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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

Sida 

1av26 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 21 juni 2017 kl 18:30-22:55 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Olof Nilsson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Jan Bernhardsson, tfkommunchef 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 

Kerstin Gustafsson (M) och Eddie Grankvist (BP), ersättare Roland Nelson (BP) 

sliet 2017-06-26, kl 16:00 

HåI< n Mörnstad 

Juste rare ~ Gt~~---,__ 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

F örvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2017-06-21 

Från och med 2017-06-27 till och med 2017-07-19 

ontoret i Båstad 

~ 



[iTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 130 130 130 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ [X] D D D D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ D lXJ D D D 
(BP) Eddie Grankvist ./ [X] D D D D 
(S) Ingela Stefansson ./ D lXJ D D D 
E~f)j AHH f;hFist:iH lagemaa Ingemar Nilsson (SD) ./ [X] D D D D 
(C) Stefan Olsson ./ D lXJ D D D 
ERPj loleieaa ~t:FiElh Horst Dieter Schmidt (BP) ./ [X] D D D D 
{M} E:hFisteF fle la Matte Jan Ahlström (M) ./ D lXJ ~ D D 
(L) Thomas Andersson ./ D lXJ D D D 
EBPj fames fehasea Claes Sjögren (BP) ./ [X] D D D D 
(S) Adem Qerimaj ./ D lXJ D D D 
(SD) Carolin Gräbner ./ fXJ D D D D 
(C) Uno Johansson ./ D lXJ D D D 
(--)Jonas Persson Follin ./ [X] D D 
(BP) Kjell Andersson ./ [X] D D D D 
(BP) Hans Grönqvist ./ [X] D D D D 
EMPl Katai=iaa '.foi=emalm Allan Sunnergren (MP) ./ D lXJ D D D 
EM3 '.feHy l~sfiseH Susanne Jung (M) ./ D lXJ D D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ [X] D D D D 
(S) Göran Klang ./ D lXJ D D D 
(SD) Inge Sanden ./ [X] D D D D 
(C) Sonia Larsson ./ D lXJ D D D 
(L) Mats Lundberg ./ D lXJ D D D 
(BP) Inge Henriksson ./ [X] D D D D 
DELSUMMA: 24 12 12 0 0 0 
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§ § § § 

Avst ja Nej Avst 
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D D D D 
D D D D 
D D D D 
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D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
0 0 0 0 
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Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 130 130 130 

Ledamot Tie: ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Claes Sundin ./ D IX] D D D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ IBJ D D D D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ D IX] D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ IBJ D D D D D D D D 
(SD) Jonatan Andersson ./ IBJ D D D D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ D IX] D D D D D D D 
(C) lb Nilsson ./ D IX] D D D D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ IBJ D D D D D D D D 
(BP) Roland Nelson ./ IBJ D D D D D D D D 
(M) Ann Elofson ./ D IX] D D D D D D D 
E~n:q MåFteR ~terneF Birgitta Persson (MP) ./ D IX] D D D D D D D 
(SD) Ingegerd Nilsson ./ 00 D D LJ D D D ID D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ c [X] D D D n D D D 
(C) Ebba Krumlinde ./ D [X] D D D D D D D 
(M) Susanna Heiskanen ./ D IX] D 0 D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ D IX] D le D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ 00 D D D D D D D D 
TOT ALSUMMA: 41 19 22 0 0 0 0 0 0 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

KF § 125 Dnr KS 000014/2017 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 126 Dnr KS 000015/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 127 Dnr KS 000016/2017 - 900 
Informationsärenden 

KF § 128 
Delgivningar 

Dnr KS 000017 / 2017 - 900 

KF § 129 Dnr KS 000018/2017 - 900 
Beslutslogg 

KF § 130 Dnr KS 000512/2017 - 906 
Budget 2018 och plan 2019-2022 

KF § 131 Dnr KS 000475/2017 - 700 
Reviderat vård- och omsorgsprogram 

KF § 132 Dnr KS 000428/2017 - 800 
Reviderat miljö- och energiprogram 

KF § 133 Dnr KS 001362/2016 - 700 
Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun 

KF § 134 Dnr KS 000385/2017 - 905 
Erbjudande om delägarskap i Inera AB 

KF § 135 Dnr KS 000494/2017 - 908 
Begäran om borgensåtagande från Båstads GIF 

KF § 136 Dnr KS 000473/2017 - 905 
Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 2016 

KF § 137 Dnr KS 000865/2016 - 900 
Svar på motion - Tillskapande av gemensam målbild 

KF § 138 Dnr KS 000763/2016 - 600 
Svar på motion - Förebyggande arbete mot vålds bejakande extremism 

KF § 139 Dnr KS 000213/2017 - 900 
Svar på medborgarförslag -Avveckla medborgarförslagen 

KF § 140 Dnr KS 000634/2017 - 500 
Väckt motion - Återvinningscentralen i Svenstad 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av26 

Utdra sbes rkande 



Q 

BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 

KF § 141 Dnr KS 000505/2017 - 200 
Väckt motion - Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare 

KF § 142 Dnr KS 000527 /2017 - 600 
Väckt medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner 

justerandes si naturer 

.t/-

Sida 

3 av26 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

DnrKS000014/2017-900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av26 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Kerstin Gustafsson (M) och Eddie Grankvist (BP) som 
justeringspersoner. 

2. Utse Roland Nelson (BP) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2017-06-26 klockan 16.00 på kommunkansliet 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 5 av26 

KF § 126 Dnr KS 000015/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till 
sammanträdena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, 
presenteras för kommunfullmäktiges presidium och godkänns av ordförande 
före utskick. 

Beslut 

Ordförande informerar om att önskemål inkommit från Moderaterna om att 
interpellationsdebatten om beredskap och terrorism hänskjuts till 
kommunfullmäktiges sammanträde i september. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande förändringar: 

- Interpellationsdebatt om beredskap och terrorism utgår. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

Dnr KS 000016/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Sida 

6 av26 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2017-06-21 förelåg följande informationsärenden: 

- Bo Wendt (BP) informerade om kommunstyrelsen. 
- Eddie Grankvist (BP) informerade om vård- och omsorgsnämnden. 
- Ingrid Zäther (S) informerade om utbildningsnämnden. 
- Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
- Sten Wahlgren (M) informerade om kommunrevisionen. 
- Skriftlig information från integrationsenheten. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 128 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

Dnr KS 000017 /2017 - 900 

Sida 

7 av 26 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

- Kommunrevisionens protokoll 2017-05-08. 
- Granskningsrapport avseende elevhälsan. 

Granskning av myndighetens ärendehantering. 
Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunledningskontoret 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 129 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

Dnr KS 000018/2017 - 900 

Sida 

8av26 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige 
finns en rutin för uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de 
fattade fullmäktigebeslut som ska verkställas, har bordlagts eller 
återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen 
och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2017-06-04 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 4 juni 2017 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 9 av26 

KF § 130 DnrKS000512/2017-906 

Budget 2018 och plan 2019-2022 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-
02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om 
revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer 
under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan 
information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan 
också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, 
hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller 
effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra 
politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför 
budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Ordningsfrågor 

Yrkanden 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan 
omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten. 

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein (M), Ingela 
Stefansson (S), Uno Johansson (C), Jonatan Andersson (SD), Thomas Andersson 
(L), Allan Sunnergren (MP), Jonas Persson Folin (-),Hans Grönkvist (BP), 
Marie-Louise Nilsson (BP) och Kerstin Gustafsson (M). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 172. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-06-07. 
Bjärepartiets förslag till budget 2018, plan 2019-2022. 
Moderaternas förslag till budget 2018, plan 2019-2020. 
Liberalernas förslag till budget 2018, plan 2019-2022 
Socialdemokraternas för-förslag till budget. . 

Sammanträdet ajournerades mellan följande klockslag: 19.59-20.04, 
21.03-21.52 och 22.00-22.02. 

Bo Wendt (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag inklusive 
kommunstyrelsens förslag om punkt 1-10. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 10 av 26 

KF § 130 Dnr KS 000512/2017 - 906 

Forts. Budget 2018 och plan 2019-2022 

Bo Wendt (BP): Tilläggsyrkande att med anledning av att vi startat en 
genomlysning av skolpengsystemet skjuter vi på eventuella justeringar av 
sko/pengen och därmed föreslagen besparing. Istället uppdrar vi åt förvaltningen 
att återkomma med förslag på besparing/effektiviseringar på 3.600.000 kronor 
för att bibehålla ett budgeterat resultat motsvarande 2 % av skatteintäkterna 
och generella bidrag. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till 
moderaternas budgetförslag efter korrigering att 1 mkr tas bort från 
fastighetsorganisation. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas för-förslag. 

Thomas Andersson (L): Bifall till liberalernas förslag efter korrigering att 1 mkr 
tas bort från fastighetsorganisationen. 

Thomas Andersson (L), Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S): 
Avslag till Bo Wendts (BP) tilläggsyrkande 

Uno Johansson (C), Thomas Andersson (L), Kerstin Gustafsson (M) och 
Ingela Stefansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag om tillägg av punkt 
11och12: 

11. Avslag till Bjärepartiets budgetfärs/ag avseende besparing på skolpeng 
barnomsorg 3 miljoner. 

12. Avslag till Bjärepartiets budgetfärs/ag avseende besparing på gymnasiet 
600 000 kr. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på budgetförslagen från Bjärepartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna. Efter framställd proposition 
finner ordförande att Bjärepartiets budgetförslag har bifallits. 

Ordförande ställer därefter proposition på Bo Wendts (BP) tilläggsyrkande mot 
Ingela Stefanssons (S) m.fl förslag om punkt 11 och 12. Efter framställd 
proposition finner ordförande att Bo Wendts (BP) förslag har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Fortsätter på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

l ~llb ~ /i 
j 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2017-06-21 

KF § 130 Dnr KS 000512/2017 - 906 

Forts. Budget 2018 och plan 2019-2022 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts (BP) förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons (S) förslag röstar NEJ. 

11av26 

\ 
Omröstningen utfaller med 19 Ja- och 22 Nejröster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har Ingela 
Stefanssons (S) m.fl. förslag bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget 2018 samt plan 2019-
2022 godkänns. 

2. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

3. Resultatet för 2018 budgeteras till 11,7 mkr. 

Resultaten för 2019 och 2020 planeras uppgå till -8,3 mkr respektive -26,9 
mkr. 

4. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 219 535 tkr för 2018 och 
178 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2018 till 42 procent samt över hela planperioden 
2018-2020 till ca 29 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 130 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

lb 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 12 av 26 

KF § 130 Dnr KS 000512/2017 - 906 

Forts. Budget 2018 och plan 2019-2022 

9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa 
dessa medel. 

10. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

11. Finaniseringen av Skogs byns förskola hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen genom att investerings budget för 2018 revideras där 4 
250 omfördelas från projekt 7023 ny förskola Båstad (Tuvelyckan) till 
projekt 7018 Förskola Skogsbyn. Totalt budget för Skogsbyns förskola blir 
då 38 250 varav 17250 tkr under 2018 

12. Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på skolpeng för 
barnomsorg och grundskola, 3 mkr, avslås. 

13. Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på gymnasiet, 600 tkr, 
avslås. 

I 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-07 
Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 000512/2017 - 906 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Bjärepartiets förslag till budget 2018 och plan 2019-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

2. Resultatet för 2017 budgeteras till 15,3 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -4,6 mkr respektive -23,1 mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

1 (3) 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig 
infrastruktur uppgår till 219 535 tkr för 2018 och 178 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 
2020. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2018 till 42 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 29 
procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2018 med 
totalt 130 mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta 
kortfristiga lån. 

8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att 
täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Enbart 
kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel. 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett anslag till 
kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet 
om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med 
november månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 



2 (3) 

behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp 
och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade 
skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, 
elever, hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i 
samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara 
exempel på anledningar till varför budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i 
november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

Aktuellt 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt oförändrad 
befolkningsutveckling jämfört med l:a november 2016. 

Avsatta medel i budget 2018 för resterande 3 månaders löneökningar 2017 och 9 månaders 
löneökningar för 2018 uppgår till sammanlagt till 12,3 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2018 uppgår till 
2,0 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna. 

De ekonomiska ramarna (exklusive löneökningar 2017) och anslagsbindningsnivån uppgår 
enligt förslaget till: 

(tkr) 
Kommunfullmäktige 

skolpeng, barnoms./grundsk. 
skolpeng, gymnasium 
hemvårdspeng 
boendepeng 

Kommunstyrelsen 
Myndighetsnämnd 
Utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Valnämnden 
Överförmyndare 
Kommunrevisionen 
Summa 

-1 587 
-170 544 

-43 468 
-49 879 
-60 244 

-144112 
-3 165 

-111 060 
-112 908 

-113 
-1167 

-845 
-699 092 

Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2018 uppgår till 15,3 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -6,8 mkr respektive -25,4 mkr. Detta 
motsvarar för 2018 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. 
För 2019 och 2020 motsvarar resultaten -0, 9 % samt -3,2 % av skatteintäkter och generella 
bidrag. Sett över hela planperioden 2018-2020 uppgår resultaten till -0, 7 % av 
skatteintäkterna. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig 
infrastruktur uppgår enligt förslaget till 153 820 tkr för 2018 och 134 495 tkr för 2019 samt 
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195 295 tkr för 2020. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 65 715 tkr för 2018 och 43 635 tkr för 2019 samt 44 410 tkr för 2020. 

