
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum:                      Onsdagen den 22 maj 2019 

Plats och tid:           Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, kl. 18:30 

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Informationsärenden 

A, Inga-Britt Henriksson, skolchef, presentar sig.  

B, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om röstningen till EU-valet.  

C, Johan Lindberg, sekretariatschef , informerar om arbetet i Familjen Helsingborg. 

D, Roger Larsson, samhällsbyggnadschef, informerar om samhällsbyggnads verksamhet. 

4.  Beslutslogg 

5.  Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

6.  Förslag till resursfördelning 2019 av skolpengen inom Barn och skola 

7.  Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 

8.  Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

9.  Medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett ärende hos kommunfullmäktige 

10.  Medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an på Bjärehemmet 

11.  Månadens person eller organisation 

12.  Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

13.  Svar på motion - Ställplatser för husbilar och husvagnar 

14.  Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

15.  Väckt motion - Alternativ återvinningscentral 

16.  Väckt motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen 

 
 
Båstad den 15 maj 2019 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: 2019-04-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000001/2019 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Jessica Andersson (S) och Ann Elofson (M) till justeringspersoner. 
2. Utse Håkan Mörnstad (BP) som ersättare.  
3. Justeringen äger rum den 30 april 2019 kl. 15:00 på kommunkansliet. 

 
Sammanfattning 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 justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunkansli 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-04-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000002/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
 
Kommunkansli 
Johan Peterson 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef. 
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Datum: 2019-04-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson  

Dnr: KS 000045/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 24 april 2019 föreligger följande anmälda informationspunkter: 
 
- Information om arbetet i Familjen Helsingborg (Johan Lindberg). 
- Förtroendemannautbildning (Elin Ax).   
 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen  
anmäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige.  
 
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare  
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Datum: : 2019-05-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000408/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 13 maj 2019 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet.  
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2019-05-13. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2019-05-09 403/19 Vattenmätare till alla hushåll i kommunen – Motion från MP Kommunstyrelsen Motion redovisas på KF i maj 2019 

2019-04-17 351/19 Alternativ återvinningscentral - Motion (C) Kommunstyrelsen Motion redovisas på KF i maj 2019 

2019-04-15 349/19 Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges 
sammanträden - Motion från (C)   

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-04-02 303/19 Bättre företagsklimat - Motion från (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-01-29 91/19 Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda loka-
ler - Motion från (C)  

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-01-29 90/19 "Nödig", offentlig toalett - Motion från (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-01-29 89/19 Utökad samverkan med  idéburna sektorn-Motion från (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2018-12-06 1142/18 Jämställt försörjningsstöd - Motion från (C)   Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2018-07-12 678/18 Översyn av regelverk för föreningsbidrag - Motion från (S)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2018-04-30 451/18 Inför giftfri policy för kommunens skolor - Motion från (C)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2018-04-30 450/18 Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg - 
Motion från (C) 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2018-04-30 449/18 Inrätta familjecentral - Motion från (C)  
 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2018-04-18 416/18 Kulturgaranti till alla elever - Motion från (L)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2018-03-27 351/18 Inrättande av välbefinnanderåd - Motion från (L)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2018-02-28 299/18 Grevie förskola - Motion från (C)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2018-01-16 59/18 Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta - 
Motion från (L) 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2018-01-16 58/18 Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi - 
Motion från (L) 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-12-14 1402/17 Arkitekturprogram för Båstads kommun - Motion från (L) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-12-06 1354/17 Temalekplatser - Motion från (S)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-12-06 1353/17 Småföretagarhotell - Motion från (S) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-11-16 1323/17 Hållbar handelspolicy för Båstads kommun – Motion från L, 
M, C och S 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-11-16 1307/17 Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället 
och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar - Motion 
från L 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-10-31 1181/17 Broddar till alla 65 år och äldre - Motion från C Kommunstyrelsen Återremitterades i Ksau 2019-03-21 2019 

2017-10-27 1164/17 Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar - Motion från L Kommunstyrelsen Behandlas i KF i maj Maj 2019 

2017-10-18 1120/17 Alkolås i kommunala fordon - Motion från (C)  Kommunstyrelsen Bordlades på KS i april i avvaktan på att beslut om nya 
styrdokument för fordonshantering ska tas 

2019 
 

2017-10-12 1079/17 Motionsspår med belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-
Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 
2026 - Motion från (C)  

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-10-04 1044/17 Båstads kommuns maskinpark avseende grönyteskötseln 
skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel - Motion (S) 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-10-03 1034/17 Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgarlöfte - 
Motion från M 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-09-01 915/17 Utomhusisbana - Motion från (L) 
 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-08-21 866/17 Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upp-
rustning av idrottshallar - Motion från (L)  

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-07-14 800/17 Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun - 
Motion från (M)  

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Sept/okt 
2019 

2017-04-17 501/17 Ungdomsråd i Båstads kommun- Motion från (L) Kommunstyrelsen Behandlas i KF i maj Maj 2019 

 



 

  3(1) 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2019-03-12 227/19 Förtida stängning av 3-4:an på Bjärehemmet Kommunstyrelsen Behandlades i kommunstyrelsen i maj Maj 2019 

2019-02-20 155/19 Ändring av busslinje 505 Torekov - Förslöv Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2019-02-19 151/19 Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett ärende hos 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen Behandlades i kommunstyrelsen i maj Maj 2019 

2019-01-24 82/19 Bänkar på Malen – Strandpromenaden Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2019-01-18 65/19 Likvärdigt bidrag till vägföreningar Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2018-01-03 9/19 Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksvers-
kamhet 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och medborgarförslaget ska beslu-
tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i septem-
ber/oktober 

Sep/okt 
2019 

2018-10-23 970/18 Kompletterande belysning vid Förslövs skola Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2018-10-04 907/18 Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2018-09-13 856/18 Gör om skjutbanefastigheten till en hembygdspark Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2018-06-08 568/18 Låt Bjäres vägrenar blomma - för pollinerarnas välmå-
ende och vår njutning! 

Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2018-02-14 211/18 Anställ en syn- och hörselinstruktör i Båstads kommun Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och medborgarförslaget ska beslu-
tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i septem-
ber/oktober 

Sep/okt 
2019 

2017-12-29 1438/17 Informationsskyltar på banvallen mellan Grevie och Bå-
stad 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och medborgarförslaget ska beslu-
tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i septem-
ber/oktober 

Sep/okt 
2019 

2017-11-30 1326/17 Övergångslösning för den gamla banvallen Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2017-10-19 1118/17 Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och medborgarförslaget ska beslu-
tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i septem-
ber/oktober 

Sep/okt 
2019 

2017-10-13 1088/17 Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud på stran-
den vid Malen 

Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj. Juni 2019 

2017-10-09 1064/17 Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2017-05-10 527/17 Kommunala lönesubventioner Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2017-02-02 127/17 Uppföra återvinningscentral på industriområdet Vistorp i 
Förslöv alternativt Bokesliden 

Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Juni 2019 

2015-09-08 1174/15 Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige oktober 2015 2019 

2015-04-23 612/15 HBT-certifiering Kommunstyrelsen Behandlas i kommunstyrelsen i juni Juni 2019 
2015-03-25 464/15 Tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 

Västra Karup 
Kommunstyrelsen  Behandlas i kommunstyrelsen i juni Juni 2019 
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Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

§ 59, KF 2018-03-21 
Aktualiserat 
 
§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning ska tas fram och beredning tillsät-
tas. 

Sep 2019 

      

      

      

      

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-08 1 av 1 

 

 

KS § 93  Dnr KS 000264/2019 - 700 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

 
Beskrivning av ärendet Inkommet ärende med underlag från vård- och omsorgsnämnden respektive 

utbildningsnämnden angående rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett  
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
Därefter har  
även ekonomichefen yttrat sig i ärendet. 

 
Underlag till beslutet Underlag från vård- och omsorgsnämndens och utbildningsnämnden. 

Yttrande från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-04-29. 
 
Vård- och omsorgsnämndens  
och utbildningsnämndens  
förslag Anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering  

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  
 
Förvaltningens  
tilläggsförslag Kostnaden om 29 000 kr årligen hanteras i budgetprocess 2020. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

2.  Kostnaden om 29 000 kr årligen hanteras i budgetprocess 2020.  
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Datum: 2019-05-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000264/2019 – 700 
 
 

Angående rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
1. Anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av  
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
 
2. Kostnaden om 29 000 kr årligen hanteras i budgetprocess 2020. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från vård- och omsorgsnämnden respektive utbildnings-
nämnden angående rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett  
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Därefter har  
även ekonomichefen yttrat sig i ärendet. 
 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-04-29 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000264/2019-700  

 
 

Yttrande gällande rekommendation till kommunerna om gemensam finan-
siering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verk-
samheter 
 
Sammanfattning av ärendet 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd 
och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas till-
gänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att 
göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.  
 
Utbildningsnämnden och vård och omsorgsnämnden har tagit beslut om att föreslå kommun-
fullmäktige att anta SKLs rekommendation. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
I SKL:s grunduppdrag ingår intressebevakning, service och rådgivning samt viss verksamhets-
utveckling. Det finns en avgiftspolicy för utökade tjänster. Tjänster och stöd inom kunskaps-
styrningsområdet är, enligt SKL:s styrelse, av sådan karaktär och omfattning att de kräver till-
läggsfinansiering på samma sätt som regioner i dag tilläggsfinansierar detta. 
 
Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie medlemsavgiften som 
kommunerna betalar till SKL. SKL:s kostnadsuppskattning är att varje kommun för ovanstå-
ende betalar ca 1,95 kr/invånare i kommunen vilket för Båstads del innebär cirka 29 000 kr 
per år från och med 2020. SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år 
inledningsvis) säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsam-
mans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- 
och sjukvård med stöd av SKL. 
 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merpar-
ten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna avstår från att 
anta rekommendation kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Kostnaden per kommun kommer dock inte 
påverkas av hur många kommuner som väljer att anta rekommendationen i det fall en merpart 
antar rekommendationen. 
 
Kostnaden om 29 000 kr årligen föreslås hanteras i budgetprocess 2020. 
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Datum:	2019‐03‐05	 Till: Kommunfullmäktige	

Handläggare:	Emma	Pihl	

Dnr: VN	000054/2019‐700	
	
	

SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
	
	
Förslag till beslut 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	föreslår	Kommunfullmäktige	att	besluta	anta	SKL:s	rekommen‐
dation	till	kommunerna	om	gemensam	finansiering	av	ett	mer	samlat	system	för	kunskaps‐
styrning	i	socialtjänstens	verksamheter.	
	
Sammanfattning av ärendet	
	
Bakgrund	
Utgångspunkten	för	Sveriges	kommuner	och	landstings	(SKL)	rekommendation	är	att	bästa	
möjliga	kunskap	ska	finnas	tillgänglig	vid	varje	möte	mellan	socialtjänstens	personal	och	deras	
klienter.	Det	ska	vara	lätt	att	göra	rätt	och	det	ska	finnas	förutsättningar	för	lärande.		
	
SKL:s	förslag	omfattar	en	samlad	gemensam	kommunal	finansiering	och	medverkan	i	ledning	
och	styrning	av:		
‐	de	kvalitetsregister	som	kommuner	använder	för	kommunal	hälso‐	och	sjukvård	inom	främst	
äldreomsorg	och	om	juridiska	hinder	undanröjs,	möjlighet	att	utveckla	andra	register	för	soci‐
altjänstens	verksamheter.		
‐	stöd	för	uppföljning	och	analys	genom	t.ex.	brukarundersökningar	och	utveckling	av	gemen‐
samma	variabler	för	uppföljning	av	kvalitet	och	resultat.		
‐	nationell	samordning	för	gemensam	utveckling	av	kommunernas	kunskapsstyrningssystem.		
	
Kostnaden	beräknas	till	19,5	mkr	årligen	som	inte	ryms	i	den	ordinarie	medlemsavgiften	som	
kommunerna	betalar	till	SKL.	
	
SKL:s	rekommendation	innebär	att	kommunerna	långsiktigt	(fyra	år	inledningsvis)	säkerstäl‐
ler	och	gemensamt	finansierar	viktiga	förutsättningar	för	att	tillsammans	kunna	utveckla	en	
mer	kunskapsbaserad	och	jämlik	socialtjänst	och	kommunal	hälso‐	och	sjukvård	med	stöd	av	
SKL.	
	
SKL:s	kostnadsuppskattning	är	att	varje	kommun	för	ovanstående	betalar	ca	1,95	kr/invånare	i	
kommunen	vilket	för	Båstads	del	innebär	cirka	29	000	kr	per	år	från	och	med	2020.		
	
För	att	tjänsterna	ovan	ska	kunna	tillhandahållas	nationellt	med	stöd	av	SKL	behöver	merpar‐
ten	av	kommunerna	anta	rekommendationen.	Om	merparten	av	kommunerna	avstår	från	att	
anta	rekommendation	kan	SKL	inte	säkra	att	tjänsterna	och	stödet	som	SKL	tillhandahåller	
kommer	att	kunna	erbjudas	nationellt	framöver.	
	
SKL	rekommenderade	i	juni	2016	kommunerna	att	gemensamt	finansiera	en	stödfunktion	på	
SKL	för	att	bidra	till	en	mer	evidensbaserad	socialtjänst	under	åren	2017‐	2018.	Det	angavs	i	
rekommendationen	att	SKL	i	slutet	av	2018	skulle	återkomma	om	hur	den	framtida	organisat‐
ionen	och	finansieringen	för	detta	stöd	skulle	kunna	utformas.		
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Sedan	rekommendationen	antogs	har	behovet	av	kommunal	medfinansiering	ökat.	En	pådri‐
vande	faktor	är	fortlevnaden	av	de	kvalitetsregister	som	kommunerna	använder.	Dessa	regis‐
ter	har	finansierats	av	den	sedan	tidigare	avslutade	överenskommelsen	om	Bättre	liv	för	sjuka	
äldre	mellan	SKL	och	staten	samt	av	landstingen/regionerna.	Idag	finansieras	samtliga	kvali‐
tetsregister	av	staten	och	landstingen/regionerna.	Dock	är	de	nationella	anslagen	för	kvalitets‐
register	minskade	från	2018.	Detta	har	lett	till	att	de	kvalitetsregister	som	kommunerna	an‐
vänder	och	som	förvaltas	av	landstingen	är	underfinansierade	och	därmed	har	svårigheter	att	
bedriva	sin	verksamhet	som	tidigare.		
	
Med	dessa	förutsättningar	som	utgångspunkt	har	SKL,	i	dialog	med	företrädare	för	medlem‐
marna,	tagit	fram	ett	förslag	för	att	säkra	en	fortsatt	gemensam	utveckling	för	kunskapsstyr‐
ning	inom	socialtjänsten	och	den	kommunala	hälso‐	och	sjukvården.	
	
Konsekvenser av beslut	
En	effektiv	och	ändamålsenlig	kunskapsstyrning	ger	förutsättningar	för	att	socialtjänstens	
verksamheter	har	tillgång	till	bästa	tillgängliga	kunskap	som	också	tillämpas,	möjligheter	att	
kunna	följa	upp	kvalitet	och	resultat	samt	att	analysera	dessa,	brukarinflytande	genom	till	ex‐
empel	brukarundersökningar	samt	att	socialtjänstens	verksamheter	arbetar	med	ständiga	för‐
bättringar	utifrån	den	kunskap	som	utvecklas	genom	uppföljning	och	analys	av	kvalitet	och	
resultat.		
	
	
	
	
	
Emma	Pihl	
Vård‐	och	omsorgschef	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Sveriges	kommuner	och	landsting	
Kommunfullmäktige	
	
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
SKL:s	rekommendation	till	kommunerna	om	en	gemensam	finansiering	av	ett	mer	
samlat	system	för	kunskapsstyrning	i	socialtjänstens	verksamheter	
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VN § 31  Dnr VN 000054/2019 - 700 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

 
Beskrivning av ärendet Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation 

är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan 
socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och 
det ska finnas förutsättningar för lärande. SKL:s förslag omfattar en samlad 
gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av:  
- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, 
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.  
- stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 
- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 
Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie 
medlemsavgiften som kommunerna betalar till SKL. SKL:s rekommendation 
innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) säkerställer och 
gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna 
utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal  
hälso- och sjukvård med stöd av SKL. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-03-05, 

med tillhörande bilaga.  
 
Föredragande  Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
 Anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av  

ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  
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MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 15/2018 
2018-12-14 

Kommunstyrelserna 

Vårt ärendenr: 

18/00003 

BÅSTADS l<OMMUN 
Vård~ och omsorgsnämnden 

Meddelande från styrelsen - Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Ärendenr: 18/00295 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkoingsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 

3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om 
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommet att gälla 
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen. 

Behov av ställningstagande från alla kommuner 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det 
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår 
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL 
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. 

För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 
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kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 
15 juni 2018. 

Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till 
ärendenummer 18/00295. 

Bakgrund 

SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid va1je möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. 
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande 
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. 
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stöd funktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma 
om hur den framtida organisationen och .finansieringen för detta stöd skulle kunna 
utformas. 

En förändiing som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är 
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa 
medel ska användas - tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. 

För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. 
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa .finansiering för 
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med 
SKL. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal .finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 
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• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. biukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Lena Micko 
Ordförande 



KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 
KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 

Vått dnr: LS/00295 

förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrn ing inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

l. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april, 12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni. 
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Sveriges 
Kommun 
och Land 



Inledning 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, bö1jat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbait stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättn ingar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet. 

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
va1j e möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska fumas förutsättningar för lärande. 

Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 
• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys 
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 

• 
• 

• 
• 

tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas . 
möj ligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 
dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning. 
brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar . 
att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 
utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat. 

Nationell samverkan mellan kommuner ( och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att va1je huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst. 

Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL. 

SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas. 

Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder ( och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 

Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa. 
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas - t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten. 

Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mk:r till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• K valitetsregister, Registercentrum organisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mk:r. 

• Nationell patientenkät= 9,5 mk:r. 
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

Utöver ovanstående delar finansierar landsNngen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mk:r/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mk:r/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mk:r/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mk:r/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mk:r för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 

Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrningför både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
imyms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag. 
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Förslag till beslut: 
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 

finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19 ,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare 
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). 

1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppfö~jningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning. 
1. b att kommunerna bidrar till :finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar til I nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet. 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 
för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på I 0 procent. 
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

4. att i en skrivelse info1mera kommunerna om rekommendation 
samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte. 

Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen. 
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder 

Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 

Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om j uridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är: 

• Senior alert- kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner) 

• Svenska palliativregistret - kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner) 

• BPSD-registret - kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner) 

• SveDem - kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner) 

• Rikssår - kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 

Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 

De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten: 

I. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg: 
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

m issbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda ti Il 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen). 
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i pilotundersökningen 2017). 

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet: 
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017). 

Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor. 

Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskaps styrning 
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. 

För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av: 

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter 
(i Pa1tnerskapet). 

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S. 

• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 
med Rådet för styrning med kunskap. 

• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 
kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter. 

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga. 

Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften. 

Beriik11ad kostnad årUgen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett. 

• Mellan 201 1 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK.-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önsl(an om medverkan 
från samtliga kommuner 

Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver. 
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna. 

När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare 
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de lcvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen. 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

FÖLJEBREV TILL Vårt dnr: 

MEDDELANDE FRÅN 18100295 

STYRELSEN NR 15/2018 

2019-03-06 

BÅSTADS KOMMUN 
Fredrik Lennartsson ~FflFfllell ,sty 1 else , 1 Kommunstyrelserna 
Avdelningschef Voiwn- 60r\C#'n~OYC\5V'Q-n,• för kännedom till socialchef/motsvarande 
Vård och omsorg 2019 -03- 0 6 Y 7 förvaltningschefer 

~:~?f.8i.1/. 
Rekommendation till kommunernas om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 
14 december 2018: 

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). 

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De 
fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela 
SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019. 

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen: 

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-
2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget. 

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315,info@skl.se, www.skl.se 

Bilaga 1 
Kontaktpersoner i 
länen 



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2019-03-06 

Process för kommunernas ställningstagande: 

Vårt dnr: 
18/00295 

Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående 
respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens 
ställningstagande meddelas till registrator@skl.se 

Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om 
ni kan ange vilka skäl som föranleder detta. 

En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren 
2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens 
fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att 
tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer 
förberedande arbete inför 2020 att påbötjas under hösten 2019. 

Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Vård och omsorg 

( 
(.. t. 

Fredrik Lennartsson Mari Forslund 

Avdelningschef Vård och omsorg Sektionschef Kvalitet och uppföljning 
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Datum: 2019-03-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: UN 000119/2019-600 

 
 

SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta SKL:s rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i so-
cialtjänstens verksamheter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Bakgrund 
Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation är att bästa 
möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras 
klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.  
 
SKL:s förslag omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning 
och styrning av:  
- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst 
äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för soci-
altjänstens verksamheter.  
- stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemen-
samma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.  
- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.  
 
Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie medlemsavgiften som 
kommunerna betalar till SKL. 
 
SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) säkerstäl-
ler och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna utveckla en 
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av 
SKL. 
 
SKL:s kostnadsuppskattning är att varje kommun för ovanstående betalar ca 1,95 kr/invånare i 
kommunen vilket för Båstads del innebär cirka 29 000 kr per år från och med 2020.  
 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merpar-
ten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna avstår från att 
anta rekommendation kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. 
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på 
SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 2017- 2018. Det angavs i 
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rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisat-
ionen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
 
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal medfinansiering ökat. En pådri-
vande faktor är fortlevnaden av de kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa regis-
ter har finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om Bättre liv för sjuka 
äldre mellan SKL och staten samt av landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvali-
tetsregister av staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för kvalitets-
register minskade från 2018. Detta har lett till att de kvalitetsregister som kommunerna an-
vänder och som förvaltas av landstingen är underfinansierade och därmed har svårigheter att 
bedriva sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för medlem-
marna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyr-
ning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
Konsekvenser av beslut 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för att socialtjänstens 
verksamheter har tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas, möjligheter att 
kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa, brukarinflytande genom till ex-
empel brukarundersökningar samt att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga för-
bättringar utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet och 
resultat.  
 
 
 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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UN § 64  Dnr UN 000119/2019 - 600 

SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

 
Beskrivning av ärendet Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation 

är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan 
socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och 
det ska finnas förutsättningar för lärande.  

 
 SKL:s förslag omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 

medverkan i ledning och styrning av:  
 - de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 

sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, 
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.  

 - stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemen-samma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.  

 - nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem.  

 
 Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie 

medlemsavgiften som kommunerna betalar till SKL. 
 
 SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år 

inledningsvis) säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar 
för att tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL. 

 
 En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för att 

socialtjänstens verksamheter har tillgång till bästa tillgängliga kunskap som 
också tillämpas, möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att 
analysera dessa, brukarinflytande genom till exempel brukarundersökningar 
samt att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 
utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet 
och resultat.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Henrik Andersson, bildningschef, daterad 2019-03-15 

med tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Henrik Andersson, bildningschef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 
 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att anta SKL:s rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter..  
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KS § 95  Dnr KS 001093/2018 - 600 

Förslag på ändrad fördelning av skolpeng för barnomsorg  
och grundskola 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun fördelar idag skolpengen utifrån antalet elever. Fördelning 

inom förskolan sker utifrån vistelsetid över/under 15 timmar per vecka. 
Fördelning inom grundskola sker utifrån följande årskursindelning; 
Förskoleklass, Åk 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Individuella bedömningar görs endast 
vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens ”Beslut för förskola efter tillsyn i 
Båstads kommun” från 2017-09-15 står följande: ”Skolinspektionen bedömer 
att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att resurser ska fördelas till 
utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika förutsättningar 
och behov”. Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till 
utbildningen inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I 
intervjuerna med företrädare för de olika förskolorna i kommunen 
framkommer att det saknas ett behovsprövat resursfördelningssystem för 
förskolorna. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav i dessa 
delar. I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn 
i Båstads kommun.” Från 2017-09-11 står: ”Skolinspektionen bedömer att 
Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla elevers behov och 
förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar utifrån 
en rak elevpeng där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av 
utredningen framgår att huvudmannen saknar en modell för resursfördelning 
som tar hänsyn till exempelvis socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och 
kön eller andra faktorer som kan vara relevanta för elevernas måluppfyllelse. 
Skolinspektionen bedömer att de extra medel som verksamheterna kan ansöka 
i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsättningar för att 
erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningens krav i denna del”.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-04-16. 
 
Utbildningsnämndens  
förslag 1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 

förskolan utifrån barnens vistelsetid och barnens ålder. 
 
Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående 
verksamheter) inom förskolan fördelas med denna fördelning utifrån  
fyra nivåer; 
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  • barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,7) 

• barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 
1,04) 
• barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,6) 
• barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med nyckel 
1,0) 
 
Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående förskolor fördelas lika oavsett 
barnets ålder eller vistelsetid. 
 
2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskoleklass och grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars 
utbildningsbakgrund som socioekonomisk faktor. Fördelning sker genom att 5 
% av nuvarande budget för undervisning och lek- och lärprodukter fördelas 
mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av föräldrars utbildningsbakgrund. 
Fördelning till elever i annan kommun påverkas inte av socioekonomisk 
fördelning då statistiken tas fram per skolenhet och inte per elev. 
 
3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. Underskott 
ska vara återställt inom tre år efter att det uppkommit. För att inte alltför stora 
ackumulerade överskott ska uppstå begränsas även överskott till en period om 
tre år. 
 
4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande 
resursfördelningsmodell avseende små och stora skolenheter. 
 
5. Utvärdering görs då verksamhetsåret 2019/2020 är avslutat. 

 
Jäv Birgitte Dahlin (L) anmäler jäv. Ninni Markow (M) går in som tjänstgörande 

ersättare. 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S), Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S): Bifall.  
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Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskolan utifrån barnens vistelsetid och barnens ålder. 
 
Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående 
verksamheter) inom förskolan fördelas med denna fördelning utifrån  
fyra nivåer; 
 
• barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med  
nyckel 0,7) 
• barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med  
nyckel 1,04) 
• barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med  
nyckel 0,6) 
• barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med  
nyckel 1,0) 
 
Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående förskolor fördelas lika 
oavsett barnets ålder eller vistelsetid. 

2.  Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskoleklass och grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars 
utbildningsbakgrund som socioekonomisk faktor. Fördelning sker genom 
att 5 % av nuvarande budget för undervisning och lek- och  
lärprodukter fördelas mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av 
föräldrars utbildningsbakgrund. Fördelning till elever i annan kommun 
påverkas inte av socioekonomisk fördelning då statistiken tas fram per 
skolenhet och inte per elev. 

3.  Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. Underskott 
ska vara återställt inom tre år efter att det uppkommit. För att inte alltför 
stora ackumulerade överskott ska uppstå begränsas även överskott till en 
period om tre år. 

4.  Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande 
resursfördelningsmodell avseende små och stora skolenheter. 

5.  Utvärdering görs då verksamhetsåret 2019/2020 är avslutat.  
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UN § 61  Dnr UN 000137/2018 - 600 

Skolpeng 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun fördelar idag skolpengen utifrån antalet elever. Fördelning 

inom förskolan sker utifrån vistelsetid över/under 15 timmar per vecka. 
Fördelning inom grundskola sker utifrån följande årskursindelning; 
Förskoleklass, Åk 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Individuella bedömningar görs endast 
vad gäller tilläggsbelopp.  

 
 I Skolinspektionens ”Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun” från 

2017-09-15 står följande: ”Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever 
upp till skollagens krav på att resurser ska fördelas till utbildning inom 
skolväsendet efter barnen och elevernas olika förutsättningar och behov”. 
Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till utbildningen 
inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I intervjuerna med 
företrädare för de olika förskolorna i kommunen framkommer att det saknas 
ett behovsprövat resursfördelningssystem för förskolorna. Verksamheten 
uppfyller därmed inte författningarnas krav i dessa delar. I Skolinspektionens 
”Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun.” Från 
2017-09-11 står: ”Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte har en 
resursfördelning som möter alla elevers behov och förutsättningar. 
Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar utifrån en rak elevpeng 
där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av utredningen 
framgår att huvudmannen saknar en modell för resursfördelning som tar 
hänsyn till exempelvis socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och kön eller 
andra faktorer som kan vara relevanta för elevernas måluppfyllelse. 
Skolinspektionen bedömer att de extra medel som verksamheterna kan ansöka 
i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsättningar för att 
erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningens krav i denna del”. 

