. Lokalpolis Axel Johansson. 

D) Information angående detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Planarkitekt 
Henrik Eliasson och samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg. 

E) Information avseende redovisning av medel och projekt beträffande 
integration. Bildningschef Henrik Andersson. 

Avseende informationspunkt E kommer förnyad rapportering ske i juni och 
november 2017. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 236 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum 

2016-11-30 

Dnr KS 000010/2016 - 900 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 

Sida 

10 av 29 

Beskrivning av ärende t För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns 
det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje 
kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade 
beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för 
beredning. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2016-11-28. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad 2016-11-28 godkänns och läggs till handlingarna. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 237 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-30 

Dnr KS 001124/2015 - 100 

Medborgarförslag om att formellt och officiellt inrätta 
begreppet Lex Dahl man 

Sida 

11av29 

Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget har förslagsställaren föreslagit att Båstads kommun inför 
begreppet lex Dahlman och formaliserar funktionen av detsamma. Enligt 
förslagsställaren ska lex Dahlman inte innebära en extra legal funktion, utan ett 
redskap för arr stärka demokratin. Syftet med förslaget är att medborgare, 
tjänstemän och politiker ska kunna anmäla frågor till utredning för att på så 
sätt minimera risker för inskränkning av transparens och fel i den 
kommunpolitiska processen och därmed otillbörlig form av lobbyaktivitet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2016-11-02. 
Medborgarförslag, daterat 2015-08-20. 

Förvaltningens och 1. Avslå medborgarförslaget om lex Dahlman. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Avslå medborgarförslaget om lex Dahlman. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 238 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-30 

Dnr KS 000197 /2016 -100 

Sida 

12 av 29 

Medborgarförslag- Implementering av ett tvåårsprojekt för 
rekrytering av gode män och förvaltare 

Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår kommunen att under två år 
genomföra ett projekt vars syfte är att rekrytera fler gode män och förvaltare 
samt tillhandahålla adekvat utbildning och kontinuerlig handledning. 
Överförmyndaren gör bedömning att det i dagsläget finns god tillgång på gode 
män och förvaltare. Dessa erbjuds årligen utbildning i adekvata frågor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2016-11-01. 
Medborgarförslag, daterat 2016-02-01. 

Förvaltningens och 1. Medborgarförslaget avslås. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget avslås. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Beslut 

2016-11-30 13 av 29 

KS § 239 Dnr KS 000644/2015 - 700 

Motion - Arbetskläder inom vård och omsorg 

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Niclas Svanberg lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige angående arbetskläder inom vård och 
omsorg. Motionen kan avses besvarad och åtgärdad då all personal inom 
hemvård, vård- och omsorgs boende samt LSS-boenden, har arbetskläder. MAS 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har tillsammans med en arbetsgrupp valt 
kläder som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015 :10) när det 
gäller basala hygienrutiner inom vård och omsorg. 

Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2016-06-13, § 62, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Motion - Arbetskläder inom vård och omsorg, 

1. Då motionen redan är åtgärdad föreslås kommunfullmäktige besluta att 
motionen om arbetskläder inom vård och omsorg kan anses bifallen. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till tjänsteskrivelsen och motionen. 

Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta: 

1. Då motionen redan är åtgärdad kan motionen om arbetskläder inom vård 
och omsorg anses bifallen. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 14 av 29 

KS § 240 Dnr KS 001394/2015 - 900 

Kriskommunikationsplan för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kriskommunikationsplanen beskriver hur kommunens kommunikationsarbete 
ska bedrivas vid kris, större händelser och vid extraordinära händelser. 
Kriskommunikation är en del av krishanteringen och planen ska revideras varje 
år. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunikationschef Birgitta Sjöberg, daterad 2016-10-
19. 
Kriskommunikationsplan för Båstads kommun 2016. 

Förvaltningens och 1. Den reviderade kriskommunikationsplanen antas. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Tilläggsyrkande att förvaltningen kompletterar planen med 
ett avsnitt som beskriver vem som har ansvar för att planen övas och hur ofta 
och på vilket sätt detta ska ske. 

Kerstin Gustafsson (M): Bifall till Thomas Nerds tilläggsyrkande. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till arbetsutskottets förslag och till Thomas Nerds 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Thomas Nerds 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Den reviderade kriskommunikationsplanen antas. 