För exploateringsverksamheten beräknas under 2018 nettoinkomster om sammantaget 
23 200 tkr uppstå. För 2019 nettoinkomster om 23 240 tkr och för 2020 nettoinkomster om 
7 300 tkr. 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2018 uppgå till ca 42 procent, under 2019 till 32 
procent och under för 2020 till 15 procent. 

Nyupplåningen under 2018 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
127 mkr. Amortering på befintliga lån beräknas uppgå till ca 23 mkr. 

Johan Linden 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till budget 2018, plan 2019-2022 



Budgetförutsättningar (2018-2022) 

2016 2017 2018 
[Befolkning (nov året innan) 14 401 14476 14 614 
Befolkningsförändiring jmf föregående år -51 75 138 

2019 
14 614 

0 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

2020 2021 2022 
14 614 14 614 14 614 

0 0 0 

Löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 17:18) 2,6 2,8 3, 1 3,4 3,4 3,4 3,4 
I Löneökningar% till grund för kommunens budget 3,2 2,8 2,4 2,4 2,8 3,4 3,41 

KPI %, enligt SKL (SKL 17:18) 1,0 1,7 2,0 2,6 2,7 2,7 2,0 
IKPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o[ 

I PO-avgift: (SKL 2016-12-15) 38,46 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 [ 