 
Summering förskola 
 
Föreläggande från skolinspektionen: Föreslagen åtgärd: 

 

 Se till att fördela resurser till 
utbildningen inom förskolan 
efter barnens olika 
förutsättningar och behov. 

 

 Utöver dagens 
nuvarande fördelning 
utifrån vistelsetid 
komplettera 
resursfördelningssyste
met genom att införa 
barnets ålder som 
variabel att ta hänsyn 
till. Förändringen 
innebär högre 
ersättning för barn i 
lägre ålder. 
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Summering förskoleklass och grundskola 
 
Föreläggande från skolinspektionen: 
 

Föreslagen åtgärd: 

 Se till att resurser fördelas lika 
utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov,  för 
att säkerställa en likvärdig 
utbildning. 

 Hänsyn ska tas till 
föräldrars 
utbildningsbakgrund 
som socioekonomisk 
faktor. Uppgift om 
föräldrars 
utbildningsbakgrund 
hämtas från 
Skolverkets officiella 
skolstatistik. Grund för 
socioekonomisk 
resursfördelning är 5 
% av nuvarande 
budget för 
undervisning och lek- 
och lärprodukter. 

 
 

Enligt kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 läggs ovan 
punkter fram som förslag till utbildningsnämnden. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Solveig Strebel, ekonom, daterad 2019-04-05 med 

tillhörande bilagor.  
 
Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Susanne Jung (M) yrkar, med instämmande från Louise Dock (L), Helena Stridh 

(BP) och Ingrid Zäther (S), bifall till förvaltningens förslag med tillägget att en 
utvärdering görs då verksamhetsåret 2019/2020 är avslutat. .  

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med tilläggsyrkande 

från Susanne Jung (M) m.fl. Efter framställd proposition finner ordförande att 
tilläggsyrkandet bifallits..  
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Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskolan utifrån barnens vistelsetid och barnen ålder.  

Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående 
verksamheter) inom förskolan fördelas med denna fördelning utifrån fyra 
nivåer; 

• barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 
0,7) 

• barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med 
nyckel 1,04) 

• barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 
0,6) 

• barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med 
nyckel 1,0) 

Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående förskolor fördelas lika 
oavsett barnets ålder eller vistelsetid. 

2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskoleklass och grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars 
utbildningsbakgrund som socioekonomisk faktor. Fördelning sker genom 
att 5 % av nuvarande budget för undervisning och lek- och lärprodukter 
fördelas mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av föräldrars 
utbildningsbakgrund. Fördelning till elever i annan kommun påverkas inte 
av socioekonomisk fördelning då statistiken tas fram per skolenhet och inte 
per elev. 

3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. 
Underskott ska vara återställt inom 3 år efter att det uppkommit. För att 
inte alltför stora ackumulerade överskott ska uppstå begränsas även 
överskott till en period om 3 år. 

4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande 
resursfördelningsmodell avseende små och stora skolenheter. 

5. Utvärdering görs då verksamhetsåret 2019/2020 är avslutat. 
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Datum: 2019-04-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Solveig Strebel 

Dnr: UN 000137/2018 

 
 

Förslag på ändrad fördelning av skolpeng för barnomsorg och grundskola  
 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att:  
 
1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom förskolan utifrån 
barnens vistelsetid och barnen ålder.  
 
Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående) inom förskolan fördelas 
med denna fördelning utifrån fyra nivåer; 

 barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,7) 
 barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 1,04) 
 barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,6) 
 barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med nyckel 1,0) 

 
 Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående fördelas lika oavsett barnets ålder 

eller vistelsetid. 
 

2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom förskoleklass och 
grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars utbildningsbakgrund som socioekonomisk 
faktor. Fördelning sker genom att 5 % av nuvarande budget för undervisning och lek- och 
lärprodukter fördelas mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av föräldrars 
utbildningsbakgrund. Fördelning till elever i annan kommun påverkas inte av socioekonomisk 
fördelning då statistiken tas fram per skolenhet och inte per elev.  
 
3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. Underskott ska vara 
återställt inom 3 år efter att det uppkommit. För att inte alltför stora ackumulerade överskott 
ska uppstå begränsas även överskott till en period om 3 år. 
 
4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande resursfördelningsmodell 
avseende små och stora skolenheter.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun fördelar idag skolpengen utifrån antalet elever. Fördelning inom förskolan 
sker utifrån vistelsetid över/under 15 timmar per vecka. Fördelning inom grundskola sker 
utifrån följande årskursindelning; Förskoleklass, Åk 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Individuella 
bedömningar görs endast vad gäller tilläggsbelopp.  
 
I Skolinspektionens ”Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun” från 2017-09-15 står 
följande: ”Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att 
resurser ska fördelas till utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika 
förutsättningar och behov”. Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till 
utbildningen inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I intervjuerna med 
företrädare för de olika förskolorna i kommunen framkommer att det saknas ett behovsprövat 
resursfördelningssystem för förskolorna. Verksamheten uppfyller därmed inte 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 
 

 

2 (4) 

 

författningarnas krav i dessa delar. I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och 
grundskola efter tillsyn i Båstads kommun.” Från 2017-09-11 står: ”Skolinspektionen bedömer 
att Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla elevers behov och 
förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar utifrån en rak elevpeng 
där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av utredningen framgår att 
huvudmannen saknar en modell för resursfördelning som tar hänsyn till exempelvis 
socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och kön eller andra faktorer som kan vara relevanta 
för elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att de extra medel som 
verksamheterna kan ansöka i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga 
förutsättningar för att erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningens krav i denna del”. 
 
 

 
Summering förskola 

 
Föreläggande från skolinspektionen: Föreslagen åtgärd: 

 

 Se till att fördela resurser till 
utbildningen inom förskolan efter 
barnens olika förutsättningar och 
behov. 

 

 Utöver dagens nuvarande fördelning 
utifrån vistelsetid komplettera 
resursfördelningssystemet genom 
att införa barnets ålder som variabel 
att ta hänsyn till. Förändringen 
innebär högre ersättning för barn i 
lägre ålder.  

 
 
 
   

 
Summering förskoleklass och grundskola 

 
Föreläggande från skolinspektionen: 
 

Föreslagen åtgärd: 

 Se till att resurser fördelas lika 
utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov,  för att 
säkerställa en likvärdig utbildning. 

 Hänsyn ska tas till föräldrars 
utbildningsbakgrund som 
socioekonomisk faktor. Uppgift om 
föräldrars utbildningsbakgrund 
hämtas från Skolverkets officiella 
skolstatistik. Grund för 
socioekonomisk resursfördelning är 
5 % av nuvarande budget för 
undervisning och lek- och 
lärprodukter. 

 
   
Enligt kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 läggs ovan punkter fram som 
förslag till utbildningsnämnden.  
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Bakgrund 
1. Enligt den rapport PWC levererade i samband med sin genomlysning av skolpeng 
rekommenderas i första hand ålder som grund för resursfördelning inom förskolan. Båstads 
kommun har sedan tidigare en indelning utifrån vistelsetid över respektive under 15 timmar 
per vecka. Med hänsyn tagen till rekommendationen och den skillnad det innebär med högre 
vistelsetid föreslås fördelningen utifrån vistelsetid vara kvar men kompletteras med en 
fördelning utifrån barnens ålder.  
 
Fördelning av skolpeng inom förskolan utifrån barnens vistelsetid och ålder föreslås ske med 
nyckel där; lägre nyckel innebär lägre skolpeng och högre nyckel innebär högre skolpeng. Via 
fördelning med nyckel fördelas ersättning för verksamhetsledning och IT-pedagog, måltider, 
pedagogisk verksamhet, lek och lärprodukter och fortbildning. Ersättning för lokalvård 
(lokaler för fristående regi och annan kommun) och barnomsorgsavgifter fördelas samma 
belopp per barn oavsett ålder eller vistelsetid. Av andelen barn i förskolan är ca 35% i åldern 
1-2 år och 65% i åldern 3-5 år.  Merparten (ca 85%) av barnen i förskolan har en vistelsetid 
överstigande 16 timmar/vecka. Förslaget skulle innebära en högre ersättning för barn i åldern 
1-2 år med vistelsetid över 16 timmar/vecka, för att finansiera detta sänks ersättningen för 
barn med vistelsetid under 15 timmar/vecka. 
 
2. För att finansiera en ersättning för socioekonomisk faktor fördelas 5 % av nuvarande budget 
för undervisning och lek- och lärprodukter utifrån vald socioekonomisk faktor. Fördelningen 
kommer att grunda sig på Skolverkets senaste läsårsstatistik.  
 
För läsåret 2018/19 har skolorna följande andel elever med föräldrar med eftergymnasial 
utbildning: 
Förslövs skola F-9 49 % 
Sandlyckeskolan 51 % 
Strandängsskolan 7-9 60 % 
Strandängsskolan F-6 62 % 
Västra Karup skola 58 % 
Östra Karup skola 58 % 
 
En lägre andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning medför ett större fördelat 
belopp. Ovan andel skulle innebära att den skola som får högst belopp fördelat, på helår, får ca 
+ 230  tkr mer än innan fördelning av socioekonomi. Den skola som enligt ovan fördelning 
skulle få lägst belopp får strax under -100 tkr lägre skolpeng, på helåret, än innan införandet av 
socioekonomisk resursfördelning.  
 