2. Förvaltningen uppdras att komplettera planen med ett avsnitt som beskriver 
vem som har ansvar för att planen övas och hur ofta och på vilket sätt detta ska 
ske. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 15 av 29 

KS § 241 Dnr KS 001335/2016 - 200 

Köpekontrakt överlåtelse av mark till Kroka Vind AB 

Beskrivning av ärendet Kroka Vind AB har genom sitt moderbolag, Bjäre Kraft AB, under en längre tid 
fört en dialog med Båstads kommun om förutsättningarna för och möjligheten 
till att förvärva lämplig mark för bolagets verksamhet och lokaler. Bolaget har 
därvid funnit lämpligt att Bolagets behov av verksamhetsmark bäst tillgodoses 
inom dels det område av fastigheten Vistorp 7:19 som kommunen sedan länge 
äger och dels det område av fastigheten Vistorp 7:2 som kommunen nyligen 
förvärvat av Trafikverket. De båda fastighetsdelarna omfattar drygt 25.000 
kvadratmeter och innefattas i sin helhet inom detaljplanen Vistorp 7:19 m.fl. 
Efter förda förhandlingar har ett köpekontrakt upprättats för nyssnämnda 
markområde. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-11-
14. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Beslut 

Upprättat köpekontrakt. 

l. Båstads kommun överlåter del av fastigheterna Vistorp 7:19 och Vistorp 9:2, 
totalt ca 25.200 kvadratmeter, för en köpeskilling om 3.425.000 kronor och i 
övrigt på de villkor som upprättat köpekontrakt närmare anger. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun överlåter del av fastigheterna Vistorp 7: 19 och Vistorp 9:2, 
totalt ca 25.200 kvadratmeter, för en köpeskilling om 3.425.000 kronor och i 
övrigt på de villkor som upprättat köpekontrakt närmare anger. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 

KS § 242 Dnr KS 001198/2016 -100 

Remiss - Handlingsprogram 2017 för skydd mot olyckor för 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

16 av 29 

Beskrivning av ärendet Svar på remiss angående nytt handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från räddningschef Pelle Pettersson, daterad 2016-11-16. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Beskrivning av RSNV:s förebyggande arbete kopplat till handlingsprogrammet 
2017. 
Detaljbeskrivning av RSNV:s beredskap och räddningsinsats kopplat till 
handlingsprogrammet 2017. 
Verksamhetsplan och handlingsplan 2017 samt budget för 2017 med 
ekonomisk plan för 2018-2019. 
Remiss - Handlingsprogram 2017 för skydd mot olyckor för Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst. 

1. Ingen erinran mot den föreslagna verksmhetsplanen och handlingsprogram 
för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot den föreslagna verksmhetsplanen 
och handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

d1 () 'hJ 
~ 



if,1, BÅSTADS 
-<w KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 243 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-30 

Dnr KS 001622/2014 - 900 

Intern kontrollplan 2015 -Återkoppling 

Sida 

17 av 29 

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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2016-11-09. 

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

Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

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

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 

KS § 244 Dnr KS 000016/2015 - 901 

Ändring i Delegationsordningen för kommunstyrelsen -
personal 

18 av 29 

Beskrivning 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 förhand lingsutskottet bjuds in att delta i 
slutintervjuer av kandidaterna och på så vis får insyn och samrådsmöjlighet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2016-11-21. 
Uppdaterad delegationsordning. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsens delegationsordning KS/POOl ändras avseende 
anmärkning till: Förhandlingsutskottet ska erbjudas att delta i slutintervju av 
kandidaterna. 

Föredragande Kommunchef Katarina Pelin föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Kommunchefen ska samråda med förhandlingsutskottet och 
ordförande och vice ordförande i berörd facknämnd före beslut samt erbjuda 
dessa att delta i slutintervju av kandidater. 