Internränta%, enliat SKL (SKL 17:05 2,4 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
Internränta%, till arund för kommunens budaet (SKL 17:05) 2,40 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
Internränta%, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 17:18 april 
Utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2016-11-22 §221 

~~~ 

~ 
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Investeringar 2018-2022 
Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR 

1001 Möbler och teknisk utrustning 91 70 70 70 70 70 

Läsplattor politik 360 

1002 Kundcenter 382 

1003 E-arkiv 0 0 0 0 0 0 

1700 Inventarier (VoO) 400 400 3000 400 400 400 

1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 100 100 17S 170 170 170 

1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola 300 300 S30 S30 S30 S30 

Inventarier ny förskola Förslöv (nya Skogsbyn) 600 

1618 Lärararbetsplatser 300 300 630 610 610 610 

1629 Inventarier vuxenutbildning so so so so so 
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler so so so 7S 7S 

1640 Inventarier arbetsmarknad 100 so 100 100 100 

Inventarier/möbler gymnasieskolan 7S so 
1012 Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 30 

1014 Arkiv 139 100 100 100 100 100 

1004 Webb/E-tjänster 348 200 200 100 200 300 

1051 Serverplattform 200 400 400 soo 400 600 

1052 IP-Telefoni so 300 so so so 200 

1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 200 200 400 400 400 400 

1054 Pc 900 900 900 900 900 1 000 

1058 Pc programvaror 200 300 300 300 200 300 

1059 Automatisering av användarkonton och processer 100 100 100 100 100 100 

1060 Verksamhetsstödssystem 100 so so 100 

1061 Singel sign on (SSO) so so so so so so 
1062 It-säkerhet 200 400 200 300 

1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 300 400 100 

1065 Automatisering av mobila enheter lSO lSO 

1066 E-handel 100 

1068 Uppgradering av operativsystem 100 

1069 Uppgradering av office programvaran 1000 

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 4 615 5080 7955 4505 5 955 5380 

TEKNIK & SERVICE 
Skattefinansierad verksam/Jet 

Räddningstjänst 
1406 Räddningsfordon 950 soo 
1408 Skyddsutrustning so 100 100 100 100 100 

1412 Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200 

1414 Personlarm 176 

Måltid 
1920 Ram Måltid 400 400 soo soo soo 

Gata 
3000 Ram Gata soo soo soo soo soo soo 
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder soo soo soo soo soo soo 
3009 Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 0 0 

3310 GC-vägar 1 SOO 1 SOO lSOO lSOO lSOO 

3314 GC-väg ]ärnvägsbanken 4 000 3 000 4 000 

3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing soo 1000 1 000 1000 1000 soo 
3905 Mätbar gatubelysning 400 soo soo soo soo 
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 

5311 Topp beläggning väg Torekov 98:SO 6SO 

5327 Väg, GC-Väg och Parkering, Troll bäcken 1000 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
3003 Kattegattsleden soo 2 soo 
3917 Köpmansgatan upprustning 2 000 2 000 

3312 GC-väg Förslöv-Fogdarp 6 000 

3313 GC-väg Västra Karup-Grevie 4 500 

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 6 500 4500 2 000 0 0 4500 

Park 
4900 Ram Park/lekplats/strand 600 soo 800 800 800 800 

4911 Dahlmanska Tomten 600 

4907 Brunnsparken 200 200 

4941 Lejontrappan 100 100 

4942 Ludvig Nobels park 750 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

4943 Sankta Toras park zoo 
4944 Temalekplatser 2000 2000 2000 0 

4913 Renovering offentliga toalettbyggnader 300 200 soo soo 
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder 1 soo 2 000 2 000 2000 1000 1000 

4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg S88 

4920 Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 4000 

4922 Upprustning lekplatser 327 

Fritid 
1460 Ram fritidsanläggningar soo soo soo soo soo soo 
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet 400 

1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen lS 906 
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 100 400 

1493 Omklädningsrum Malenbadet so 100 

Toaletter Skåneleden 0 

Hamn 
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) 1199 soo 1000 1000 1000 

Övrigt 
1461 Utbyte fordon 2 500 4SO 1800 soo soo soo 

Fastighet 
1403 Kameraövervakning 68 
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 262 700 7SO 

7000 Ram Fastighetsservice 1 000 1000 1 000 1000 1000 1000 

7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 7 000 3 000 6 000 

7014 Datanät, kablage, övervakning 300 300 300 300 300 300 

7016 Carport brandstationen i Båstad 0 

7018 Förskola Skogsbyn 20 89 1 13 000 

7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 2 000 40 000 23 000 

7020 Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 4300 
7024 Ny avdelning Klockarebyns förskola, Västra Karup 2 000 8 000 

7021 Ombyggnation Västra Karups skola 1000 10 000 17 000 

7022 Ny F-6 skola Båstad (Laholmssamarbete?) 3 700 92 soo 88 800 

Ny F-6 skola Grevie so 000 

7023 Ny förskola 6 avd Båstad (Tuvelyckan?) 12 000 20 000 

7030 Reinvestering fastighetsbestånd 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

7080 Utemiliö och lekredskao 600 600 600 600 600 600 

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) BO 617 104250 105 750 170 250 111 000 17 000 

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 6 500 4500 2 000 0 0 4500 

1 2018: Arbeten utfors på Brandstationen Båstad samt Brandstationen i Förslöv 
2019 Arbeten utförs på Malens förskola samt Äppel byn, Päronbyn och Vitsippan 

TEKNIK & SERVICE 
Taxefinansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
6000 Ram 1 osa 1 000 1 soo 1 soo 

Ram samordning 100 1300 2 soo 
6958 Vattenledning Annas väg lSO 

604 7 Projektering 0 400 400 400 

6995 Serviser 900 900 900 1 000 

6954 Hagalundsgatan/ Hagagatan 2 300 3 soo 
6970 Avstängningsventiler 500 SlO 960 960 

6015 Brandposter 100 140 3SO 490 

Ekorrvägen 100 100 3 400 

6952 Bjärevägen 13SO 2 000 

Heimers gata 2 soo 
Karstorpsvägen soo s 000 

Fjärdingsmanvägen 1SO 2 200 

6079 Relining spillvatten Båstad 300 600 1000 

6953 Slammarpsvägen 1500 

Slättarödsvägen etapp 1 soo 4 200 

Slättarödsvägen etapp 2 soo 4 000 

6994 Avloppsrening s 60S s 2SO 2 800 4080 

6993 Dricksvattenproduktion 970 725 82S 480 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Landsbygdsinvesteringar 
6008 Ängalag, vatten+spillvatten 300 9 200 

6027 Lyavägen, vatten+spillvatten 90 2 200 100 

6033 Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 6 200 100 

Margeretetorpsvägen 600 4000 

Nyinvesteringar 
6004 Ängstorp, nytt reningsverk 20 000 17 000 

6006 Ledning till Ängs torp 12 500 10 000 

6007 Driftövervakning Dricksvatten produktion 10770 200 200 200 

6058 Nytt tillstånd Torekovs RV 300 so 100 

6009 Serviser, V S D 800 800 800 1000 

6012 Mätning V S D 250 200 200 200 

6015 Skalskydd 500 200 200 200 

6014 Åtgärder enl. saneringsplan 1100 2 000 3 000 3000 

6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 

Åtgärder enl dagvattenplan 1 000 2000 

6020 Ny vattenledning Hallandsvägen 500 0 8 800 300 

6209 Reservkraft Eskilstorp W 250 

Reservkraft mobil, generell 250 

Samlingskammare, Eskilstorp W 3 000 

Vattentankstationer 700 

6034 Åtgärder för stigande havsnivå pstn Båstad 0 1000 500 

Åtgärder för stigande havsnivå Torekov RV 2 000 

6214 Skottorp, nytt vattenverk 4 000 0 4 000 

Exploatering VA 
5004 Heden exploatering 1642 

5010 Förs löv 2:4 exploatering 500 12 500 0 0 500 13 000 

5011 Grevie skoltomt 1 000 

5028 Ledningsrätt Håle 3:4 500 

5021 Exploatering Åstad Bas Va inv 2 000 

Exploatering Grevie Böske Va 3 000 

5027 Exploatering Troll bäcken VA 1 000 

Dagvattenåtgärder Förslöv 2 000 

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 71517 65 715 43635 44410 500 13 000 

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020) 

Anslutningsavgifter 
5204 Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck -2 388 

5205 Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 

5207 Anslutningsavgifter Lyavägen -955,2 

5211 Anslutningsavgifter Östra Karup -997 -1194 -1194 -1194 -1194 -597 

5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 0 -7164 -3 463 

5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -2 500 
5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 -500 

5217 Anslutningsavgifter Trollbäcken -2 000 -1500 

Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1242 

Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1194 -1194 -1194 -1194 

5202 Övriga anslutningsavgifter -4 000 -1500 -1500 

Summa Anslutningsavgifter -9 997 -15 201 -9 739 -2 388 -3 630 -1 791 

/b 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

TEKNIK & SERVICE 
Exploaterinqsområden (Ej VA) 

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1) 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt 

5301 Gator (ägs av kommunen) 1000 

5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) 200 
Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 200 0 0 1000 0 0 

Övrig exptoateringsverksamhet "Östra Karup" 
8005 Tomtförsäljning -2 310 -4 800 -3 300 -3 300 

Summa Övrig exptoateringsverksamhet "Östra Karup" -2 310 -4800 -3 300 -3 300 0 0 

8026 Grevie "Skoltomt" 
Övrig exptoateringsverksam/1et "Grevie Skoltomt" 

8026 Rivnings- och planutgifter 3 100 

8026 Tomtförsäljning -1 750 
Summa Övrig exptoateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" 3100 -1 750 0 0 0 0 

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10 
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 

5307 Vägar 10 000 1000 

5507 Belysning 
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) 4 463 

5437 Lekplats 1 000 
Summa Skattefin. investeringar inom Heden1 Hemmeslöv 15463 0 0 1 000 0 0 

8015 Övriga exploateringsutgifter 500 200 200 

8015 Tomtförsäljning -10 800 -16 800 -16 240 
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -10300 -16 600 -16 040 0 0 0 

801 O Förslöv 2:4 
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 

5310 Vägar 500 8 000 700 

Belysning 1600 

5410 Grönområden/park (ägs av kommunen) 2 000 

Lekplats i Förslöv 2 000 
Summa S/wttefin. investeringar inom Förstäv 2:4 500 13 600 0 0 0 700 

Övrig exploateringsverksam/1et Förstäv 2:4 

801 O Diverse exploateringsutgifter 450 100 

8010 Tomtförsäljning -4 000 -4000 -4 000 -4 000 

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 0 450 -3 900 -4000 -4 000 -4 000 

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde 

5306 Vägar 500 

5309 Vägar (investeringsbidrag) -3 300 
Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde -2 800 0 0 0 0 0 

8151 Intäkter -2 550 

8001 Området kring Båstads nya station 
Skattefinansierade investeringar 

3105 Mel/a nvägen/Ka rupsvägen 1 000 

5405 Stationstorget (del 2) andra sidan inre kustvägen 300 3 500 

Summa skattefin. Investeringar 1300 3500 0 0 0 0 

Medfina11sieri11gar statlig infrastruktur 
3119 Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 2 000 

Summa Medfin. statlig infrastr. 0 2 000 0 0 0 0 

Övrig exploateringsverksamhet 

Oförutsett projektet helhet 2 000 
Summa Övrig exploateringsverksamhet 2000 0 0 0 0 0 

8960 Intäkter tomtförsäljning -1 000 -500 

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning) 
8102 Övriga markinköp 2 000 10 000 10 000 10 000 4 000 

8099 Ospec exploateringar 
8099 Kostnader 3 000 

8099 Intäkter -2 500 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA} Skattefin. 16663 27100 10 000 12 000 4000 700 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 2 000 0 0 0 0 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA} Övr. Expl. -10 560 -23 200 -23 240 -7 300 -4000 -4 000 



Kod Tkr 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
141 
141 
142 
142 
142 
143 
143 

0 Uppgradering verksamhetssystem miljö 
1 Mätinstrument miljö 
2 Kartstöd i samband med ny ÖP 
7 Kvaliteetssäkring av befintlig kartdatabas 
8 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 
8 Mätutrustning (ny totalstation) 
8 Mätinstrument (ny GPS) 

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 

BARN&SKOLA 
O Instrument Kulturskola 160 

160 
160 
160 
161 
161 
162 
1624 

2 Pedagogisk utrustning, barnomsorg 
6 IKT-plan 
7 Pedagogisk utrustning, grundskola 
O Stöd och utveckling 
2 Datorer förskola, grundskola, personal 
1 Barn och elever i behov av särskilt stöd 

1609 
1619 
1635 

Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 
Skolbussar 
SUMMA BARN & SKOLA 

BILDNING OCH ARBETE 
Individ och familj, kundmottagning 
IT-utrustning vuxenutbildning 
Socialstyrelsens metod system ASI (köp av licens) 
IT System 10 F 

1 Datorer bibliotek 164 
1642 
1692 
1693 

1695 
1696 

1702 
1704 
1707 
1713 
1718 
1719 

Hyllsystem och inventarier Bibliotek 
IT-utrustning gymnasieskola 
Bio Scala 
Galleriet Kunskapscentrum 
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum (1 %) 
IT-utrustning/teknink AME 
Accesspunkter gymnasieskolan 
Fritidsgårdar IT 
SUMMA BILDNING & ARBETE 

VÄRD & OMSORG 
Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplane1 
T1ygghetstelefoner 
Elcyklar 
Arbetstekniska hjälpmedel 
Verksamhetssystem 
E-Hälsa 
SUMMA VÄRD & OMSORG 

TOTALT (inkl. exploatering) 
varav: 
Skattefinansierad investering 
Medfinansiering statliga infrastrnktursatsningar 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 

ExploaterinE! 

Summa Anslutningsavgifter 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 
Summa Exploateringsintäkter 
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet 
Summa Inventarier 
- varav inventarier 5 år 
- varav inventarier 10 år 

Budget Budget 
2017 2018 

80 3SO 
20 
S7 
so 

0 so 

lSO 
207 550 

so 100 
200 300 

1800 1800 
400 600 

so so 
1 SOO 1 SOO 

2SO 2SO 

200 soo 
1 700 

4450 6800 

100 so 
100 100 
so 

so 
78 50 

100 100 
0 50 

2SO 50 
so 

50 100 
100 

50 
878 600 

963 0 
878 100 
100 100 

90 90 
0 2 000 
0 650 

2 031 2 940 

176 918 196 335 

109 461 147 320 
6 500 6 500 

71517 65 715 

-10 560 -23 200 

-9 997 -15 201 

61 520 50 514 
-19 160 -23 850 

3 800 4 500 
1566 2 070 

916 870 

650 1200 

Plan 
2019 

so 

50 

100 
300 

1800 
1 000 

so 
1 SOO 

2SO 
soo 

1 700 
7200 

100 

so 
so 

100 
50 

0 

200 
100 

so 
700 

0 
100 
100 

90 
0 

550 
840 

154 890 

132 495 
2 000 

43 635 
-23 240 

-9 739 

33 896 
-23 540 

0 
4705 
1455 
3250 
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Plan Plan Plan 

2020 2021 20ZZ 

so so 
400 

50 450 0 

100 100 100 

300 300 300 

1800 1800 1800 

1000 1 000 1 000 

so so so 
1 SOO 1 SOO 1 SOO 