3. Underskott inom resultatenheterna bör överföras till nästkommande år och återställas av 
resultatenheten snarast. Ett underskott som inte överförs och återställs hade varit ett likställa 
med extra tillskott till kommunens egen verksamhet och skulle i det fallet innebära 
motsvarande tillskott till de enskilda huvudmännen.  
 
Angående enheternas storlek: I nuläget får den kommunala verksamheten en faktisk ersättning 
för lokalhyror och den fristående verksamheten en genomsnittlig ersättning för lokalhyror. I 
och med att en faktisk hyresersättning utgår för barn och elever inom kommunal regi tillämpas 
indirekt en ersättning som blir beroende på enhetens storlek. Någon ytterligare fördelning av; 
verksamhetsledning, måltider, elevhälsa, pedagogisk verksamhet/undervisning, lek-och 
lärprodukter, fortbildning, vaktmästeri och lokalvård, som skulle vara beroende av enhetens 
storlek föreslår förvaltningen inte ska införas 1/7-2019. 
 
Hantering och fördelning av tilläggsbelopp kommer fortsatt ske via enskilda ansökningar och 
påverkas i nuläget inte av förändringarna inom resursfördelningssystemet.  
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Konsekvenser av beslut 
Verksamhet 
En mer likvärdig fördelning för verksamheterna utifrån barn och elevunderlaget.  
 
Ekonomi 
Den totala budgeten för skolpeng är oförändrad. Förändringarna kommer dock att påverka 
såväl enskilda och kommunala utförare som både kommer få högre och lägre ersättning 
beroende på barnens varierande vistelsetid och ålder såväl som elevens socioekonomiska 
bakgrund. Skillnaderna kommer dock bli större inom förskolan än inom förskoleklass och 
grundskola i och med att de socioekonomiska skillnaderna, i föräldrars utbildningsbakgrund, 
mellan enheterna inte är alltför stora.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En mer likvärdig fördelning utifrån barnen och elevernas förutsättningar och behov.  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef, ekonomi, rektorer och förskolechefer 
 
 
Bilagor:  
Kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 
Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola Dnr UN 000088/2017-600 
Skolinspektionens beslut för förskola Dnr UN 000088/2017-600 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomienheten  
Barn och skola  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-19 1 av 1 

 

 

KF § 244  Dnr KS 001093/2018 - 600 

Genomlysning av skolpeng 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun fördelar i dag skolpengen utifrån antalet elever. Individuell 

bedömning görs endast vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens "Beslut 
för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun" från 

 2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller författningens krav vad 
gäller resursfördelningen av skolpengen. Resurser ska fördelas utifrån 
elevernas behov och förutsättningar, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett fram 

 till att förvaltningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen genom att 
använda socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildnings bakgrund 

 i förskoleklass och grundskola och i förskolan barnens ålder och vistelsetid.  
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Susanne Jung (M).  
 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-12-05, § 280. 
 Prototokoll från Utbildningsnämnden 2018-12-04. 
 Tjänsteskrivelse från tf. skolchef Margaretha Ekelund-Svensson,  
 daterad 2018-10-29, med tillhörande bilagor.  
 
Yrkanden Susanne Jung (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1.  Skolpengen för 2018 inklusive uppräkning för löneökningar gäller även för 
2019. 

2.  Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2019 arbeta fram ett eller flera 
förslag på ett hållbart skolpengssystem. Förslaget till UN-nämndens möte 
senast april 2019. 

3.  Socioekonomiska faktorer, barns och elevers vistelsetid/undervisningstid 
samt enheternas storlek ska vägas in i arbetet med nya skolpengssystemet. 

4.  Hanteringen och fördelningen av tilläggsbeloppet ska vägas in i arbetet. 

5.  Frågan om enheternas över- och underskott hanteras i samband med 
skolpengssystemet. 

6.  Den 1 juli 2019 införs det nya skolpengssystemet.  

 

 
 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-08 1 av 2 

 

 

KS § 98  Dnr KS 000347/2019 - 800 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och  
liknande produkter 

 
Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 

kraft. Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja 
tobak och att få idka partihandel med tobak Kommunen är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya uppdraget 
behöver byggas upp. Kommunen har behov av att finansiera arbetet genom 
avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya tillstånds- och tillsynsavgifter 
föreslås därför. Vidare krävs ändringar i reglementet för myndighetsnämnden.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2019-04-09. 

Tjänsteskrivelse från alkohol- och tobakshandläggare Ildikó Lundberg,  
daterad 2019-03-25, med tillhörande bilaga. 

 
 
Förvaltningens och  
myndighetsnämndens 
förslag 1. Myndighetsnämnden uppdras att ansvara för kommunens uppgifter gällande 

handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 
2. Ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för sådant 
tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla från 
och med den 1 juli 2019.  
3. Tillsynsavgifter för försäljning, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att 
gälla från och med den 1 juli 2019. 
4. Avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt PKV-index.  

 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-08 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Myndighetsnämnden uppdras att ansvara för kommunens uppgifter 
gällande handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel 
med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. 

2.  Ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för sådant 
tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla  
från och med den 1 juli 2019. 

3.  Tillsynsavgifter för försäljning, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i enlighet med myndighetsnämndens förslag  
fastställs att gälla från och med den 1 juli 2019. 

4.  Avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt  
PKV-index.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-04-09 

MN §42 Dnr MN 000027 /2019 - 800 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter 

Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

7 av 16 

Myndighetsnämnden uppdras att ansvara för kommunens uppgifter gällande 
handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 

Ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för sådant 
tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla från 
och med den 1 juli 2019. 

Tillsynsavgifter för försäljning, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla från och med 
den 1 juli 2019. 

Avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt PKV-index. 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 
kraft. Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja 
tobak och att få idka partihandel med tobak. Kommunen är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya uppdraget 
behöver byggas upp. Kommunen har behov av att finansiera arbetet genom 
avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya tillstånds- och tillsynsavgifter 
föreslås därför. Vidare krävs ändringar i reglementet för myndighetsnämnden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkohol- och tobakshandläggare lldik6 Lundberg, daterad 
2019-03-25, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Säll berg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige 
Alkohol- och tobakshandläggaren 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-25 Till: Myndighetsnämnden 

Handläggare: Ildikó Lundberg 

Dnr: MN 000027/2019-800 
 

Kommunens tillsynsansvar – lag om tobak och liknande 

produkter  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra åt myndighetsnämnden att ansvara för kommunens uppgifter gällande 
handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter. 

att fastställa ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för 
sådant tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag att gälla från och 
med den 1 juli 2019. 

att fastställa tillsynsavgifter för försäljning , elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i enlighet med myndighetsnämndens förslag att gälla från 
och med den 1 juli 2019. 

att    avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt PKV-index. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. 
Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak och att få 
idka partihandel med tobak. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och en 
organisation för att hantera det nya uppdraget behöver byggas upp. Kommunen har 
behov av att finansiera arbetet genom avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya 
tillstånds- och tillsynsavgifter föreslås därför. Vidare krävs ändringar i reglementet för 
myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-11 med bilaga gällande ändring i myndighetsnämndens 
reglemente (denna skrivelse) 

Barnets bästa 

Beslutet påverkar barn och ungas rättigheter genom att kommunen ges förutsättningar 
att fullgöra sitt ansvar enligt den nya lagen och därmed gör sin del av arbetet med att 
säkra att barn och unga skyddas från att få tillgång till tobak och liknande produkter.  
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Att kommunen har kontroll över handeln med tobak och liknande produkter samt en 
organisation för ett effektivt tillsynsarbete tar tillvara barns och ungas rättigheter med 
hänsyn taget till vad som är bäst för barnen. 

Ärendet 

Lagstiftningen 

Riksdagen fattade i december 2018 beslut om en ny lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Syftet med lagstiftningen är att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med 
exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. Lagen innehåller 
bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter 
för rökning och om användningen av njutningsmedel som till användningssättet 
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Den nya lagen fångar därmed en 
vidare krets av produkter som kan rökas och reglerar såväl produktkrav och 
försäljningsregler som rökfria miljöer.  
 
Tillståndsplikten 
Enligt den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter krävs från och 
med den 1 juli 2019 försäljningstillstånd för både detaljhandel och partihandel med 
tobaksvaror. Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. En ansökan om tillstånd 
ska vara skriftlig. Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där 
försäljningsstället är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den 
kommun där det företag som vill bedriva handeln har sitt säte eller, om företaget 
saknar säte i landet, av den kommun där företaget har ett fast driftsställe. 
 
Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva 
handeln har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där 
företaget har ett fast driftsställe. Partihandlare får endast sälja tobaksvaror till den som 
har försäljningstillstånd. Säljaren ska förvissa sig om att köparen har sådant tillstånd. 
 
Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav 
som ställs upp i lagen om tobak och liknande produkter. 
 
Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett 
yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte 
bifallas utan att Polismyndigheten och Tullverkets yttranden har inhämtats. 
Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och 
ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras 
bedömning i det enskilda fallet. 
 
De som beviljats försäljningstillstånd ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 
försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt 
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egenkontrollprogram. Till ansökan om tillstånd ska egenkontrollprogrammet och de 
övriga uppgifter som behövs för kommunens prövning och tillsyn bifogas. Ändrade 
uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. 
 
Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen om tobak 
och liknande produkter samt anslutande föreskrifter. Näringsidkaren ska ge sin 
personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa 
lagstiftningen. 
 
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla 
den 1 juli 2019 och bestämmelserna om dessa produkter förs istället in i Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kravet för att få bedriva detaljhandel 
med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är även framöver att 
försäljningen ska ha anmälts till den kommun där försäljningen ska ske. Det ska även 
finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Vidare tillkommer krav på 
produktanmälan till Folkhälsomyndigheten som innebär att elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden 
om anmälan inte gjorts i enlighet med de krav som ställs upp. Den som tillverkar och 
importerar produkterna ska även rapportera sina försäljningsvolymer till 
Folkhälsomyndigheten. Om rapporteringsskyldigheten inte uppfylls får produkterna 
inte säljas till konsument. Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad och förses med en 
innehållsdeklaration. 
 
Försäljningsregler 
Även enligt den nya lagen gäller att den som lämnar ut tobaksvaror, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. 
Produkterna får inte lämnas ut vid misstanke om så kallad langning. Vidare finns 
fortsatt krav på skyltning med information om åldersgränsen. Även vid försäljning 
genom automat, via postorder, distansförsäljning och liknande är det försäljarens 
ansvar att upprätthålla ett system för ålderskontroll. 
 
Reglerna om marknadsföring är oförändrade och innebär att marknadsföring av 
tobaksvaror till konsument som huvudregel är förbjuden. Det som tillåts är 
marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning eller 
kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, 
uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Sistnämnda kommersiella meddelanden 
ska i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av 
försäljningsstället. 
 
Den nya lagen ställer liksom tidigare lagstiftning krav på att hälsovarningar ska finnas 
på tobaksvaror som tillhandahålls konsumenter och på elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Kravet kommer numera att omfatta även örtprodukter för 
rökning. Vidare tillkommer krav på att styckförpackningar till tobaksvaror ska förses 
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med en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Ansvaret för märkningen 
ligger på tillverkare och importörer och tobaksvaror får inte säljas till konsument eller 
detaljhandlare om sådan märkning saknas. Nya tobaksvaror får inte säljas till 
konsumenter på den svenska marknaden utan att de först anmälts till 
Folkhälsomyndigheten.  
 
 
Tillsynsansvaret 
Kommunens tillsynsansvar enligt lagen om tobak och liknande produkter och 
anslutande föreskrifter, bortsett från rökfria miljöer, kommer från och med den 1 juli 
2019 att omfatta  

 hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning 
enligt 3 kap. 1,3,4 och 7 §§ på försäljningsställen, 

 tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 
kap. 7-9 §§ och 3 kap. 2,5 och 6 §§ på försäljningsställen, 

 marknadsföring enligt 4 kap. 1,2 och 5-7 §§ när det gäller 
marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen.  

Kommunens och polisens gemensamma tillsynsansvar enligt lagen om tobak och 
liknande produkter och anslutande föreskrifter kommer från och med den 1 juli 2019 
att omfatta 

 tillhandahållande av nya tobaksvaror enligt 3 kap. 3§ på försäljningsställen, 
 försäljning av tobaksvaror, i andra fall än när det gäller gränsöverskridande 

distanshandel, enligt 5 kap. 1, 6-10, 12 och 14 §§, 
 anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

samt egenkontroll, i andra fall än när det gäller gränsöverskridande 
distansförsäljning, enligt 5 kap. 15 och 17 §§, och 

 åldersgräns enligt 5 kap. 18 och 19 §§. 

 
I sin tillsyn får kommunen meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att 
lagstiftningen ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten 
sätta ut vite. En tillståndsmyndighet kan vidare meddela varning eller återkalla ett 
försäljningstillstånd. 
 
Övergångsbestämmelser 
Den nu gällande gamla tobakslagen (1993:581) upphör att gälla när den nya lagen 
träder ikraft den 1 juli 2019. Av övergångsbestämmelserna framgår dock att en 
detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror 
enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta bedriva sådan försäljning, om detaljhandlaren 
senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd till försäljning enligt den nya lagen.  
Försäljning får efter en sådan ansökan fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens 
beslut. För försäljning som sker innan tillståndsmyndigheten har meddelat beslut i 
tillståndsfrågan ska bestämmelserna i tobakslagen gälla. 
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Gällande partihandel med tobaksvaror får sådan bedrivas utan tillstånd fram till den  
1 november 2019. Har en ansökan om tillstånd till partihandel kommit in till 
tillståndsmyndigheten före detta datum får verksamheten fortsätta till dess att beslut  
i tillståndsfrågan meddelats. 
 
En konsekvens av övergångsreglerna är att det kommer finnas ett antal detaljhandlare 
som under tiden deras ansökan om försäljningstillstånd utreds, och i vissa fall även 
under tiden ett eventuellt avslag prövas i domstol, kommer att kunna sälja tobak enligt 
reglerna i gamla tobakslagen. Detta innebär att styrdokument som reglemente, 
delegationsordning och dokumenthanteringsplaner behöver ha kvar skrivningar om 
gamla tobakslagen fram till dess att ingen handlare längre säljer tobak enligt 
övergångsbestämmelserna. Detsamma gäller avgifter för tillsyn över dessa handlare. 
Att i nuläget ange en tidpunkt för när myndighetsutövningen enligt gamla tobakslagen 
kommer att kunna upphöra är inte möjligt.  
 
Organisation och finansiering 
I Båstads kommun ansvarar myndighetsnämnden sedan tidigare för kommunens 
uppgifter avseende handel med tobak, folköl, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och ansvaret för rökfria miljöer Någon 
anledning att utifrån den nya lagstiftningen ändra på ansvarsfördelningen kan inte ses. 
 
Myndighetsnämndens tillståndsenhet har i dagsläget en organisation för att hantera 
anmälningar om försäljning av tobak, folköl och elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt för att bedriva tillsyn över denna försäljning och kontroll av 
försäljning av receptfria läkemedel. Avseende det sistnämnda är det Läkemedelsverket 
som är tillsynsmyndighet men kommunen ansvarar för att kontrollera att försäljningen 
sker i enlighet med lagstiftningen. Tillståndsenheten har för närvarande en 
halvtidstjänst vikt åt ovan nämnda uppgifter. Finansiering sker genom uttag av avgifter 
från handlarna.  
 
Med anledning av de nya reglerna om tillståndsplikt för detalj- och partihandel 
behöver tillståndsenheten forma en organisation som möter dels handelns intresse av 
att få sina ansökningar om tillstånd prövade på ett effektivt och rättssäkert sätt, dels 
samhällets intresse av att tillståndsprövningen och tillsynen sker i enlighet med 
lagstiftningen och det bakomliggande skyddsintresset. Detta innebär i praktiken att 
tillståndsenheten behöver ha resurser för att kunna ta emot och utreda ansökningar 
om försäljningstillstånd samt för att kunna utföra det utökade tillsynsansvar som följer 
av den nya lagstiftningen.  
 
Vad gäller tillståndsansökningar kan det förutses en anhopning av inkommande 
ansökningsärenden under tiden från den 1 juli till den 1 november då övergångsregler 
för ansökan gäller för de ställen som före 1 juli är anmälda som försäljare av tobak och 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det kan antas att en del av dagens 
tobakshandlare kommer upphöra med försäljningen då de inte är beredda att ta 
kostnaden för ett försäljningstillstånd. Det är även troligt att en del avstår från att söka 
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tillstånd på grund av att de är medvetna om att de inte kommer att vara kvalificerade 
för tillstånd beaktat lämplighetsprövningen som ska göras.  
 
De som beviljas försäljningstillstånd ska därefter fortsatt uppfylla kravet på lämplighet 
vilket blir ett av de fokusområden kommunen har att bevaka via tillsyn. Härtill 
kommer som ovan nämnts en hel del nya tillsynsområden gällande bland annat 
produktanmälan, spårbarhet och säkerhetsmärkning. Kvarstår gör det tillsynsansvar 
som förts över från den tidigare tobakslagen, till exempel avseende hälsovarningar, 
ålderskontroll, kontrollköp, marknadsföring och egenkontroll.  
 
Den tillsyn som ska bedrivas av kommunen omfattar förebyggande tillsyn, inre tillsyn 
och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn innefattar bland annat informationsinsatser, 
samverkan med branschen och kontrollköp. Inre tillsyn innebär kontroll av att 
lämplighetskravet är uppfyllt genom granskning av årsredovisningar och 
kreditupplysningar samt genom kontroller hos Polismyndigheten och Skatteverket. 
Yttre tillsyn är besök i verksamheterna med fokus på främst ålderskontroll, 
produktkontroll, egenkontroll och marknadsföring. Tillsynsuppdraget är utökat i 
betydande omfattning i och med den nya lagstiftningen och avgiftsuttaget behöver 
ökas jämfört med tidigare för att finansiera tillsynen.  
 
Tillstånds- och tillsynsavgifter 
Lagstöd för avgiftsuttag 
 
8 kap. 10 § Alkohollagen (2010:1622)  
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos kommunen. Kommunen får ta ut 
avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen 
får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av 
den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 
 
19 b § Tobakslagen (1993:581) 
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2005:369). 
 
8 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 
5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 
 
8 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning 
enligt 5 kap. 15 §. 
 
23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
En kommun får för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver 
detaljhandel. 
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2 kap. 5 § Kommunallag (2017:725) 
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får 
dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. 
 