Kerstin Gustafsson (M), Inge Henriksson (BP), Gösta Gebauer (C) och Thomas 
Andersson (L): Bifall till Thomas Nerds yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Thomas Nerd och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning KS/POOl ändras avseende 
anmärkning till: 

Kommunchefen ska samråda med förhandlingsutskottet och ordförande och 
vice ordförande i berörd facknämnd före beslut samt erbjuda dessa att delta i 
slutintervju av kandidater. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 19 av 29 

KS § 245 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. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

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 höstterminen 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. 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2015-10-12. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-10-13, § 102. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta : 

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

] usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2016-11-30 20 av 29 

KS § 246 Dnr KS 001307 /2016 - 500 

VA-taxa Båstads kommun 2017 

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. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2016-11-04. 
Båstad VA-taxa 2017, NSVA Taxebilaga 1-3, Tjänsteskrivelse från NSVA 
inklusive bilaga 1. 

1. Att from 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 föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Datum 

2016-11-15 
Handläggare 

Andreas Björnevik 
E-post 

andreas.bjornevik@nsva.se 

Fredrik Jönsson 
Båstads kommun 

Justeringar i Båstads kommuns VA-taxa fr.o.m. 201 7-01-01 

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 . 



Bilaga 1 

Följande förändringar är gjorda i taxetexten för Båstads kommuns VA-taxa Uämfört 
2016) 

§14.7: 

Tidigare skrivelse: 
14.7 Förs k byggvatten skall för samtliga erläggas en engångsavgift motsvarande den årliga grundavgiften för 
en 20 mm mätare för aiman 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 
I Brandpostmätare 
2 Sprinklerservis 
3 Köksavfallskvarnar 
4 Byggvatten 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
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Ny skrivelse: 

§ 18 

Bilaga 1 

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 
l Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 
2 Totalfosfor 
3 Totalkväve 
4 Suspenderande ämnen, SS 

Ny skrivelse: 

14.11 För 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. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
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Bilaga 1 

§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 spillvattenrnängd som släpps ut efter den 
ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
M ål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av de1111a 
taxa prövas av Statens va-nämnd järn I ikt 53 § lagen om allmä1111a 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 Uämfört 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/m 3 (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 förgäves besök 
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). 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 1 o. Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 



1!.J\sTADS KOM UN 

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 

§2 

§3 

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. 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

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 , 

Sida 1av11 



Taxa för Båstads kommuns allm änna v atten- och avloppsanläggning 

§4 

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. 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings- Bruknings-
avgift 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 

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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Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

§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*l 

*)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 % 

T omtyteavg ift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Boendeenhetssavgift 5.1 d) 0% - -

Grundavgift för Df, om FP 5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 
för Df inte upprättats 

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 an läggningen 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 fö ljande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

T omtyteavgift 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 % -

T omtyteavgift 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% -

T omtyteavgift 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 serv is
ledningar för fastigheten debiteras avgift enligt huvudmannens självkostnad . 

§9 

§ 10 

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

Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextaletför 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 

§ 12 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avvikerfrån 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. 

12.1 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. 

§ 13 

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. 

13.1 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*lNerksamhet). I det fall kolonistugor enligt 
avtal inte får användas under vinterhalvåret debiteras halv boendeenhetsavgift. 

*>Jämförbar enhet kan tex 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 be byggd 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 (m 3) 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, ST AFS 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 spillvatten mängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenled
ning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 25 % av avgiften enligt 14.3 c) S. 

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

§15 

§ 16 

§17 

§ 18 

a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 

b) Totalfosfor 

c) Totalkväve 

d) Suspenderande ämnen, SS 

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

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. 

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 
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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 

§19 

§ 20 

a) Avstängning vattentillförsel. 

b) Aterinkoppling 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 taxebi/aga 3 angivna belopp. 

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. 
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§ 21 

§ 22 

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 14.1d), 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 . 

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. 

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 spillvatten mängd 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 KOIVllVIUN 1 (1) 

VA-TAXA TAXEBILAGA"$ l 
Gäller fr o rn 2017-01 -01 

Bilaga till av lwmmunfullmäl<tige 2015-06-03 § 111 antagen taxa för Båstads l<ommun 

allmänna vatten- och avloppsanläggning. (lndexuppräl<nad 2013) 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exl<I moms ln l<I moms 

Bostadsfastighet och därmed•jämställd fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per rn 2 tomtyta 

d) avgift per boendeenhetilägenhet 

e) grundavgift för Dagvatten fastighet orn bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

') Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvallen fastighet 

Bostadsfastig!let och därroed jämställd {astighet, Q.bebyggd 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet orn bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

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

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften. 