2SO 2SO 2SO 

200 200 200 

1 700 1 700 1 700 
6 900 6 900 6 900 

100 100 100 

so 50 50 

50 50 50 

100 so 50 

50 50 50 

50 0 50 

200 200 200 

100 100 100 

100 0 

50 
850 600 650 

0 0 0 

350 350 3SO 

0 0 0 

90 90 90 

0 0 0 

300 300 300 

740 740 740 

232 405 126145 44870 

195295 129 645 31370 

0 0 4 500 

44410 500 13 000 

-7 300 -4000 -4000 

-2 388 -3 630 -1 791 

42 022 -3130 11209 

-7 300 -4000 -4000 

0 0 0 

2105 2 055 1830 

1430 1 430 1380 

675 625 450 
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Simulering teoretisk förändring långsiktiga lån 

Mkr Ingående N~a lån Amorterin9 Utgående 
Bokslut 2010 113 0 -4 108 
Bokslut 2011 108 55 -4 160 
Bokslut 2012 160 75 -7 228 
Bokslut 2013 228 20 -10 238 
Bokslut 2014 238 0 -10 227 
Bokslut 2015 227 30 -11 247 
Bokslut 2016 247 105 -14 338 
Budget 2017 338 106 -17 427 
I Budget 2018 427 127 -23 531 I 
Plan 2019 531 113 -28 617 
Plan 2020 617 219 -35 801 

Simulering teoretisk lånefördelning långfristiga lån 

Mkr 
År VA-investering Exploatering 

Skattefin. 
investering 

Statlig 
infrastruktur Totalt 

Bokslut 2010 38 0 
Bokslut 2011 92 0 
Bokslut 2012 138 0 
Bokslut 2013 152 2 
Bokslut 2014 146 2 
Bokslut 2015 162 0 
Bokslut 2016 189 0 
Budget 2017 270 0 
Budget 2018 296 0 
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Plan 2019 302 0 
Plan 2020 315 0 
Plan 2021 281 0 
Plan 2022 261 0 

Långfristiga lån 

70 
67 
89 
83 
79 
51 

107 
111 
186 
267 
442 
558 
574 

0 
0 
0 
0 
0 

34 
42 
45 
49 
48 
44 
41 
43 

880 878 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Skattefin. investering Statlig infrastruktur - Exploatering 

- VA-investering - 0- ·Totalt 

108 
160 
228 
238 
227 
247 
338 
427 
531 I 
617 
801 
880 
878 



Räntekostnader långfristiga lån 

Räntesats rörliga lån 2017 
Räntesats rörliga lån 2018 
Räntesats rörliga lån 2019 
Räntesats rörliga lån 2020: 
Räntesats rörliga lån 2021 : 
Räntesats rörliga lån 2022: 

Tkr 
Räntekostnader 2016 
Räntekostnader 2017 
Räntekostnader 2018 
Räntekostnader 2019 
Räntekostnader 2020 
Räntekostnader 2021 
Räntekostnader 2022 

Budget 

0,7% 
0,9% 
1,3% 
1,6% 
2,3% 
2,5% 

Total 
räntekostn. 

2 995 
3 181 
4114 
6 618 

11 074 
18 274 
21 826 

Prognos 
rörlig ränta 

0,3% 
0,6% 
1,0% 
1,4% 
2,1% 
2,5% 

varav 
Gamla lån 

2 995 
2 929 
2 761 
3 338 
4107 
5 450 
6 542 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

varav 
Nya lån 

0 
251 

1 353 
3 280 
6 967 

12 824 
15 284 

Riksbankens prognos för reporäntan, 27 april 2017 
6 6 

50 % 75% 90% 

4 

- 2 

0 

-4 
13 1'.5 17 19 

l6 



Händelse (förändring jmf fg år) 

!Budgeterat resultat 2017 

Finansiering (förändringar! 2018 
Avsatt för demografi 

Avskrivningar/upplösningar 

Räntekostnader 

Pensioner 

Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 

Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Fördelade kapitalkostnader 

Till KF & KS förfogande 

Avsättning till ny fastighetsorganisation, avslut förvaltningsavtal 

Övrigt 

Summa finansiering 

Verksamheter (förändringar) 2018 
Ökade kostnader för medlemsavgifter till kommunförbund, SKL, Färdtjänst 
(Region Skåne) osv. 
Ny ersättningsmodell från 2018 för Färdtjänst 

Borttag Utveckling av byaföreningar, KF 2016-06-22 

Brottsförebyggande arbete (Organisation av bevaknings, larm och 

Upphandlartjänst 

Borttag tjänst chefssekreterare/omfördelning arbetsuppgifter 

Förändrat chefsutvecklingsprogram, upphörande av CUB 

Borttag Neddragning tjänster o sänkt ambitionsnivå Miljöavd. 

Arbete med översiktsplanen 

Markförvaltare inkl. intäkter 

Ökade kostnader drift cykel väg Banvallen 

Trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 

Minskade el-kostnader pga investeringar 2017 i energieffektivare belysning 

Ökade driftskostnader nya exploateringsområden 

Miljövänliga fordon 

Borttag Utsmyckningsbidrag till vägföreningar, KF 2016-06-22 

Besparing måltidsverksamhet i och med Asliden drivs i egen regi 

Besparing 300 tkr på 2016 års tillskott om 700 tkr för nya stationsområden 

Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) 

Lägre städkostnader 2018 

Extern effekt av sänkta kostnader lokalvård 

Allmänt besparingsuppdrag Utbildningsnämnden, Barn och skola Ram 

Skolpeng, grundskola (Volymförändring) 

Besparing skolpeng barnomsorg 

Avskaffande vårdnadsbidrag 

Finsamförbund tillsammans med Ängelholm och Örkelljunga 
Vuxenutbildning. Rätt att läsa in allmän- och särskild behörighet till högskole! 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Besparing gymnasieskola (peng) 
Lokaleffektivisering VoO 2018 
Ombyggnation av parkering på Skogsliden, utökad hyra i 1 Oår 
Til lskott för Socialt innehåll och anhörigstöd from 2018 
Myllefallets drift av gruppbostad ca. 3 mkr. (Hyra redan medtaget) 
Ökat behov av fier platser inom LSS 
Ökade antal vård- och omsorgstagare inom psykiatri 
Utökad Ssk-bemanning bla för korttiden på Skogsliden 75% tjänst 
Drift Asliden i egen regi 
Fastighetsförvaltningskostnad ombyggnation Bjäredalen 
Besparingsuppdrag 1,5 mkr VoO Ram 
Hemvårdspeng 
Boendepenq 
Summa verksamheter 

I tnf/ationskompensation 2018 

Löneökninqar 2018, 9 mån 
Löneökningar 2017, 3 mån 
Löneökningar 2018, 9 mån 

Summa löneökningar 

!Budgeterat resultat 2018 

Belopp V-het 

14 gool 

0 

-2 253 

-734 

-3 897 

19 170 

315 

6 423 

231 

-400 

-1 000 

1 048 

18 903 

-100 

2 000 

300 

-200 

-600 

400 

400 

0 

0 

0 

-40 

1 500 

40 

-100 

0 

200 

300 

300 

-500 

41 1 

0 

-6 027 

3 000 

220 

-300 
-400 

-1 157 
600 

1 000 
-141 
-330 

-3 000 
-1140 

-825 
-422 

-1 500 
0 

1 500 
580 

-2 172 
-6 203 

ol 

-3 300 
-9 000 

-12 300 

15 3001 

Klk, ekonomi 

Klk, ekonomi 

Klk, kommunlednin· 

Klk, kommunlednin· 

Klk, kommunlednin· 

Klk, kommunchef 

KLK/HR 
Sam.bygg/Miljö 

Sam.bygg/Plan 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 

T&S 
T&S Måltidsservice 

T&S 

T&S Fastighet 

T&SNerksamheten 

Skolpeng 

UN/B&S 
B&S Skolpeng 

B&S Skolpeng 

B&NUN 

B&NKS 
B&NKS 
B&A Gymnasiepen! 
B&A Gymnasiepen! 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O 
V&O Hemvårdspen 
V&O Boendepeng 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 



Händelse (förändring jmf fg år) 

I Budgeterat resultat 2018 

Finansiering (förändrinaarl 2019 
Avskrivningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Fördelade kapitalkostnader 
Till KF & KS förfogande 
övriqt 
Summa finansiering 

Verksamheter (förändringar) 2019 
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden 
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 
Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) 

Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen 

Utökat bidrag till vägföreninger (vägar med enskilt huvudmannaskap) 

Tillsynsprojekt för handläggning oavslutade till synsärenden, (proj. 6 mån) 

Minskad kosntad hyra nedläggning Sandlyckeskolan 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Lokaleffektivisering VoO 2019 
Ramkostnader nytt vårdboende Försl öv 48 pi, halvårseffekt 
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pi, halvårseffekt 
Nattpatrull 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Nytt Vård boende i Förslöv (halvårseffekt) 
Nedläoqino av Änoaoården, halvårseffekt 
Summa verksamheter 

I lnflationskompensation 2019 

Löneökningar 2019 
Löneökningar 2018 3 mån 
Löneökningar 2019 9 mån 
Summa löneökningar 

l Budgeterat resultat 2019 

Belopp V-het 

15 3001 

-2 539 
-2 584 
-4 828 
17 351 
-2 529 

2 000 

1 770 
0 

677 
9 318 

-200 
50 

500 

-40 

-1 500 

-300 

800 
-973 

-4 147 
300 

-2 664 
258 

-960 
0 
0 

-10 179 
2 137 

-16 918 

ol 

-3 000 
-9 300 

-12 300 

-4 sool 

T&S 
T&S 
T&S Fastighet 

T&S 

T&S 

Sam.bygg/Miljö 

B&S Ram 

B&S Skolpeng 
B&A Gymnasiepen! 
V&Oram 
V&O ram 
V&Oram 
V&Oram 
V&O Hemvårdspen 
V&O Boendepeng 
V&O Boendepeng 
V&O Boendepeng 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
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Händelse (förändring jmf fg år) 

!Budgeterat resultat 2019 

Finansiering (förändringar) 2020 
Avskrivningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Skatteintäkter inkl. generella bidrag 
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 
Fördelade kapitalkostnader 
Summa finansiering 

Verksamheter (förändringar) 2020 
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden 
Borttag Projekt för upprättande av skyltprogram med tillhörande tillsyn , 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pi, halvårseffekt 
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pi, halvårseffekt 

Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) 
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 
Summa verksamheter 

ltnflationskompensation 2020 

Löneökningar 2020 
Löneökningar 2019 3 mån 
Löneökninciar 2020 9 mån 
Summa löneökningar 

!Budgeterat resultat 2020 

Belopp V-het 

-4 sool 

-4 949 
-4 400 
-2 101 
18 297 
-2 530 
2 000 

786 
1 366 
8 469 

-180 
300 

-1 098 
-1 343 
-2 664 

258 

0 
0 

-10 179 
2 137 

-12 769 

al 

-3 100 
-11 100 
-14 200 

-23 1001 

T&S 
Sam.bygg/Miljö 

B&S Skolpeng 
B&A Gymnasiepen1 
V&Oram 
V&Oram 

V&O Hemvårdspen 
V&O Boendepeng 
V&O Boendepeng 
V&O Boendepeng 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 



Händelse (förändring jrnf fg år) 

!Budgeterat resultat 2020 

Finansiering (förändringar) 2021 
Avskrivningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 
Fastighetsavgift 

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 
Fördelade kapitalkostnader 
Summa finansiering 

Verksamheter (förändringar) 2021 
Borttag "Arbete med översiktsplanen" 

Borttag Moduler förskola/skola från 2017 
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Summa verksamheter 

llnffationskompensation 2021 

Löneökningar 2021 9 mån 
Löneökningar 2020 3 mån 
Löneökninqar 2021 9 mån 
Summa löneökningar 

Budgeterat resultat 2021 
Budgeterat resultat 2021 

Finansiering (förändringar) 2022 
Avskrivningar 
Räntekostnader 
Pensioner 
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 

Fastighetsavgift 

Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 
Fördelade kapitalkostnader 
Summa finansiering 

Verksamheter (förändringar) 2022 
Borttag utökat bidrag till vägföreninger (vägar enskilt huvudmannaskap) 

Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Summa verksamheter 

Jlnffationskompensation 2022 

Löneökningar 2022 9 mån 
Löneökningar 2021 3 mån 
Löneökninqar 2022 9 mån 
Summa löneökningar 

I Budgeterat resultat 2022 

Belopp V-het 

-23 1 ool 

-2 288 
-7 160 

-918 
21 564 
-3 800 
2 000 

970 
461 

10 829 

250 
1 800 
-326 
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0 
0 

2 171 

al 

-3 700 
-13 800 
-17 500 

-27 600 
-27 600 

2 743 
-3 51 2 
-1 478 
21 564 

0 
2 000 
1 016 

-33 
22 300 

1 500 
0 

-1 600 
0 
0 

-100 

ol 

-4 600 
-14 300 
-18 900 

-24 3001 

Sam.bygg/Plan 

B&S ram 
B&S Skolpeng 
B&A Gymnasiepen1 
V&O 
V&O 

T&S 

B&S Skolpeng 
B&A Gymnasiepen1 
V&O 
V&O 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 



Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar 

Sammandrag 

Driftbudget 
Budget Budget Plan Plan 

Tkr 2017 2018 2019 2020 

Kommunfullmäktige -1 918 -1 587 -1 587 -1 587 
- varav skolpeng, barnoms.lgrundsk. -166 754 -169 658 -170 631 -171 729 

- varav skolpeng, gymnasium -42 909 -43 410 -47 557 -48 900 

- varav hemvårdspeng -50 468 -49 884 -49 884 -49 884 

- varav boendepeng -58 080 -60 248 -68 290 -76 332 

Val nämnd -113 -113 -113 -113 

Överförmyndare -1 167 -1 167 -1 167 -1 167 

Revision -845 -845 -845 -845 
Kommunstyrelsen -145 676 -144 664 -145 854 -146 034 ............................... ........................... ........................................................... 

- varav kommunstyrelse -2 069 -2 379 -2 379 -2379 

- varav kommunledningskontor -50 853 -49 120 -49 120 -49 120 

- varav teknik & service -50 128 -50 063 -51 253 -51 433 

- varav samhällsbyggnad -2 590 -2 605 -2 605 -2 605 

- varav bildning & arbete -40 036 -40 497 -40 497 -40 497 

Utbildningsnämnd -113 293 -112 313 -111 513 -111 513 ............................... ........................... .............................. ,,,,,,,,,,,, ................. 
- varav utbildningsnämnd -390 -494 -494 -494 

- varav barn & skola -79 214 c78 799 -77 999 -77 999 

- varav bildning & arbete -33 689 -33 020 -33 020 -33 020 

Vård- och omsorgsnämnd -108 048 -112 845 -115911 -118 317 .... ............ ............... ........................... ........................................................... 
- varav vård- och omsorgsnämnd -389 -389 -389 -389 

- varav vård & omsorg -107 659 -112 456 -115 522 -117 928 

Myndighetsnämnd -3 248 -3 139 -3 439 -3 139 .... ........................... ........................... ...................... .. ................................... 
- varav myndighetsnämnd -413 -330 -330 -330 
- varav teknik & service -266 -266 -266 -266 
- varav samhällsbyggnad -2 569 -2 543 -2 843 -2 543 

Delsumma -692 519 -699 873 -716791 -729 560 

- varav inflationskompensation 0 0 0 0 

Löneökning 2017 -9 800 -13 100 -13 100 -13 100 

Löneökning 2018 -9 000 -12 000 -12 000 

Löneökning 2019 -9 300 -12 400 

Löneökning 2020 -11 100 
Reserv för demografi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

övrigt, finansiering -20 249 -26 103 -33 607 -42 905 

Summa -723 568 -749 076 -785 798 -822 065 

Skatteintäkter o bidrag 738 468 764 376 781 198 798 965 

RESULTAT 14 900 15 300 -4 600 -23 100 

I nvesteri ngsbudget 

Tkr 2017 2018 2019 2019 

Skattefinansierad investering 111 503 147 320 132 495 195 295 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 6 500 6 500 2 000 0 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 67 950 65 715 43 635 44 410 
Exoloateringsverksamhet -9 210 -23 200 -23 240 -7 300 
TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 176 743 196 335 154 890 232 405 



Resultatbudget 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget 
Mkr 2014 2015 2016 2017 

Verksamhetens nettokostnader -598,7 -619,8 -648,3 -661 ,9 
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -45,7 -53,1 -53,5 -59 ,0 
varav avskrivningskostnader VA -6,4 -7,0 -7,9 -10,9 

varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2.1 -2,7 -1,9 -3, 1 

Verksamhetens nettokostnader -644,5 -672,8 -701,7 -720,9 

Skatteintäkter 584,7 607,1 627,5 648,3 
Generella bidrag och utjämning 73,4 74,4 89,8 90,2 
Finansiella intäkter 2,0 1,4 2,4 1,4 
Finansiella kostnader -5,1 -3,5 -3,3 -4,1 

Resultat före extraordinära poster 10,5 6,7 14,8 14,9 