2 kap. 6 § Kommunallag (2017:725) 
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna 
för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 
 
Nuvarande tillsynsavgifter gällande detaljhandel med folköl, tobak, e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel 
 
Avgiftstariffen behöver kvarstå oförändrad så länge det finns handlare som säljer 
tobak i enlighet med övergångsbestämmelserna. Dock tas avgiften för handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från och med den 1 juli 2019 ut med 
stöd av 8 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
 
Förslag till tillsynsavgifter avseende detaljhandel med folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 juli 
2019 
 
Förslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter gällande försäljningstillstånd för 
detaljhandel och partihandel med tobaksvaror att gälla från och med den 1 juli 
2019 
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Ansökningsavgifter 
Föreslagna avgifter är beräknade efter uppskattad faktisk tidsåtgång. Total tidsåtgång 
för en genomsnittlig ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd beräknas till 8 
timmar och inkluderar åtgärder. Kostnaden per timme är beräknad med ledning av 
miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för 
närvarande 930 kronor/timme. Förslagen till övriga avgifter har beräknats på samma 
sätt utifrån de åtgärder dessa ärenden kräver av myndigheten.  
 
Tillståndsprövningens olika delar  
Arbetsuppgift  
 

Tid – svårt ärende Tid – enkelt ärende  Tid – tillfälliga 

Admin – grund:  
Grundläggande 
administration, 
mottagande av ansökan 
och administration av 
denna. Skapa objekt och 
ärende.  

0,5 0,5 0,5 

Fakturera 
ansökningsavgift.  

0,5 0,5 0,5 

Granskning av ansökan, 
kontroll av om alla 
handlingar bifogats  
 

0,5-1 0,5 0,5 

Skicka ut bekräftelse på att 
ansökan är komplett.  
(tillsammans med 
faktura?) 
 

0,5 0,5 0,5 

Begäran om eventuella 
kompletteringar 
 

0,5 0 0,5 

Remiss till polismyndighet, 
tullverket och 
skatteverket.  
 

0,5-1 0,5-1 0,5-1 

Vandelsprövning:  
Granska yttranden, 
kontroll av kredituppgifter 
(ekonomiska 
förhållanden), personlig 
lämplighet.  

2 1 1-2 

Utredning av eventuella 
bulvanförhållanden.  
 

1 0,5 0,5 

Granskning av köp av 
verksamhet/pengarnas 
spårbarhet.  

0,5 0,5 0,5 
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Prövning:  
Slutgiltig prövning av 
totalen, granskning av ekp, 
ev. utredningsbesök, 
samsyn och granskning av 
tidigare ärenden hos 
myndigheten.  

1-2 0,5-1 0,5-1  

Beslut om tillstånd  
 

1 1 1 

Beslut om avslag – ärende 
till nämnd/direktionen  
 

3 0 1 

Överprövning, eventuella 
domstolsförhandlingar  
 

1 (men kan ta 
extremt lång tid) 

0 0 

Totalt 
 

Ca 13 timmar Ca 8 timmar Ca 8 timmar 

 
 

Förslag till avgifter för ansökan om försäljningstillstånd – 2019 
 
Stadigvarande försäljningsställe                                            7  440 kr  motsvarar 8 timmar 
Tillfälligt försäljningsställe                7 440 kr  motsvarar  8 timmar 
 
Timtaxa               930 Kr/timme 
 
Avgift för hantering av anmälan vid dödsfall, 
elektroniskt cigaretter            1 860 Kr motsvarar två timmar 
 
Fast årlig tillsynsavgift             2 790 Kr motsvarar 3 timmar 
 
Klagomålshantering med tillsyns              930 Kr/timme 
 
Granskning av rapporter och andra              930 Kr/timme 
 
Avviken handläggningstid med utökat tillsynsbehov       930 Kr/timme 
 

  

Ildikó Lundberg 
Alkohol- och tobakshandläggare 

  
  

 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak  
och liknande produkter Lag (2018:2088) 
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Inledande bestämmelser om bland annat timtaxa, och för vad miljö tar ut avgift 
 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Båstads kommuns myndighetsnämnds kostnader för 

prövning och tillsyn enligt lag (2018-2088) om tobak och liknande produkter, och enligt 
de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av  
5 kap. 1 och 2 §§ i lagen. 

 
2 §  Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2019 timtaxan 930 kronor per hel timme 

handläggningstid. 
 
3 §  Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan med 

den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sverige Kommuner och Landstings webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2017. Det 
indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämna krontal. 

 
4 §  Myndighetsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för: 

- prövning av ansökan om tillstånd, se 7 § 
- handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan, se 8-10 §§, och 
- handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, se 11-13 §§. 

 
5 §  Myndighetsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

- handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 
utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser, 

- handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttranden i överklagade ärenden, eller 

- handläggning av åtalsanmälningar. 
 
 
Avgift för prövning 
 
6 §  För prövning av ansökan enligt 5 kap. 1 § tobakslagen (2018-2088) om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror tas en kostnad ut motsvarande åtta timmars tillsyn, vilket 
för år 2019 motsvarar 7440 kr. Prövning som på grund av brister i ansökan eller 
egenkontrollprogram överstiger åtta timmar debiteras som löpande timavgift, vilken 
beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. 

   Verksamhetsutövaren ska betala avgift för prövning för varje försäljningsställe som 
ansökan avser, och ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller avvisas. 
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Avgift för hantering av anmälan 
 
7 §  För handläggning av anmälan enligt 5 kap. 8 § tobakslagen (2018-2088) om att 

tobaksförsäljning övertas av dödsbo eller förvaltare tas en kostnad ut motsvarande två 
timmars tillsyn, vilket för år 2019 motsvarar 1860 kr. 

 
8 §  För handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare tas en kostnad ut motsvarande två timmars tillsyn, vilket för år 2019 
motsvarar 1860 kr. 

  

9 § Handläggning och granskning som på grund av brister i anmälan eller 
egenkontrollprogram överstiger två timmar debiteras som löpande timavgift, vilken 
beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. 

 
Fast årlig tillsynsavgift 
 
10 §  För regelbunden tillsyn över verksamheter med tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

eller med anmäld försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
debiteras en årlig tillsynsavgift motsvarande 3 timmars tillsyn från och med året efter 
beviljat tillstånd eller godkänd anmälan, vilket för år 2019 motsvarar 2790 kr. 

  
I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår: 

- den tid som handläggare lägger ner på planerad tillsyn på plats, 
- tid som använts för kontrollköp, 
- förberedelser inför tillsynen eller kontrollköp, 
- restid i samband med tillsynsbesök eller kontrollköp, 
- upprättande av protokoll, beslut och andra skrivelser, samt 
- granskning av rapporter och andra redovisningar. 

 
I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte: 

- tillsynsinsatser som beror på brister i verksamheten, 
- handläggning och tillsyn på grund av klagomål, 
- handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen väsentligt 

avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
 
11 §  I de ärenden där nämnden tar ut timavgift tar vi betalt för all nedlagd tid som gått åt för: 

- inläsning av ärendet, 
- kontakter med parter, 
- samråd med andra myndigheter, 
- inspektioner och kontroller, 
- restid, 
- beredning i övrigt av ärendet, samt 
- föredragning och beslut i ärendet. 
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Avgift tas ut för minst en hel timme handläggningstid och därefter varje påbörjad halvtimme. 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut. 

Myndighetsnämnden tar ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift för de kontroller som 
utförs under vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, eller som utförs under lördagar, 
söndagar eller helgdagar. 
 
 
Avgift för tillsyn i övrigt 
 
12 §  För övrig tillsyn gäller att myndighetsnämnden kan ta ut timavgift för nämndens 

handläggning enligt tobakslagen (2018-2088), enligt föreskrifter som beslutats med stöd 
av lagen eller enligt EU:s förordningar inom tobakslagens tillämpningsområde, om 
verksamhetsutövaren inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig 
tillsynsavgift. Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden 
multipliceras med timtaxan. 

 
 
Vem ska betala avgift 
 
13 §  Avgift för prövning av tillstånd ska betalas av den sökande. 

 Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som lämnar in anmälan. 

 Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver försäljningsstället den första 
januari innevarande år. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver försäljningsstället. 
 
14 §  Verksamhetsutövaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Båstads kommun. 

Betalning ska ske inom den tid som myndighetsnämnden anger i beslut om avgift eller i 
fakturan. 
Betalas avgiften inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta på det obetalda 
beloppet i enlighet med 6 § räntelagen (1975:635). Vid utebliven betalning skickas krav 
enligt kommunens policy varvid lagstadgade avgifter debiteras. 

 

Tillsynsinsatser som inte ingår i den fasta årliga tillsynsavgiften debiteras som löpande 
timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan. 

10 §  Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas från 
och med det kalenderår då verksamheten påbörjats om inget annat anges. Avgift skall 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.   

  

 

 Nedsättning av avgift och överklaganderätt 
 
15 §  Om det finns särskilda skäl får myndighetsnämnden, med hänsyn till verksamhetens 

omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka 
avgiften. 
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16 §  Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut om avgift ska göra detta hos 

Förvaltningsrätten i Malmö. 
 

17 §  Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Båstads kommun. Betalning skall ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.   