Annan f"stigl,let 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per 111
2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet 0111 bortledande sker utan 

att förbindelsepunl<t upprättats* 

') Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvallen fastighet 

C"':":':"" - -- - -- -W• 11r. • 111t11 !lMf1tT!J1u t[t[t l 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunl<t 

c) avgift per 111
2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

' ) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvallen fastighet 

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift. 

Mervärdessl<att 

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 

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

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden. 

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 



BÅSTADS KOIVllVIUN 

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

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

BRUKNINGSAVGIFTER 

1 (2) 

FAST ÅRLIG AVGIFT 

Grundavgift (l<r) 

TOTALT 

Ännan fastighet. Enligt taxan 14.3 a) 
Fast grundavgifU 
mätarstorlek 

20mm 
25mm 

40mm 
50mm 
65 mm 

80mm 
100 mm 

150 mm 
200 mm 

Fast grundavgift utan mätning 

1 350 
3 240 

5400 
8100 

13 500 
21 600 

32 400 
81 000 

162 000 
1 299 

469 

1 688 863 
4 050 2 070 

6 750 3 450 
10 125 5 175 
16 875 8 625 
27 000 13 800 

40 500 20 700 
101 250 51 750 
202 500 103 500 

1 624 812 

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) pga av kostnader för fakturautskick etc. 

exkl moms 

750 

750 

2 213 
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 inl<I moms)/villa. 

inkl moms 

938 

938 

2 766 
6 638 

11 063 

16 594 
27 656 

44 250 
66 375 

165 938 
331 875 

2 639 

DAGVATTEN 

FASTIGHET 
TOTALT 

FAST ÄRLIG AVGIFT 
exkl moms 

Småhus egen anslutning 
Småhus gemensam anslutning 
Lägenhet egen anslutning 
Övr lägenheter flerfamiljshus 

Flerfamiljsfastighet, obebyggd (kr/m2l 

Annan, fåstighef';; Eriligt' tä'Xan\11.tJc) 
+ Grundavgift om mätare saknas 

Fast avgift per m2 yta gata/väg/parkmark 

518 

468 
518 
130 

0,61 

648 332 

585 332 

648 332 

162 83 

0,76 0,39 

648 332 

863 

3,96 ' . 
Avgift för "Dagvatten fastighet" reduceras med 50 % om åtgärder vidtas så att fördröjning sker inom egen fastighet. 

Atgärden ska vara godkänd av NSVA. 

850 
800 
850 

213 

1,00 

850 

863 

3,96 

inkl moms 

1 063 
1 000 
1 063 

266 

1,25 

1 063 

1 079 

4,95 



FAST ÄRLIG AVGIFT 

Nyttoavgift 

Enligt taxan 14.1 c), 14.2 c) bebbygda 

Småhus 

Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 

Verksamhet (på fastighet med småhus) 

Lokal jämförbar med småhus 

Enligt taxan 14.1 c},, 14.2 c)-o~ebbygda 
Småhus 
Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 
Verksamhet (på fastighet med småhus) 
Lokal jämförbar med småhus 

Enligt taxan f~.3 c) 
Avgift per m3 

Annan fastigt\ef Enligt taxan 14.10 
Avgift för processvatten* 

BÅSTADS KOIVllVIUN 

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

VATTEN 

exkl moms inkl moms 

1 650 2 063 

1 463 1 828 

1 463 1 828 

1 650 2 063 

525 656 200 
525 656 200 
525 656 200 
525 656 200 

VATTEN 

exkl moms inkl moms 

7,5ol 9,38 6,50 

1,63 

*)som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning. 

ÖVERHALTSAVGIFTER (ler) 

Avgifter for särsl<ilHörorenat iridustriavlOp,psvatten 

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/l<g 

•• 

2 (2) 

TOTALT 

exl<I moms inkl moms 

2 825 3 531 

2 475 3 094 

2 475 3 094 

2 825 3 531 

725 906 
725 906 

725 906 
725 906 

TOTALT 

exl<I moms inkl moms 

14,00 17,50 

1,63 2,04 

exkl moms inkl moms 

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

12,50 
37,38 
24,94 

6,25 

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

förändring i debiteringen gentemot kunden. 