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

Årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 

Resultat i % av skatteintäkter: 1,59% 0,98% 2,06% 2,02% 
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i%: -0,41% -1,02% 0,06% 0,02% 

Resultat 2 % av skatter o gen. bidr. 13,2 mkr 13,6 mkr 14,3 mkr 14,8 mkr 
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i resultat: -2,7 mkr -7,0 mkr 0,4 mkr 0,1 mkr 

Summa investeringar (skattefinansierade.+ n -62,7 mkr 84,9 mkr 111 ,1 mkr 118,0 mkr 
Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. im 79% 62% 17% 54% 
Avvikelse från självfinansiering: 53,3 mkr 4,2 mkr -63,8 mkr -53,3 mkr 
Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin 258% 179% 21% 54% 
Avvikelse från självfinansiering: 73,1 mkr 40,9 mkr -55,8 mkr -49,9 mkr 
Självfinansieringsgrad VA-fin. invest.: 24% 37% 18% 16% 
Avvikelse från självfinansiering VA: -19,9 mkr -12,0 mkr -35,0 mkr -58,7 mkr 

,~ 

~ 
~ 
~ 

Budget 
2018 

-685,0 
-61 ,3 
-12, 1 

-3,2 

-746,3 

680,0 
84,4 
2,0 

-4,8 

15,3 

0,0 
0,0 

15,3 

2,00% 
0,00% 

15,3mkr 
0,0 mkr 

140,7 mkr 
42% 

-89,4 mkr 
42% 

-86, 1 mkr 
24% 

-38,4 mkr 

o.ooo mk1· it-

Plan Plan 
2019 2020 

-71 6,6 -743,5 
-63 ,8 -68,8 
-13,5 -14,7 

-3,2 -3,2 

-780,4 -812,3 

703,8 729,1 
77,4 69,8 

2,0 2,0 
-7,4 -11 ,8 

-4,6 -23,1 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

-4,6 -23,1 

-0,59% -2,89% 
-2,59% -4,89% 

15,6 mkr 16,0 mkr 
-20,2 mkr -39 ,1 mkr 

117,9 mkr 186,3 mkr 
34% 16% 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 201 7-06-07 

Plan Plan 
2021 2022 2018-2020 

-758,3 -777,8 
-71 , 1 -68,3 
- 15, 1 -15,2 

-3,2 -3,2 

-829,4 -846, 1 

757,6 786,0 
61 , 1 56,3 

2,0 2,0 
-19,0 -22,5 

-27,6 -24,3 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

-27,6 -24,3 

-3,37% -2,88% -0,5% 
-5,37% -4,88% -2,53% 

16,4 mkr 16,8 mkr 46,9 mkr 
-44,0 mkr -41 ,1 mkr -59 ,3 mkr 

37,8 mkr 0,0 mkr 444,9 mkr 
22% 80% 29% 

-88,8 mkr -164,3 mkr -101,3 mkr -7, 1 mkr -342,5 mkr 
32% 14% 19% 82% 28% 

-90,0 mkr -167,5 mkr -104,5 mkr -5,8 mkr -343,5 mkr 
40% 35% -483% 136% 

-20,4 mkr -27,4 mkr 18,2 mkr 4,0mkr 

2.200 rnkr 2.300 mkr 2 400 mkr ::.500 rnl<r 



Finansieringsbudget 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget 

Mkr 2014 2015 2016 2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 37,3 43,4 45,5 45,0 
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 6,4 7,0 7,9 10,9 
Justering för upplösningar (st. med.fin) 2, 1 2,7 -1 ,9 3,1 
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 68,3 36,3 -45,3 -0,4 
Exploateringsverksamhet -4,0 16,8 4,6 10,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 120,5 112,9 25,6 84,1 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Nettoinvesteringar, skattefinansierade -45 ,0 -48,2 -70,7 -109,5 
Medfinansiering statlig infrastruktur -17,7 -36 ,7 -6,2 -6,5 
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -32,2 -29 ,7 -43 ,9 -79,5 
Försäljningar/övrigt 1,0 -11, 1 1,7 
Anslutningsavgifter VA 5,9 10,8 1,0 10,0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -88,0 -114,9 -118, 1 -185,5 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nya lån 0,0 30,0 105,0 106,0 
Amorteringar -10,3 -11,2 -13 ,5 -16,0 

Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar -49,8 -14,5 -2,3 0,3 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -60,1 4,3 89,2 90,3 

Årets kassaflöde -27,6 2,3 -3,3 -11, 1 
Likvida medel vid årets början 45,6 18, 1 20,3 17,0 

Likvida medel vid årets slut 18, 1 20,3 17,0 5,9 

Budget Plan 

2018 2019 

15,3 -4,6 
46,0 47,1 
12, 1 13,5 
3,2 3,2 

23,2 23,2 
99,8 82,5 

-147,3 -132,5 
-6,5 -2,0 

-65,7 -43,6 

15,2 9,7 
-204,3 -168,4 

127,1 113,2 
-22,9 -27,6 

0,3 0,3 
104,6 85,9 

0,0 0,0 
5,9 5,9 

5,9 5,9 

Plan 

2020 

-23,1 
50,9 
14,7 

3,2 

7,3 
53,0 

-195,3 
0,0 

-44,4 

2,4 
-237,3 

218,8 
-34,8 

0,3 
184,4 

0,0 
5,9 

5,9 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

Plan Plan 

2021 2022 

-27,6 -24,3 
52,8 49,9 
15, 1 15,2 
3,2 3,2 

4,0 4,0 
47,5 48,0 

-129,6 -31,4 
0,0 -4,5 

-0,5 -13,0 

3,6 1,8 
-126,5 -47,1 

119,8 42,7 
-41 , 1 -43,9 

0,3 0,3 
79,1 -0,9 

0,0 0,0 
5,9 5,9 

5,9 5,9 



Balansbudget 

Bokslut Bokslut Bokslut Budget 

Mkr 2014 2015 2016 2017 

Anläggningstillgångar 781,2 864,8 934,2 1 060,3 

Omsättn i ngsti 11 gångar 105,0 128,4 166,3 144,7 
- varav likvida medel 18, 1 20,3 17,0 5,9 

SUMMA TILLGÅNGAR 886,3 993,2 1 100,5 1 205,0 

Eget kapital 447,7 454,4 475,3 490,2 
- varav årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 

Avsättningar 43,4 27,7 20,8 20,4 

Långfristiga skulder 245,6 306,4 398,3 488,3 

Kortfristiga skulder 149,6 204,7 206,2 206,2 

Summa skulder 395,2 511,1 604,5 694,5 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 886,3 993,2 1 100,5 1 205,0 

Soliditet% 51% 46% 43% 41% 

Budget Plan Plan 

2018 2019 2020 

1 203, 1 1 307,4 1 475,6 

121,5 98,2 90,9 
5,9 5,9 5,9 

1 324,6 1 405,6 1 566,6 

505,5 500,9 477,8 
15,3 -4,6 -23, 1 

20,4 20,4 20,4 

592,6 678,2 862,2 

206,2 206,2 206,2 

798,7 884,4 1 068,4 

1 324,6 1 405,6 1 566,6 

38% 36% 30% 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 

Plan Plan 

2021 2022 

1 530,8 1 509,3 

86,9 82,9 
5,9 5,9 

1 617,7 1 592,2 

450,2 425,9 
-27,6 -24,3 

20,4 20,4 

941,0 939,8 

206,2 206,2 

1 147,2 1 145,9 

1 617,7 1 592,2 

28% 27% 
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Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr) 

2016 2017 2018 

Budget 2017 inkl. interna poster -668,3 -688,3 -692,5 
Politiska prioriteringar 201 X 2, 1 0,4 5,9 
Effekter av andra politiska beslut -0,5 0,6 0,0 
Justeringar samt energieffektivisering -2,8 0,6 3,7 
Skol- och VoO-peng (förändr.) från 2015 -17,9 -0,4 -8,8 
Besparing/effektivisering/förändring 6,9 0,1 0,0 
LG Prio -5,5 -8,3 
Löneökn 2017 -9,8 -13 , 1 
Löneökn 2018 -9,0 
Löneökn 2019 
Löneökn 2020 
Löneökn 2021 
Löneökn 2022 
Pensioner -38,2 -44,8 -48,7 
Demografi 0,0 -1 ,0 -1,0 
Inflation 0,0 0,0 0,0 
Upplupna semesterlöner -1,0 -1,0 -1,5 

övriga avsättningar/poster -7,0 -1,9 -1,4 
Till kommunfullmäktiges förfogande -0, 1 -0,3 -0 ,3 
Till kommunstyrelsens förfogande 0,0 -2,2 -2,6 

Interna poster 92,7 91 ,6 92,4 
Verksamhetens nettokostnad -597,3 -634,0 -661,9 -685,0 

~ 

2019 2020 

-692,5 -692,5 
-4,5 -14,9 
0,0 0,0 
4,1 4,1 

-13 ,9 -16,3 
0,0 0,0 

-10,0 -9,9 
-13, 1 -13, 1 
-12,0 -12 ,0 

-9,3 -12,4 
-11, 1 

-53,5 -55,6 
-1 ,0 -1,0 
0,0 0,0 

-1 ,5 -1 ,5 

-1,4 -1 ,4 
-0,3 -0,3 
-2 ,6 -2,6 

94,9 97,0 
-716,6 -743,5 

2021 

-692,5 
-14,9 

0,0 
4, 1 

-16,2 
0,0 

-7,9 
-13, 1 
-12,0 
-12,4 
-14,8 
-13,8 

-56,5 
-1 ,0 
0,0 

-1 ,5 

-1,4 
-0,3 
-2,6 

98,5 
-758,3 

2022 

-692,5 
-14,9 
. 0,0 
4,1 

-17,8 
0,0 

-6,4 
-13, 1 
-12,0 
-12,4 
-14,8 
-18,4 
-14,3 
-58,0 

-1 ,0 
0,0 

-1,5 

-1,4 
-0,3 
-2,6 

99,4 
-777,8 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 
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Skattefin. investering Statlig infrastruktur - Exploatering 

- VA-investering - 0- -Totalt 

Avskrivningar (Mkr) 

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

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

,± 

Plan 
2022 

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

~--= 
('---

~ 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

Bjärepartiets förslag till budget 2018-2022 
Senast uppdaterad: inför KS 2017-06-07 
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5,0 !1 A _,,_,~ p ........_ ~ · ,;1- f• 1) ,,_-ft--:2_:.a,,r-'•~/~ 

I C - ... ;i,-~ - 34 
0,0 i , , 1,'2 1;8 ' 

~ ~ y 9 ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 

lf lf lf lf lf lf lf ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
<o('f <o('f <o('f <o('f <o('f <o('f <o('f 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

~Räntekostnader (totalt) ...__varav VA ..,.._,._varav Skattefin 

36% 

- .. ' 30% 28% 27% 

--- -e 18% 19% 19% 19% 18% 17% 14!'/o- 13')7c 
,---,-....-,_ ,__,. - 0 - '() - -0 -

, ~~ 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Soiliditet -<:rSoliditet, inkl. pensionsskuld före -98 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 13 av 26 

KF § 131 DnrKS000475/2017-700 

Reviderat vård- och omsorgsprogram 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden för detta program 2013. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen för vård- och omsorgsarbetet i Båstads kommun. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beredningen har reviderat det befintliga, mycket genomtänkta programmet. 
Beredningen har under februari-april 2017 träffats vid totalt tre tillfällen och 
hah stor hjälp av tjänstemännen, framförallt Emma Pihl och Eva-Marie Persson. 
Vi har även träffat berörd personal inom Vård och omsorg. Beredningen har 
tagit bort saker som inte längre är aktuella samt tillfört nya, aktuella 
framtidsplaner. Då detta program främst vänder sig politiker har beredningen i 
programmet beskrivit det framtida behovet av bl.a. vård- och omsorgs boende. 

I likhet med övriga program som kommunfullmäktige beslutat om önskar 
beredningen att förvaltningen arbetar fram en populärversion av detta 
program, som ska finnas tillgängligt för allmänheten och övriga intresserade, på 
kommunkontoret bland annat. 

Under ärendet yttrar sig Marianne Mjöberg (BP), Ebba Krumlinde (C), Claes 
Sundin (M) och ordförande Håkan Mörnstad (BP). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 160. 
Beredningens förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram. 

Ebba Krumlinde (C): På sidan 3 i programmet, under rubriken Övergripande 
nationella mål och inriktning, behöver lydelsen ändras så att den återkopplar 
till den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. 

Håkan Mörnstad (BP): Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för att beakta 
Ebba Krumlindes (C) synpunkt och återkomma med nytt förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget remitteringsyrkande. Efter framställd 
proposition finner ordförande att ärendet remitterats till kommunstyrelsen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för att beakta Ebba Krumlindes (C) 
synpunkt och återkomma med nytt förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

llb 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-05-18 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000475/2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslut angående revidering 2017 av vård- och omsorgsprogrammet 
för Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bilagt förslag till reviderat Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun 
skickas till kommunfullmäktige för antagande, via kommunstyrelsen. 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast år 2025. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden 
till detta program år 2013. Programmet har nu setts över och reviderats av en tillfällig 
beredning. Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen 
för vård- och omsorgsarbetet i Båstads kommun. 

Beredningen har reviderat det befintliga, mycket genomtänkta programmet. Beredningen har 
under februari-april 2017 träffats vid totalt tre tillfällen och haft stor hjälp av tjänstemännen, 
framförallt Emma Pihl och Eva-Marie Persson. Vi har även träffat berörd personal inom Vård 
och omsorg. Beredningen har tagit bort saker som inte längre är aktuella samt tillfört nya, 
aktuella framtidsplaner. Då detta program främst vänder sig politiker har beredningen i 
programmet beskrivit det framtida behovet av bl.a. vård- och omsorgsboende. 

I likhet med övriga program som kommunfullmäktige beslutat om önskar beredningen att 
förvaltningen arbetar fram en populärversion av detta program, som ska finnas tillgängligt 
för allmänheten och övriga intresserade, på kommunkontoret bland annat. 

Christer Nordin(--) 

~~ 
Beredningens ordförande 

Beslutet ska expedieras till: 

H~I~~ 
~~ 

Beredni gens sekreterare 

Kommunkansliet, Ledningsgrnppen, !Communikationsavdelningen. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokoll från beredningen, daterat den 27 april 2017. 
Förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025. 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 14 av 26 

KF § 132 Dnr KS 000428/2017 - 800 

Reviderat miljö- och energiprogram 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och 
vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en 
tillfällig beredning. De tre programmen har slagits samman till ett program som 
kallas miljö- och energiprogram. 

Yttrande 

Syftet med miljö- och energiprogrammet är att redogöra för de politiska 
ställningstaganden som ska vara vägledande för arbetet inom dessa områden i 
Båstads kommun. 

Programmet presenterar kommunens strategiska inriktningsmål för att 
långsiktigt och ur ett hållbart perspektiv säkerställa framtidens behov och 
säkra generationsmålet. 

I förslaget fokuseras på att, ur ett brett perspektiv, öppna för ett ökat 
självförsörjande av lokalt producerad återvinningsbar energi, samt att finna 
former för att tillvarata utvecklingen av miljöförbättrande åtgärder på 
kommunal nivå. Detta har som mål att minimera den kommunala 
verksamhetens miljöpåverkan och samtidigt agera som föregångsman för 
kommunens invånare. 

Arbetet i beredningen har varit präglat av att målinriktat finna lösningar och 
formuleringar som överensstämmer med den samlade politiska viljan. 
Tydlighet och enkelhet har eftersträvats för formuleringarna i planen. Särskild 
vikt har lagts på att skapa övergripande med ändå meningsfulla målsättningar 
att arbeta efter i tillämpningen av miljö- och energifrågor som är öppna för 
framtida utveckling. 

Beredningen har en önskan om att en något förenklad version tas fram av 
förvaltningen. En sådan bör finnas tillgänglig på kommunens webbplats och i 
utskivet form på bland annat kommunkontor och bibliotek för att kommunens 
invånare och andra intresserade enkelt kunna tillgodogöra sig informationen. 

Under ärendets behandling i kommunfullmäktige lyfter ett antal ledamöter att 
formuleringarna rörande solfångare, eller solceller, bör omarbetas. 

Under ärendet yttrar sig Hans Grönkvist (BP), Kerstin Gustafsson (M), Bo 
Wendt (BP), Göran Klang (S), Thomas Andersson (L) och Claes Sundin (M). 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

t·~ ) ~ve/ 
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BASTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 

KF § 132 DnrKS000428/2017-800 

Forts. Reviderat miljö- och energiprogram 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 161. 
Beredningens protokoll, daterat den 22 maj 2017. 