NSVA 

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

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

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEIVIANG 2017 (l<r) 

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 

20 mm 

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) 

Exkl momsl Inkl moms 

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 3 594 

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 



NSVA 

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

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEATAGANDEN (l<r) 

1. Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran 

2. Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare 

3. Vinteriörvaring 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 

ÖVRIGA AVGIFTER (l<r) (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 

50 404 

42 843 

35 283 

3 300 

101 

exkl moms 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 247 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-30 

Dnr KS 001334/2016 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Sida 

21av29 

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 projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2016-11-02. 
Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive 6 st kartbilagor. 

Förvaltningens och 1. Fastsälla verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Gösta Gebauer (C): Bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastsälla verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 

I usterandes signahirer Utdragsbestyrkande 

91/!Jw 
'/ 
I 



ks 00 1 s ~'--l/~016 ~oo 

Datum 

2016-10-28 

Handläggare 

Sofie Svedström 
Telefon 

010-490 97 94 
E-post 

sofie.svedstrom@nsva .se 

Båstad kommun 
Fredrik Jönsson 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

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 Si<ånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Te l 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 



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 godl<änna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade kartor 

att översända handlingarna till kommunfullmäktige för fastställelse av nytt förändrat 
verksamhetsområde 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Sofie Svedström 
Gruppchef Anslutning och GIS 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg. Besöksadress: Rönnowsga tan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www. nsva.se 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Yrkanden 

2016-11-30 22 av 29 

KS § 248 Dnr KS 001362/2016 - 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

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

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14, § 107. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och SAS Ingrid 
Pettersson, daterad 2016-11-04. 
Kriterier för trygghetsboende. 

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

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

Socialdemokraterna: Ärendet återremitteras för ställningstagande av följande 
förslag till förändringar: 

A) Under rubriken Bedömning av ansökan tillägg: Vård- och 
omsorgsnämnden bedömer om det finns behov av trygghetsboendet. 

B) Under rubriken Värd: Värden skall finnas dagligen på boendet. Tillägg i 
första punkten ... skapas av de boende och andra gäster. 

C) Ny punkt under rubriken Gemensamhetslokaler: När dagens lunch serveras 
och då det anordnas aktiviteter som bekostas av kommunen skall 
gemensamma utrymmen även vara tillgängliga för pensionärer som inte 
bor på trygghetsboendet. 

D) Tillägg och ändringar under rubriken Tryggh etsboendets belägenhet: Punkt 3 
och 4 ändras till Trygghetsboendet skall ligga centralt på orten med 
tillgång till allmänna kommunikationer, dagligvaruaffär, vårdcentral och 
apotek inom gångavstånd. Nya punkter: Trygghetsboendet skall innehålla 
minst 15 lägenheter om 1-3 rok samlade i grupp. 

(Se skriftligt yrkande från Socialdemokraterna på nästkommande sida.) 

Thomas Andersson (L): Avslag, se bilagd motivering. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 23 av 29 

Moderaterna: Bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag med tillägget att 
lika villkor ska gälla för alla privata byggentreprenörer om kriterierna för 
trygghetsboende är uppfyllda. 

Inge Henriksson (BP) och Håkan Mörnstad (BP): Bifall till Socialdemokraternas 
återremissyrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
vid dagens sammanträde. Efter framställd proposition finner ordförande att 
ärendet återremitteras i enlighet med Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Reservation 

1. Ärendet återremitteras för ställningstagande av följande förslag till 
förändringar: 

A) Under rubriken Bedömning av ansökan tillägg: Vård- och 
omsorgsnämnden bedömer om det finns behov av trygghetsboendet. 

B) Under rubriken Värd: Värden skall finnas dagligen på boendet. Tillägg i 
första punkten ... skapas av de boende och andra gäster. 

C) Ny punkt under rubriken Gemensamhetsloka/er: När dagens lunch serveras 
och då det anordnas aktiviteter som bekostas av kommunen skall 
gemensamma utrymmen även vara tillgängliga för pensionärer som inte 
bor på trygghets boendet. 

D) Tillägg och ändringar under rubriken Trygghetsboendets belägenhet: Punkt 3 
och 4 ändras till Trygghetsboendet skall ligga centralt på orten med 
tillgång till allmänna kommunikationer, dagligvaruaffär, vårdcentral och 
apotek inom gångavstånd. Nya punkter: Trygghets boendet skall innehålla 
minst 15 lägenheter om 1-3 rok samlade i grupp. 

Tomas Andersson (L) reserverar sig mot beslutet, se bilagd motivering. 

/usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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socialdemokraterna 

Y rlrnnde i ärende nr 20 Kriterierför t1yggltetsboemle i B åstads kommun 

Vi vill att Vårliden även i fotisättningen skall vara en samlingspunkt för pensionärer där de 
kan inta måltider och delta i aktiviteter. För att snäva in vilka som kan få bidraget, hålla det 
inom budgetramen och göra det tillgängligt för hela pensionärskollektivet vill vi göra några 
ändringar i kriterierna 

1. Vi yrkar på återremiss för att vård- och omsorgsnänmden skall ku1ma ta ställning till nedan 
föreslagna förändringar 

0 Under rubriken Bedömning av ansökan tillägg: Vård - och omsorgsnämnden bedömer 
om det finns behov av trygghetsboendet 

0 Under rubriken Värd Värden skall finnas dagligen på boendet. Tillägg i första punkten 
... skapas av de boende och andra gäster. 

0 Ny punkt under rubriken Gemensamhetslokaler När dagens lunch serveras och då det 
anordnas aktiviteter som bekostas av kommunen skall gemensamma utrymmen även 
vara tillgängliga för pensionärer som inte bor på trygghetsboendet. 

0 Tillägg och ändringar under rubriken Trygghetsboendets belägenhet: punkt 3 och 4 ändras 
till Trygghetsboendet skall ligga centralt i orten med tillgång till allmänna kommuni
kationer, dagligvaruaffär, vårdcentral och apotek inom gångavstånd. Nya punkter: 
Trygghetsboendet skall innehålla minst 15 lägenheter om 1- 3 rok samlade i grupp. 

1 För s9ci~1okraterna 
(IZIAt,ft[ ~ 

1gela Stefansson 



KRITERI ER FÖR TRYGGHETSBOENDE I BÅSTADS KOMMUN 

Liberalerna yrkar på avslag. 

Om vårt avslagsyrkande faller reserverar vi oss, med följande text: 

"Vi Liberaler anser det är viktigt att 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. Vi vill gärna att sådan 

gemensamhetslokaler/träffpunkter skapas i alla våra kommundelar och 

tätorter. Tyvärr kommer sådana lokaler inte att finnas att tillgå i alla 

kommunens tätorter från och med 2017 vilket vi anser vara mycket olyckligt 

och negativt för våra äldre. Vi vill först se en lösning när alla kommundelar och 

tätorter får tillgång till gemensamhetslokaler och tillräckliga resurser för 

aktiviteter säkerställs innan medfinansiering av gemensamhetslokal med 

värd/värdinna till trygghetsboende medges." 

Thomas Andersson 
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BASTA DS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 24 av 29 

KS § 249 Dnr KS 000770/2012 - 500 

Loka lisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kim Olsen, VD för NSR, har bjudits in för att informera och diskutera frågan 
rörande lokalisering av återvinningscentral i kommunen. Diskussionen 
utmynnar i att ärendet övergår till ett beslutsärende för att ge Kim Olsen och 
NSR tydliga besked från kommunen. 

Föredragande NSR:s VD Kim Olsen föredrar ärendet. Projekingenjör Fredrik Jönsson och 
samhällsbygnadschef Lisa Rönn berg närvarar också. 

Ajournering Sammanträdet ajournerat i 5 minuter. 

Notering Thomas Andersson (L) och Moderaterna deltar ej i beslutet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-05-04, § 86, 
beslutar kommunstyrelsen att NSR inhämtar erforderliga tillstånd för Svenstad. 

Thomas Nerd (S): Bifall till Bo Wendts yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1.1 enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-05 -04, § 86, beslutar 
kommunstyrelsen att NSR inhämtar erforderliga tillstånd för Svenstad. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2016- 11-30 25 av 29 

KS § 250 DnrKS000674/2016 -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 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-05-17. 
Regler för resursföredelning inom förskola, fritidshem, grundskola och 
gymnasium. 