Förslag till reviderat miljö- energi- och vindkraftprogram. 

Sida 

15 av 26 

Yrkanden Håkan Mörnstad (BP): Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för se över 
stycket om solceller och återkomma med nytt förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget remitteringsyrkande. Efter framställd 
proposition finner ordförande att ärendet remitterats till kommunstyrelsen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för översyn av stycket om solceller 
och återkomma med nytt förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-30 

Handläggare: Linda Wahlström 

Dnr: KS 000428/2017- 800 

Till: Kommunfullmäktige 

Antagande av miljö- och energiprogram 2012-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bilagt förslag till miljö- och energiprogram skickas till kommunfullmäktige för anta
gande, via kommunstyrelsen. 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast 
år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och vindkraftspro
grammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. De tre pro
grammen har slagits samman till ett program som kallas miljö- och energiprogram. 

Syftet med miljö- och energiprogrammet är att redogöra för de politiska ställningstaganden 
som ska vara vägledande för arbetet inom dessa områden i Båstads kommun. 

Programmet presenterar kommunens strategiska inriktningsmål för att långsiktigt och ur ett 
hållbart perspektiv säkerställa framtidens behov och säkra generationsmålet. 

I förslaget fokuseras på att, ur ett brett perspektiv, öppna för ett ökat självförsörjande av lokalt 
producerad återvinningsbar energi, samt att finna former för att tillvarata utvecklingen av mil
jöförbättrande åtgärder på kommunal nivå. Detta har som mål att minimera den kommunala 
verksamhetens miljöpåverkan och samtidigt agera som föregångsman för kommunens invå
nare. 

Arbetet i beredningen har varit präglat av att målinriktat finna lösningar och formuleringar 
som överensstämmer med den samlade politiska viljan. Tydlighet och enkelhet har eftersträ
vats för formuleringarna i planen. Särskild vikt har lagts på att skapa övergripande med ändå 
meningsfulla målsättningar att arbeta efter i tillämpningen av miljö- och energifrågor som är 
öppna för framtida utveckling. 

Beredningen har en önskan om att en något förenklad version tas fram av förvaltningen. En 
sådan bör finnas tillgänglig på kommunens webbplats och i utskivet form på bland annat 
kommunkontor och bibliotek för att kommunens invånare och andra intresserade enkelt 
kunna tillgodogöra sig informationen. 



2 (2) 

l11_Jt< luck(~h~ 
Kjel Stridh (BP) 
Beredningens ordförande 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet, Kommunikationsavdelningen. 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

Linda Wahlström 
Beredningens sekreterare 

Beredningens protokoll, daterat den 22 maj 2017. 
Förslag till reviderat miljö- energi- och vindkraftprogram. 

J!b 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 16 av 26 

KF § 133 Dnr KS 001362/2016 - 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 trygghetsboende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de 
motsvarar det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Ärendet har tidigare återremitterats på först kommunstyrelsen 2017-11-30 
och senast på kommunfullmäktige 2017-03-29. 

Under ärendet yttrar sig Eddie Grankvist (BP), Ingela Stefansson (S), Kerstin 
Gustafsson (M) och Uno Johansson (C). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 165. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2017-04-24, 
§ 48, med bilagd tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Förslag till kriterier för trygghets boende i Båstads kommun. 

Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C) och Eddie Grankvist (BP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun godkänns enligt bilaga 
efter följande justering: 

På sidan 2 i kriterierna, under rubrik "Kriterier för medfinansiering" och 
med underrubrik "Trygghetsboendets belägenhet", stryks meningen" 
Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna 
uppnås". 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghets boende delegeras till 
Vård och omsorg. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

2017-0'1·-12 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (3) 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 5 september 2016 att mcdfinansiera till Malens trygg
hetsboende efter inkommen förfrågan från Båstadhem AB om mcdfinansiering 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
boende som utgör grund för Båstads kommuns stiillningstagande för att bevilja medfinansiering 
av värd/värdinna och gemensamhetslokal i trygghets boendet. 

Syfte 
Trygghetsboende iir 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 stöd insatser såsom vård- och omsorgsboende, 
hemtjänstinsatser m.m. 'J'rygghetsboendets 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 uthyrningen. Bostadsrättsförening hanterar själv
ständigt lägenhetsupplätclscr. Det är inte tillåtet med anclrahanclsuthyrning eller inneboende. 

I anslutning till trygghetsbostaden ska gemensamhetslokaler finnas. Lägenheter, gemensamhets
lokaler och utemiljö ska vara tillgänglighetsanpassade. Möjlighet till gemensamma måltider ska 
finnas. 

Trygghetsboendet 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. trygghetslann, 
matdistribution, hemvård eller andra insatser ansöker den enskilde hos kommunens bistånds
handläggare orn bistånd. 

Ansökan om trygghetsboende 
Målgruppen för boende i trygghetsboende är personer över 65 år. Trygghetsbostaden är inte 
biståndsprövad enligt Socialtjänstlagen. Ansökningsförfarande, kösystem och tilldelning av 
bostad ska bygga på samma villkor och vara lika tillgfö1gligt för alla sökande som uppfyller 
;'\Jderskriteriet 65 år. J\nmman sker via respektive hyresvärd/bostadsrättsförening. 

Bedömning av ansökan om medfinansiering av trygghetsboencle 
Ansökan om med finansiering till trygghetsbocnde sker till Vård- och omsorgsnämndcn i Båstads 
kommun. Utifrån behov fatt<1r nämnden beslut om med finansiering för varje enskilt objekt på 
underlag av hyresvärdens ansökan . Ansökan ska 0111fott<1 beskrivning av fastigheten, niiromrädet 
samt mål och inriktning. I ansökan anges önskad medfinansiering tillsammans med kostnads
underlag för viird/viirdinn<1 och gemensamhel'slokal. Hyresvärden ansvarnr sjiilv för anställning 
av värd/värdinna. Värd och omsorg bistår endast med ekonomiskt bidrag till medfinansieringen. 
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Trygghets bostäder ska uppfylla bygglagstiftningens och Boverkets krav. När beslut ska tas om 
ekonomiskt bidrag till hyra för gemensamhets lo kal samt kostnad för värd/värdinna prövar 
kommunen ansökan med hänsyn till befolknings-, boende-, och servicestruktur i det aktuella 
området samt hur ett trygghets boende kan bidra till ökade sociala kontakter. Vid bedömning av 
ansökan säkerställer kommunen att "Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun" 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, men även andra gäster ska ges möjlighet till synpunkter. 
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. 

Gemensamhetslolrnl 
Gernensamhetslokal finns i anslutning till bostäderna och ska vara lättillgänglig. 
I lokalen ska det finnas möjlighet 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 utjämnade. 
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 trösldar får inte förekomma i entren. 
Låssystemet bör vara funktionellt för rullstolsburna personer. 
Det bör finnas möjlighet att köra bil ända fram till entren. 



Hyresvärden ska uppfylla bygglagstiftningen och Boverkets krav gällande allmänt inomhus 
i lägenheten, köksstandard, badrum/WC, hissar m.m. 
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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 om verksamheten håller 
avtalad kvalitet samt att utbetald medfinansiering används på rätt sätt. 

En redovisning för verksamhetsåret ska senast 31 januari inlämnas till Vård- och omsorgs
nämnden i Båstads kommun, med beskrivning av verksamhetens genomföranden samt hur 
utföraren bedömer att den levt upp till gällande kvalitetskrav. 
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l<riterier för trygghets boende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
med finansiering 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. Kommunala 
pension1irsrådet (!<PR) har tagit del av kriterierna och de motsvarar det som 
J<PH tidigare framfört som önskemål. Ärendet har återremitterats till nämnden 
från kommunfullmäktige den 29 mars 2017. Förvaltningen har behandlat 
återremissen från fullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden besvarar 
återremissen i delarna som gäller ålderskriteriet på 65 år. Förlydliganden i 
de delar som avser byggnation och Investeringar överlämnas däremot till 
kommunstyrelsen att besvara. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2017, med tillhörande bilaga. 

Förv<iltningens förslag 1. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun godkänns enligt bilaga. 
2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras 
till Vård och omsorg. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson samt vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Ucslul Vård- och omsorgsnämn<len fiireslär kommunfullm1iktigc besluta: 

[ 

1. [{riterier för trygghets boende i Båstads kommun (daterad 2017-04-12) 
godkänns enligt bilaga. 

2. justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras 
till Vård och omsorg. 

/· 
(ustcrandcs signaturer Utdragsucstyrlcandc 

(1 1i (\, A_~:-J 
l -\_ ~ 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-04-18 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000129/2016-700 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschef 
Teknik- och servicechef 
13åstadhcm AI3 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till kriterier för trygghetsboende. 

Tjänsteskrivelse 

Återremiss från kommunfullmäktige den 29 mars 2017. 

Samråd har skett med: 
Kommunala pensionärsråclet 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
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Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut på medfinansiering av 
värd/värdinna och gemensamhetslolrnl till Malens trygghetsboende i Bi.lstad. I samband med 
beslutet fick förvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för trygghets boende i Båstads 
kommun. Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de motsvarar 
det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Aktuellt 
Ärendet har återremitterats från kommunfullmäktige den 29 mars 2017. Återremissen bestod 
av två delar. Först och främst ska ärendet förtydligas och kompletteras. Ärendet ska belysas 
utifrån SFS 2016:848, Förordning om statligt stöd för att anordna och til/handahcllla bostäder/är 
äldre personer (i'tlderskriteriet på 65 år), samt BFS 2016:9, Boverkets föreskrifter om staWgt 
stöd för att· a11ord11a och tillhcmdahålla bostiiderför äldre personer. Ärendet ska även belysas 
utifrån vad de nya statliga bidragen innebär för trygghetsboendekalkylen. 

Förvaltningen har behandlat återremissen från fullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden 
besvarar återremissen i delarna som gäller ålderskriteriet på 65 år. Förtydliganden i de delar 
som avser byggnation och investeringar överlämnas däremot till kommunstyrelsen att 
besvara. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun godkänns enligt bilaga. 

2. justeringar och förändringar i kriteriema för trygghetsboende delegeras 
till Vård och omsorg. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson 
Vi\rd och omsorg, Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

IJeskrivning <iv ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsniimnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslolrnl till Malens 
trygghetsboende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. Förv<tltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i IJåstads kommun. 
l{ommunala pensionärsrådet (I<PH) har tagit del av kriterierna ot:h de 
motsvarar det som l<PR tidigare framfört som önskemål. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S), Bo Wcndt (HP), Uno Johansson 
(C), Eddie Grankvist (Bl'), Kerstin Gustafsson (M), Ann-Margret l<jellberg (S), 
Hans Grönkvist (BP) och Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag frän kommunstyrelsen 2017-03-15, § 68. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnänrnden 2017-01-23, § 6, med bilagd 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ingela Stefansson (S) med bifall av Uno Johansson (C): Ändringsyrkande att 
ålderskriteriet i ändras från 70 år till 65 år. 

Uno Johansson (C) med bifall av Thomas Andersson (I,): Ändrlngsyrkande alt 
stryka meningen "alternativt ska hyresviirclen bistå med resurser för att detta 
ska kunna uppnås''. 

Thomas Andersson (L): Ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet ska förtydligas och 
kompletteras. Ärendet ska belysas utifrån SFS 2016:848 Förord11i119 om stntli9t 
stöd för att n11ord11a och tillhn11dahålla bostäderför äldre personer 
(ålderskriteriet pii 65 är) och BFS 2016:9 JJoverketsföreskrifter om stat/i9t sWd 
för att a11ord11a och tillhmula/1iilla bostäder för äldre personer. l<ompletteringen 
ska även belysa vad de nya statliga bidragen innebär för 
trygghetsboendekalkylen .. 

Ajournering: Sammanträdet ajourneras i 25 minuter. 

Notering l<atarina Toremalm (Ml') Wmnar sammanlriidet efter ajournering (21:05). 

l'ropositionsonlningar Ordförande stiiller proposition pä Thomas i\nclerssons (L) äterremissyrlrnnde. 
Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet ftterremitterats. 

Omröstning begärs. 
Fortsätter på nästa sida. 



l<ommunfullmäktlge 

Omröstning: 

Omröstningsresultat: 

11eslnt 

I<F § 4-9 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sammantriidcsdaturn 

2017-03-29 

Dnr I<S 001362/2016 - 700 

Forts. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

I<ommunfullm~iklige godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA 
Ledamot som vill i\terremittera ärendet röstar NEJ. 

Sida 

2av 2 

Omröstningen utfaller med 18 Ja- och 20 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Si\lecles har ärendet 
återrcm ittcrats. 

Ko111111unf11llmäktigc beslutar: 

l<ritericr för trygghetsboendc 11terremitteras till vi\rd- och omsorgsnämnden 
med motiveringen: 

Ärendet ska förtydligas och kompletteras. Ärendet ska belysas utifrån: 

- SFS 2016:848 Förorc/11i119 om statli9t sWclför att c111orc/11a och lillha11clahålln 
bosUiderför äldre personer (ålderskriteriet på 65 är). 

- BFS 2016:9 Boverkets föreskrifter om statli9t sWc/ för att a11orc/1w och 
ti/llrn11dnhå/la bostiiclerför äldre perso11er. 

- Vad de nya statliga bidn1gen innebär för trygghetshocndelrnlkylcn.: 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 17 av 26 

KF § 134 Dnr KS 000385/2017 - 905 

Erbjudande om delägarskap i lnera AB 

Beskrivning av ärendet Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e
hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård 
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Kommunen har nu 
erbjudits att förvärva fem aktier i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget 
för att enklare kunna använda sig av företagets tjänster. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterad 2017-06-07, § 167. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Daniel Kling, daterad 2017-05-05. 
Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal. 
Bilaga 2. Anslutningsavtal. 
Bilaga 3. Aktieägaravtal. 
Bilaga 4. Bolagsordning. 
Bilaga 5. Ägardirektiv. 
Bilaga 6. Årsredovisning Inera AB 2015. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i lnera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-05 
Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000385/2017 - 905 

Förvärv av aktier i lnera AB 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 

1 (2) 

infrastruktur och stöd för digitalisering. Kommunen har nu erbjudits att förvärva fem aktier i 
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget för att enklare kunna använda sig av företagets 
tjänster. 

Bakgrund 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. 

Aktuellt 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare - sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 



upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger 
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
SKL Företag AB: inera@skl.se 
IT-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal 
Bilaga 2. Anslutningsavtal 
Bilaga 3. Aktieägaravtal 
Bilaga 4. Bolagsordning 
Bilaga 5. Ägardirektiv 
Bilaga 6. Årsredovisning Inera AB 2015 

Samråd har skett med: 
Anders Björk, IT-chef 
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KF § 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

Dnr KS 000494/2017 - 908 

Begäran om borgensåtagande från Båstads GIF 

Sida 

18 av 26 

Beskrivning av ärendet Båstads GIF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande 
avseende ett lån om 1 mkr för att bygga en konstgräsplan på Drivanområdet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig den 1 juni positiv till ansökan. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Allan Sunnergren (MP), Ingela 
Stefansson (S), Göran Klang (S), Johan Olsson Swanstein (M), Thomas 
Andersson (L), Jonas Persson Follin (-),Carolin Gräbner (SD) och Uno 
Johansson (C). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 168. 
Tjänsteskrivels från ekonomichef Johan Linden. 
Inkommen begäran om borgensåtagande från Båstads GIF. 

Yrkanden Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Johan Olsson Swanstein (M), Thomas 
Andersson (L), Jonas Persson Follin (-),Carolin Gräbner (SD) och Uno 
Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads GIF beviljas kommunal borgen om 1 miljon kronor. 

2. Borgensåtagandet sträcker sig i 10 år och lånet ska amorteras inom 10 år. 

3. Konstgräsplanen anläggs på ett miljörätt sätt. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-07 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 000494/2017-908 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Båstads GIF 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Inkommen begäran om borgensåtagan från Båstads GIF 

Samråd har skett med: 
Fritidschef, kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om borgen för lån från Båstads GIF 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Båstads GIF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande avseende ett lån om 1 
mkr för att bygga en konstgräsplan på Drivanområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ställde sig den 1 juni positiv till ansökan. 

Bakgrund 

Båstad Gif har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande avseende ett lån om 1 
mkr för att bygga en konstgräsplan på Drivanområdet. Kommunstyelsens arbetsutskott den 
l:a juni ställde sig positiv till ansökan med hänvisning till föreningens höga finansieringsgrad 
på nästan 80 % som möjliggjorts via bidrag. Konstgräsplanen är kostnads beräknad till 6,2 mkr 
varav 4,8 mkr finansieras via bidrag och 0,4 mkr finansieras via föreningens egna medel. Res
terade del av finansieringen är tänkt att ske via banklån på 1 mkr. För att erhålla så bra villkor 
som möjligt från banken avseende lånet på 1 mkr har föreningen begärt att kommunen ska 
borga för lånet. 

Föreningen uppger i sin ansökan till kommunen att lånet om 1 mkr är tänkt att löpa med en 
amortering om 10 år, dvs att hela lånet ska vara återbetalt på 10 år. Därför uppger föreningen 
att borgensförbindelsen också skulle kunna utgå under 10 år, dvs till hösten 2027. 

Föreningen uppger att den kan tänka sig "pantförskrivning av intäkter från bidrag". 

Båstads GIF arrenderar marken, som konstgräsplanen ska byggas på, av kommunen. Arrendet
iden är 25 år räknat från 2012-01-01. Av arrendeavtalet framgår bland annat "Arrendatornfår 
inte utan jord ägarens skriftliga samtycke på arrendestället uppföra byggnader eller anläggning
ar. Upplåtaren förklarar sig generellt sett vara positiv till utveckling av arrendestället som id
rottsområde. " 

Aktuellt 

Föreningen har tillsammans med ansökan inlämnat sin senaste årsredovisning för perioden 
2015-11-01 - 2016-10-31. Årsredovisningen innehåller resultatsammanställning samt balans
räkning för de senaste två åren. Någon kassaflödesanalys finns ej i årsredovisningen. 

Företrädare för föreningen har i samtal uppgivit att den resultatnivå som uppnådes vid senaste 
verksamhetsåret om ca 300 tkr troligen är den nivå resultaten kommer uppgå till framöver. 
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Enligt företrädare för öreningen kommer uppförandet av konstgräsplanen generera uthyr
ningsintäkter för föreningen. I vilken omfattning dessa hyresintäkter kommer överskrida even
tuella nuvarande och därmed kunna finansiera räntekostnader och amorteringar med anled
ning av konstgräsplanen är inte känt. 

Uppgifter från fri tidsavdelningen gör gällande att föreningen erhåller ca 300-320 tkr i verk
samhets-/föreningsbidrag från kommunen årligen. 

Av Båstads kommuns finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2008-03-26 § 51, framgår 
att: 

"Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. Kommunen har en restrik
tiv inställningar till borgen för lån till andra låntagare och ändamål. Borgen för lån till andra 
låntagare skall alltid föregås av kreditprövning. Att gå i borgen innebär ett risktagande. Dessu
tom innebär åtagandet ökade administrativa kostnader av olika slag. Kommunfullmäktige fast
ställer därför om en särskild avgift för att teckna borgen ska utgå eller ej." 

Nuvarande borgensåtaganden, per den 2016-12-31, uppgår till sammanlagt 545,S mkr varav 
S 18,S mkr avser kommunens helägda bolag "Båstadhem AB". Cirka 23 mkr av borgensåtagan
det är emot NSR. Kommunens samlade borgensförpliktelser gentemot föreningar uppgår till ca 
4 mkr och fördelas enligt följande: 

[Förening 2016-12-31 Ändamål 

Förslövs IF 250 000 Uppi 1992-08-27 
Förslövs IF 777 400 Uppi 2012 nya omklädningsrum 
V Karups Bygdegårdsf 25 000 Uppi 1982-07-22 
V Karups Bygdegårdsf 86 400 Uppi 2007 energibesparande åtgärder 
Båstad GIF 450 000 Uppi 1986 uppförande av omklädningsrum 
Grevie Bygdegård ldrottspark 1 110 214 Uppi 1983 
Båstads Sportcenter 893 000 Uppi 1991 
Grevie ldrottscenter AB 400 000 Uppi 2001 checkkredit 
Summa kronor 3 992 014 

Föreningens likviditet väntas påverkas dels genom amorteringar på lånet som uppgår till 100 
tkr årligen plus ränta på lånet. Räntekostnad motsvarande S % på 1 mkr blir SO tkr. 

Övervägande/framtid 

Allmänt om kommunalt borgensåtagande: 

Borgensåtaganden ar ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär 
en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser 
för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. Detta kan 
innebära att kommunen måste vara beredd att driva verksamheten vidare, om borgenstaga
rens förutsättningar upphör eller väsentligt försämras under borgenstiden. 

För många ideella föreningar är kommunal borgen en förutsättning för att kunna få lån över
huvudtaget. Kommunal borgen avseende de ideella föreningarna, är också ett sätt för kommu
nen att kunna stödja dessa utan att lämna direkta bidrag. Innan kommunal borgen lämnas, bör 
en kreditbedömning göras från kommunens sida, för att kunna bedöma om föreningen har 
möjlighet att klara av amortering och ränta på sitt lån. De föreningar som får en kommunal 
borgen är i regel också bidragsberättigade föreningar. Av den anledningen är det inte självklart 
att någon borgensavgift bör tas ut från dessa föreningar, även om kommunen gått i borgen för 
föreningens lån. 

När det gäller kommunal borgen för lån till investeringar i ideella föreningar /organisationer 
bör dessa enbart ges till föreningar som har sitt säte i Båstads kommun, om det inte föreligger 
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särskilda skäl för annat. Investeringen i sig bör bidra positivt till kommunens invånare och 
vara till nytta för dessa. 

I normala fall bör investeringar som finansieras med kommunal borgen vara försäkrat till ett 
värde som minst motsvarar kommunens borgensåtagande. 

Övrigt att beakta 

En eventuell borgensavgift fungerar som en ersättning för den risk kommunen tar i och med 
den kommunala borgen. En borgensavgift som tas ut innebär samtidigt att avgiften för före
ningen förtar en del av den kostnads besparing de söker uppnå genom sin ansökan om kom
munal borgen. 

Om borgensåtagande på 1 mkr ska lämnas till Båstads GIF för att bygga en konstgräsplan bör 
borgensåtagande villkoras av att lånet amorteras på 10 år så att borgensåtagandet upphör ef
ter 10 år. 

Kommunen äger redan marken som föreningen arrenderar och avser bygga konstgräsplanen 
på. Därmed är det svårt att se några möjligheterna att finna säkerhet i form av fast egendom för 
eventuella regresskrav kommunen skulle få ifall föreningen inte infriar sina förpliktelser avse
ende räntebetalningar och amorteringar på lånet. Föreningen skriver i ansökan att de kan 
tänka sig pantförskrivning av intäkter från bidrag. Med det avses troligen de årliga förenings
bidrag om ca 300-320 tkr som kommunen utbetalar till föreningen. 

Det är för undertecknad i dagsläget inte klarlagt hur befintliga planer för ut- och ombyggnad av 
Öre bäcksvallen kommer inverka på föreningens verksamhet eller ekonomi i övrigt. 

Alla beslut om borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Båstad 2017-06-07 

Johan Linden 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 19 av 26 

KF § 136 Dnr KS 000473/2017 - 905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 
2016 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. 

Underlag till beslutet 

Jäv 

Beslut 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2016 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 169. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-05-02. 
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet AV Media Skåne. 

Ingrid Zäther (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016 med en riktad anmärkning mot direktionen för bristande 
styrning och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och 
kommunal redovisningslag. 

2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-02 
Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 000473/2017 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 
verksamhetsåret 2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 

2. Bokslut och verksamhets berättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhets berättelse för år 
2016 samt även revisionsberättelse med en hemställan om att respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Johan Linden 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

1 (1) 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

Dnr KS 000865/2016 - 900 

Sida 

20 av 26 

Svar på motion - Tillskapande av gemensam målbild 

Beskrivning av ärendet 2016-06-21 inkom en motion från Liberalerna och Miljöpartiet angående 
tillskapande av en gemensam målbild. Motionens andemening är att politiker 
och tjänstemän gemensamt ska skapa en målbild och kunskap om 
morgondagens utmaningar och möjligheter. Förslag om hur detta ska kunna 
realiseras inbegriper genomförandet av gemensamma utbildningar där syftet 
är ökad förståelse för och möjligheter med samverkan, entreprenörskap, 
service, partnerskap och öppenhet. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Thomas Andersson (L) 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 164. 
Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-04-03. 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen bifalls. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

J;b l~ ~~ 
' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-03 
Handläggare: Patrik Johansson 

Dnr: KS 000865/2016 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige . 

Svar på motion -Tillskapande av gemensam målbild 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2016-06-21 inkom en motion från Liberalerna och Miljöpartiet angående tillskapande av en 
gemensam målbild. Motionens andemening är att politiker och tjänstemän gemensamt ska 
skapa en målbild och kunskap om morgondagens utmaningar och möjligheter. Förslag om hur 
detta ska kunna realiseras inbegriper genomförandet av gemensamma utbildningar där syftet 
är ökad förståelse för och möjligheter med samverkan, entreprenörskap, service, partnerskap 
och öppenhet. 

Aktuellt 
Motionens förslag ligger helt i linje med Båstads kommuns mål- och resultatstyrning. Arbetet 
med omvärlds bevakning och den inledande politiska budgetkonferensen varje år är befintliga 
delar som stödjer denna motion. Att utöka detta arbete är positivt för att bredda förståelsen 
och öka den politiska diskussionen kring viktiga strategiska beslut som behöver fattas 
beroende på vår omvärld. Detta skapar tydlighet och visar på vilken riktning som Båstads 
kommun ska ta framgent. 

Kommunledningskontoret 