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

Arbetsutskottets förslag 1. Upprättat förslag till regler för resursföredelning inom förskola, fritidshem, 
grundskola och gymnasium godkänns. 

Yrkanden 

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. Demografi reservens 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. 

Moderaterna: Tilläggsyrkande att det i regler för resursfördelning även ska tas 
hänsyn till behov av bl.a. socioekonomiska nyckeltal. 

Thomas Nerd (S), Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson (L) och Bjärepartiet: 
Bifall till Moderaternas tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar Ordförande stä ller proposition på arbetsutskottets förslag med Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Protokollsanteckning 

2016-11-30 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Förvaltningens förslag med nedanstående tillägg remitteras till 
utbildningsnämnden för yttrande: 

26 av 29 

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

B) I regler för resursfördelning ska hänsyn även tas till behov av bl.a. 
socioekonomiska nyckeltal. 

C) 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. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Yrkanden 

2016-11-30 27 av 29 

KS § 251 Dnr KS 001141/2016 - 700 

Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

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 1oktober2014 och löper till 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 utförare han besked minst 
sex månader innan avtalet löper ut om det blir förlängning om tre år eller inte. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14, § 108. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och SAS Ingrid 
Pettersson, daterad 2016-11-04. 

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. 

Thomas Andersson (L), Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna: 
Bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Håkan Mörnstad (BP): Avslag till vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 10 minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Reservation 

Protokollsanteckning 

1. Förlänga upphandlingsavtalet med Aleris i ytterligare tre år från och med 
2017-10-01, dock längst till 2020-09-30. 

Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet. 

Följande protokollsanteckning (se även bilaga på nästkommande sida) tillförd 
protokollet på anhållan från Socialdemokraterna: Förvaltningen skall förbereda 
sig för att ta över verksamheten i samband med att en ny upphandling måste 
göras. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Ärende 2·1 avtal Aleris. 

Protokollsanteckning avtal Aleris. 

Förvaltningen skall förbereda sig, för att ta över verksamheten i samband med 
att en ny upphandling måste göras. 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Beslut 

2016-11-30 28 av 29 

KS § 252 Dnr KS 001325/2016 - 100 

Avsiktsförklaring- Gemensam planering i kustområdet, Letter 
of intent 

Laholm och Båstads kommuner har både pågående och planerade 
exploateringar som gränsar till varandra. Aktuella befolkningsprognoser visar 
att området Skummeslöv /Skottorp/Hemmeslöv /Östra Karup ökar med ca 
2 000 nya invånare inom en tioårsperiod vilket ställer krav på utökad service 
som förskolor, skolor, äldreboenden men också tillgång till mötesplatser, 
rekreationsområden och kulturverksamhet. 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2016-11-17. 
Förslag Avsiktsförklaring angående gemensam planering för kustområdet, 
Letter of intent. 
Beslut från Laholm kommun. 

1. Godkänna förslaget till avsiktsförklaring, Letter of intent, mellan Laholms 
kommun och Båstads kommun angående gemensam planering i kustområdet. 

Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Bjärepartiet, Joakim Gräbner 
(SO) och Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna förslaget till avsiktsförklaring, Letter of intent, mellan Laholms 
kommun och Båstads kommun angående gemensam planering i kustområdet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 253 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-30 

Dnr KS 001409/2016 - 906 

Personallunch inom skolan 

Sida 

29 av 29 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande personallunch inom skolan väcks på sammanträdet av 
Thomas Andersson (L) enligt följande lydelse: Vid kommunfullmäktige 2016-
11-23 justerades priset för lunch inom vård- och omsorgsverksamheten till 61 
kr gällande från 2017-01-01. En justering av priset för personallunch inom 
skolan bör därför också göras. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): 1. Personallunch inom skolan ska kosta 61 kr från och 
med 2017-01-01. 2. Taxan indexregleras årligen. 3. Förvaltningen redovisar till 
kommunfullmäktige de budgetpåverkande konsekvenserna. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Thomas Andersson 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Personallunch inom skolan ska kosta 61 kr från och med 2017-01-01. 

2. Taxan indexregleras årligen. 

3. Förvaltningen redovisar till kommunfullmäktige de budgetpåverkande 
konsekvenserna. 

justerandes signahirer Utdragsbestyrkande 