Patrik Johansson, Ledningsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Liberalerna och miljöpartiet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016 



BÅSTADS l<OMMLJr 
Kommunstyrelsen 

M OTION 

En av de stora utmaningarna för oss politiker och kommun är hur vi ska klara av 

att ge den välfärd till medborgarna som de behöver och vill ha med de 

begränsade resurser som står till förfogande. 

Vilka möjligheter står till buds och vilka vägar är lämpliga att ta och vilka vägval 

står vi inför? 

Vi tror att kunskap, medvetenhet och förståelse är viktiga delar för att klara 

morgondagens uppgifter. Dessutom att vi, kommunens tjänstemän och 

politiker skapar oss en gemensam bild av läget och kunskap om morgondagens 

utmaningar och möjligheter. 

Denna bygd är genomsyrad av entreprenörskap och företagaranda och en vilja 

att tillsammans med kommunen skapa en allt bättre kommun att bo, leva och 

verka i. 

I vårt budgetförslag för 2017 tog vi upp detta och därför föreslår vi att: 

Vi, politiker och tjänstemän, skapar en gemensam må/bild och kunskap om 
morgondagens utmaningar och möjligheter. Förslagsvis genomför vi har 
gemensamma utbildningar där syftet är just ovanstående och att vi dessutom 
får ökad förståelse för och ser möjligheterna med samverkan, 
entreprenörskap, service, partnerskap och öppenhet mm. 

Båstad juni 2016 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

~ ~/ . /kr-A<I/ ~ 
Thomas ~sson 

MILJÖPARTIFJ:LBÄSTAD 

~~· 1~ 
Hans Ekwurtzel 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

Dnr KS 000763/2016 - 600 

Svar på motion - Förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism 

Sida 

21av26 

Beskrivning av ärendet Då experter på området framhåller att det finns olika ideologier av 
våldbejakande extremism så är det angeläget att kommunens arbete också 
riktar sig mot samtliga tre former av grupperingar som lyfts fram. Dessa tre 
former av grupperingar är vitmakt/våldsbejakande högerextremism, 
vänsterautonoma/våldsbejakande autonom samt religiös 
extremism/våldsbejakande jihadism. Det är också angeläget att arbeta 
systematiskt och kontinuerligt med det preventiva arbetet mot våldsbejakande 
extremism och inte endast tänka att vålds bejakande extremism är samma sak 
som terrorism eller större våldsamma attentat. Våldsbejakande extremism 
kommer i uttryck även i andra former som hat, hot eller vandalisering. Därför 
är det viktigt att ett stort fokus riktas mot mjuka, förebyggande insatser och 
åtgärder så som löpande kompetensutbildning inom området eller 
värdegrundsarbete. När det därtill gäller arbete vid uttryck eller åtgärd mot 
aktiviteter av extremistisk karaktär eller olika former av hot, hat, våld eller 
terror, bör det finnas en tydlig och fastställt beredskapsarbete för detta. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Claes Sundin (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 159. 
Tjänsteskrivelse från integrationschef Filippa Swanstein. 
Motion om förebyggande arbete mot vålds bejakande extremism. 

Yrkanden Claes Sundin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Arbeta löpande med fokus på skyddsfaktorer. 

3. Prioritera kompetensutveckling av medarbetare och förtroendevalda i 
kommunen på området radikalisering och extremism. 

4. Samrådsgruppen SPUFF (skola, fritidsgårdar, individ och familj samt polis) 
får i uppdrag att initiera, driva och fånga upp frågor, situationer eller 
sammanhang som rör vålds bejakande extremism inom professionen; dvs. 
handläggare, pedagoger, skolpersonal med mera. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 

KF § 138 Dnr KS 000763/2016 - 600 

Forts. Svar på motion - Förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism 

22 av 26 

5. Införande av en policy gällande noll tolerans för exempelvis klistermärken, 
klotter, vandalisering, hot och hat oavsett om de sker på nätet eller i 
"riktiga" livet. 

6. Fastställa eller tydliggöra en beredskapsplan som gäller kring och/eller i 
samband med ett attentat. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-30 
Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 000763/2016 - 600 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Arbeta löpande med fokus på skyddsfaktorer. 

2. Prioritera kompetensutveckling av medarbetare och förtroendevalda i kommunen på 
området radikalisering och extremism. 

3. Samrådsgruppen SPUFF (skola, fritidsgårdar, individ och familj samt polis) får i uppdrag att 
initiera, driva och fånga upp frågor, situationer eller sammanhang som rör vålds bejakande 
extremism inom professionen; dvs. handläggare, pedagoger, skolpersonal med mera. 

4. Införande av en policy gällande nolltolerans för exempelvis klistermärken, klotter, 
vandalisering, hot och hat oavsett om de sker på nätet eller i "riktiga" livet. 

5. Fastställa eller tydliggöra en beredskapsplan som gäller kring och/eller i samband med ett 
attentat. 

Sammanfattning av ärendet 
Då experter på området framhåller att det finns olika ideologier av våldbejakande extremism 
så är det angeläget att kommunens arbete också riktar sig mot samtliga tre former av 
grupperingar som lyfts fram. Dessa tre former av grupperingar är vitmakt/våldsbejakande 
högerextremism, vänsterautonoma/våldsbejakande autonom samt religiös 
extremism/vålds bejakande jihadism. Det är också angeläget att arbeta systematiskt och 
kontinuerligt med det preventiva arbetet mot våldsbejakande extremism och inte endast tänka 
att vålds bejakande extremism är samma sak som terrorism eller större våldsamma attentat. 
Vålds bejakande extremism kommer i uttryck även i andra former som hat, hot eller 
vandalisering. Därför är det viktigt att ett stort fokus riktas mot mjuka, förebyggande insatser 
och åtgärder så som löpande kompetensutbildning inom området eller värdegrundsarbete. När 
det därtill gäller arbete vid uttryck eller åtgärd mot aktiviteter av extremistisk karaktär eller 
olika former av hot, hat, våld eller terror, bör det finnas en tydlig och fastställt · 
beredskapsarbete för detta. 

Aktuellt 
Moderaterna har författat en motion gällande behovet av förebyggande arbete mot 
vålds bejakande extremism genom ett prioriterat arbete med beredskapsplanen. 

När ett svar ska författas kring området vålds bejakande extremism är det centralt att inleda 
med begreppsförklaringar, för att vara klar med begreppets innehåll. Extremism är ett ord som 
hänförs till ordet extrem, som i sin tur betyder överdriven eller fanatisk. Att vara extrem 
exempelvis ha överdrivna åsikter eller vara fanatisk över någonting eller någon är i sig inte 
nödvändigtvis problematiskt. Rätten att vara extrem är grundlagsskyddad både genom 
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yttrandefriheten eller religionsfriheten exempelvis. Det extrema som dock går utanför 
grundlagarnas ramar och betraktas som en brottslig åsikt eller brottslig handling så som hets 
mot folkgrupp, olaga hot, skadegörelse mm betraktas dock som synnerligen problematiskt i 
relation till demokratiska värden och grundlagar. 

Vålds bejakande extremism är därmed ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier och miljöer 
som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som bevakar, främjar och brukar 
våld, som ett medel, för att uppnå ett politiskt eller ideologiskt mål. 

Det finns ett antal gemensamma nämnare för vad som utgör eller definierar vålds bejakande 
extremism. Dessa gemensamma nämnare är: 

a) Förenklade världsuppfattningar 
b) Intolerans mot andras åsikter 
c) Bristande respekt för mänskliga rättigheter 
d) Konspirationsteorier 
e) Ideologiskt övertygad 
fJ Använder sig av hot, hat, förtryck, diskriminering, vandalisering, våld eller terror för att 

förändra samhället 

Dessa gemensamma nämnare eller ingredienser är exakt samma, oavsett från vilket håll den 
extremistiska ideologin kommer från. Experter inom området vålds bejakande extremism så 
som exempelvis Nationella samordnaren mot extremism, Total försvarets forskningsinstitut, 
Säpo eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påpekar att det finns tre etablerade 
former av vålds bejakande extremism grupperingar. Dessa är: 

1) Vitmakt/våldsbejakande högerextremism 
2) Vänsterautonoma/våldsbejakande autonom vänster 
3) Religiös extremism/våldsbejakande jihadism 

Samtliga tre grupperingar är representerade och finns aktiva i Sverige. Det är dock svårt att 
uppskatta omfattningen av hur stort eller hur litet problemen är kopplat till respektive 
område. Inte minst då forum på nätet och på sociala medier öppnat upp en ny arena för 
våldsbejakande extremister att verka. Därtill utgör ensamvargar en ny aktör farlig och ofta 
osynlig aktör, som agerar med stöd av en vålds bejakande extremistisk gruppering, men utgör 
handlingar och dåd på egen hand. 

Även i frågan om vad vålds bejakande extremistiska grupperingar erbjuder bygger på 
gemensamma nämnare, oavsett från vilket håll den extremistiska ideologin kommer från. 
Dessa är: 

a) Stark gemenskap 
b) Möjlighet att göra skillnad 
c) En mening större än en själv 
d) Enkel världsbild 
e) Auktoritet från någon annan - slipper ta ansvar själv 

I arbetet mot vålds bejakande extremism finns det beforskade och säkerställda risk och 
skyddsfaktorer. Riskfaktorer består bl.a. av upplevelser av utanförskap, ohälsa, missbruk, 
våldstendenser och sysselsättnings brist. Skyddsfaktorer är därmed bl.a. psykiskt välmående, 
stabila och positiva relationer, källkritik, avstånd från våld och sociala aktiviteter. 
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I ett preventivt arbete mot vålds bejakande extremism finns det ett antal centrala komponenter 
som en kommun bör arbeta för att stärka individer att hålla sig borta från vålds bejakande 
extremism samt skydda det offentliga mot vålds bejakande extrema grupperingar. Dessa är: 

1) Skapa stabila individer genom långsiktigt, genomtänkt och strategiskt arbete med 
fokus på en bra skola, ett tryggt boende och en aktiv fritid 

2) Stärka och stötta ett förändringsarbete bort från vålds bejakande extremistiska miljöer 
genom tillgängliga positiva förebilder inom olika samhällsområden (näringsliv, 
offentlig sektor, ideell sektor mm) 

Arbeta aktivt och metodiskt med värdegrundsarbete i alla delar av den kommunala 
verksamheten. Synliggöra och värdera mjuka mål som syftar till att se, höra och bekräfta 
individer. 

Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Integrationschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Moderaterna, Integrationschef och Bildningschef 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Moderaterna, daterad 2016-05-01 

Samråd har skett med: 
Bildningschef Henrik Andersson 



MOTilON OM IFÖIREJBVGGANDIE AJRBETIE MOT VÅLDSBE»AKANDE 
IEXTRJEMH§M 

AU förelbygga våMsbejakamclle extremism är viktigt för att förhindra 
att odemokratftskat krafn:er får fäste ft vårt samhälle. för au dleUa slka 
fungera X1rnåste det fin:mns eu 1rntveckHatt samarbete rmellan offentliga 
verksamheter såsmu kom.mun, skolla, socialltjänst och polis, och. 
civfilsamhäRRets aktörer, 
t ex idroUsförenin.gar, ungdlomsorgarnisationer, friviUHgorganisaitioner 
samt enskik!l.a och reHgiösa samfund samfuncl 

Med våldsbejallmiruile extremism menas dle rörelsen· Ji samhället sorrrn, 
oavseu politiska, religiösa eHer andra grunder, uppmanar tiH elller 
utför våldlsdlåd riktade rnot samhäHet i stm·t eller dess institutioner. 
Undler 2015 germnnförd!es eu flerrtal terrorattentat mot asyllboendeirn ft 
Sverige Dessutom stoppades två planerade auenta av isllan.ll.istlisk3l 
extremnster. AUe1rn.tatern n JParis och i Belgien motivenwr en ökadl 
beredskap i Sverige och även ft Båst31o1s komrrrnm. 

Enligt iup]pgfifU: Jfn·å1n Anders 1\1 illsson, chef för §amlhåliiskyddl, har l3åst21rlls 
Kom:nnm påbörrjait arbeteU: rrned en berevlskapspfan. !Det salkrrnas dod{ 
pengar UH dleua på gnunid av ern cHilsträrngd totalbudget. Mlan arlbetar 
med. planen Hnte då och då merfll diet cimses au en kontfi.rnuitet är 
n.ödvändlig. 

Vft moderalter an.sen' au arbetet medl beredskapsplam1.en11 måste 
prioriteras, eftersorrltll d et fin.llllS en. rfisk aU Vll lokalt kan. drabbas, då 
vi har eU filefl'tal förläggnilri\gar för asyllsöllrnn.de n lmmmumerrn. 
JRekryteJdn.g tm tenTm·isnn11 sker oHa på j1rnst dessa förfäggll1lin.gar. 

lBåstaCJ1s lkommmrn lllmr· dessuh:mrn många stoira plUllbllil!{a eveli'!lemrnang rmed 
värMsstjänwr. 
!För aU. JBåstao1s llrnirnuuum skallll stå foätttre nnstaclle, ywkan· vn : 



AU medel onnecllell lbart slkjuJlts tiill så au arlbetet med! planera lkarru 
prioriteras, och att li1Örllvän.dliga åtgärder före au förrelbygga 
vålldslbejakandle extremnsrm därmed! kaliil geliilomföras. 

Båstad 2016-05-01 
Bjäre Båstad Moderat . 1· 

Clz~ 
Christer de Xa Motte 

/ 

IVfarfte-JLoirnise ll.inden 

Jb 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 23 av 26 

KF § 139 Dnr KS 000213/2017 - 900 

Svar på medborgarförslag-Avveckla medborgarförslagen 

Beskrivning av ärendet Inkommet medborgarförslag, daterat 2017-02-22, föreslår att Båstads kommun 
avvecklar systemet med medborgarförslag. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

En större utvärdering av systemet med medborgarförslag genomfördes under 
2016 och delar av 2017. På basis av utvärderingen beslutade 
kommunfullmäktige 2017-04-19 att bibehålla medborgarförslagsmodellen. 
Genom det beslutet besvaras medborgarförslaget, varvid desshandläggning kan 
avslutas. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 176. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 
Medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

DnrKS000634/2017-500 

Väckt motion -Återvinningscentralen i Svenstad 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-06-05, angående återvinningscentralen i 
Svenstad från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

24 av 26 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-21 

Dnr KS 000505/2017 - 200 

Väckt motion - Framtagande av handlingsplan riktad mot 
företagare 

Sida 

25 av 26 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-05-04, angående framtagande av handlingsplan 
riktad mot företagare från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Miljöpartiet ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2017-06-21 26 av 26 

KF § 142 Dnr KS 000527 /2017 - 600 

Väckt medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2017-05-10, angående kommunala 
lönesubventioner ska redo-visas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen. 

Medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet i ärendet delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