 
 
 
 
 
 
Ildikó Lundberg 
Alkohol- och tobakshandläggare 
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KS § 108  Dnr KS 000291/2019 - 900 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i januari 2017, 

vilket nu föranleder en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy. Lagändringen innebar bl a att det i högre grad i 
upphandlingarna ska ställas krav på miljö-, social-, och etisk hänsyn samt att 
det i högre grad ska ställas krav som främjar att även små och medelstora 
företag i större omfattning ska kunna delta i upphandlingarna. I och med 
lagändringen betonas även högre grad av innovationsupphandlingar. Detta 
tillsammans med kraven på enbart elektroniska anbud samt krav på e-faktura 
har inneburit att uppdateringar av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy är nödvändiga, där dessa punkter nu betonas ytterligare.  
Ytterligare en skillnad från tidigare lagstiftning är betoningen på livscykeltänk 
vid upphandlingar, inte enbart priset för varan eller tjänsten utan kostnaderna 
för varan eller tjänsten under hela dess livslängd ska beaktas i största möjliga 
mån vid upphandling. I samband med uppdateringen av Inköps- och 
upphandlingspolicy för Båstads kommun har en motsvarande uppdatering av 
tillämpningsanvisningarna genomförts.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlingschef Ann-Helen Klasson, daterad  

2019-04-09, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun antas. 
 
Föredragande Upphandlingschef Ann-Helene Klasson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall, med följande tillägg: Svenska kollektivavtals  

lika former skrivs in under Seriösa leverantörer. 
      
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ingela Stefanssons tilläggsyrkande  

och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. 
      
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun antas.  

 
Reservation Till förmån för det tilläggsyrkande som avslogs reserverar sig  

Ingela Stefansson (S) och Thomas Nerd (S).           
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Datum: 2019-04-09. Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Ann-Heléne Klasson 

Dnr: KS 000291/2019 
 

 
 

 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar inköps- och upphandlingspolicy. 

 
Bakgrund 
Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i januari 2017, vilket nu föranle-
der en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och upphandlingspolicy. Lagändringen inne-
bar bl a att det i högre grad i upphandlingarna ska ställas krav på miljö-, social-, och etisk hän-
syn samt att det i högre grad ska ställas krav som främjar att även små och medelstora företag i 
större omfattning ska kunna delta i upphandlingarna. I och med lagändringen betonas även 
högre grad av innovationsupphandlingar. Detta tillsammans med kraven på enbart elektro-
niska anbud samt krav på e-faktura har inneburit att uppdateringar av Båstads kommuns In-
köps- och upphandlingspolicy är nödvändiga, där dessa punkter nu betonas ytterligare.  Ytter-
ligare en skillnad från tidigare lagstiftning är betoningen på livscykeltänk vid upphandlingar, 
inte enbart priset för varan eller tjänsten utan kostnaderna för varan eller tjänsten under hela 
dess livslängd ska beaktas i största möjliga mån vid upphandling. I samband med uppdatering-
en av Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun har en motsvarande uppdatering 
av tillämpningsanvisningarna genomförts.  
 
 
 
 
Kommunkontoret  
Ann-Heléne Klasson, Upphandlingschef 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ann-Heléne Klasson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen. 
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Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

Denna policy för inköp- och upphandling gäller för Båstads kommun samtliga 

verksamhetsområden/nämnder inklusive kommunens kommunala bolag.  

Policyn ska ge vägledning till hur anställda och förtroendevalda ska agera när det gäller 

upphandling och inköp. Kommunkontoret/upphandlingsenheten fastställer 

tillämpningsanvisningar som förtydligar policyn.  

Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och 

byggentreprenader. Policyn omfattar även direktupphandling.  

Upphandling är en strategisk funktion med ett kommungemensamt intresse. Inköps- och 

upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. 

Kommunen inkluderat de kommunala bolagen ska ha en helhetssyn på upphandlingar 

och ta tillvara på de vinster som följer av en samordning av kommunens olika behov.  

Mål 

Kommunens mål är att upphandlingar och inköp ska tillföra kommunen ett mervärde 

genom hög kvalitet i köpta varor och tjänster, bättre totalekonomi samt utveckling av 

hållbarhet. Upphandlingarna ska genomföras enligt gällande lagstiftning med en tydlig 

målsättning att de möjligheter som lagstiftningen ger används så långt detta är möjligt.  

Syfte 

Syftet med policyn är att säkerställa att varor, tjänster och byggentreprenader köps med 

rätt kvalitet, till rätt kostnad och med affärsmässighet. Tydliggöra och ge vägledning för 

verksamhetsområden, nämnder och bolags upphandlingar och inköp.  

Vid genomförandet av upphandlingar är det av stor vikt att förutsättningarna för små 

och medelstora företag att lämna konkurrenskraftiga anbud beaktas. Innovativa 

lösningar är även att beakta.  

Upphandlingar ska också användas för att främja, 

- Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 

- Effektiva offentliga inköp 

- En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 

- En rättssäker offentlig upphandling 

- En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 

- En miljömässigt ansvarsfull upphandling 



- Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle 

Upphandling ska också användas för att främja angelägna samhällsmål som hållbar 

miljö, minskad ekonomisk brottslighet samt ta sociala och etiska hänsyn som ligger 

inom ramen för gällande lagstiftning. 

Ansvar  

Ansvaret för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive 

verksamhetsområde/nämnd/bolag. När två eller flera 

verksamhetsområden/nämnder/bolag har likartade behov ska en samordnad 

upphandling ske genom upphandlingsenheten. Kommunen ska ha en helhetssyn på 

inköp och upphandlingar och tillvarata de vinster som följer av en samordning av 

kommunens behov. 

Ansvaret för kommunens samordnade avtal ligger hos kommunstyrelsen. Dessa avtal 

tecknas av upphandlingsenheten. Samtliga avtal ska alltid följas.  

Varje verksamhet ska utse kontaktperson för inköps- och upphandlingsfrågor.  

Personal med ansvar för inköp och upphandlingar ska känna till och följa kommunens 

policy och anvisningar och ha erforderlig kompetens för uppgiften. 

Chefer ansvarar för att gällande lagar, inköps- och upphandlingspolicy och anvisningar 

följs. 

Anskaffningsprocessen  

Anskaffningsprocessen innefattar förstudie (behovsanalys och strategi), upphandling, 

inköp, leverans, fakturahantering och uppföljning.  

Upphandling är en strategisk uppgift och processen ska präglas av effektivitet, 

kompetens och samverkan för bästa måluppfyllelse. Upphandling som genomförs på rätt 

sätt kan medverka till kommunens verksamhetsutveckling.   

Affärsmässighet 

Affärsmässighet uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. 

Kommunen ska i sina upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydlig, samt göra 

upphandlingarna kända på marknaden. 

Leverantörerna ska behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande. Upphandlingarna 

ska genomföras på ett öppet sätt. Principerna om ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet ska iakttas. 

Affärsetik 

Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta ovidkommande 

hänsyn, samt även ett i övrigt etiskt agerande. 



Leverantörer och anbudsgivare är viktiga partners och ska känna trygghet i relationen 

gentemot kommunen. När det gäller känslig information ska inte sådan utlämnas på 

annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagar och avtal. 

Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon anbudsgivare eller leverantör 

gynnas eller missgynnas. 

Anställda som har personliga intressen i leverantörsföretag (jäv) ska inte medverka i 

upphandlingar eller inköp när det finns risk att val av leverantör påverkas. 

Otillbörliga gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer får inte 

förekomma. Rese- och logikostnader vid besök hos eller vid resor tillsammans med 

leverantörer ska alltid betalas av kommunen. 

Leverantörer ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt som kommunen inte 

har befogenheter eller laglig möjlighet att uppfylla. Alla överenskommelser ska vara 

skriftliga. 

Hänsyn till små och medelstora företag 

En tydlig ambition med den offentliga upphandlingen ska vara att mindre och 

medelstora företag ska ha möjlighet att delta som anbudslämnare. Dessa företag kan ha 

fördelar som kommunen och bolag i sitt arbete ska försöka ta tillvara, men detta kan 

också innebära att mindre företag mer aktivt initierar utökade samarbetsformer.  

Seriösa leverantörer  

Kommunen har ett intresse av att de företag som får uppdrag, i alla led, är seriösa 

företag som sköter sina skatteregistreringar och sina betalningar. Krav ska ställas som 

gör att hela underentreprenörskedjan löpande kan kontrolleras under hela avtalstiden. 

Ramavtal 

Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop 

under en viss given tidsperiod. Genom kategorigrupp/avtalsgrupp ska kommunens 

samlade kompetens tas tillvara för att skapa så bra gemensamma ramavtal som möjligt. 

Ett aktivt deltagande från de verksamheter/bolag som har den mest lämpliga 

kompetensen inom produktområdet förutsätts. 

Avtalstrohet  

Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop 

under en viss angiven tidsperiod och medför att kommunen är rättsligt bunden att följa 

det som anges i respektive avtal. Avtalstrohet mot tecknade ramavtal skapar 

förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor samt innebär att kommunens 

trovärdighet som kund ökar. Det skapar också ett ökat intresse från leverantörer att 

delta i upphandlingar. Vid inköp och innan eventuell upphandling sker ska alltid 

förekomsten av ramavtal kontrolleras. Finns ramavtal ska dessa användas. 

Avtalstroheten ska följas upp årligen. 



Direktupphandling 

När avtal saknas får direktupphandling användas om upphandlingens värde understiger 

det lagstadgade värdet för direktupphandling eller om det finns synnerliga skäl. Med 

synnerliga skäl avses skäl som inte kunnat förutses och som inte beror på den egna 

verksamheten. Den som ansvarar för direktupphandlingen ska följa gällande 

tillämpningsanvisningar. 

Miljökrav 

Miljömedvetenheten ska hållas på en hög nivå och miljöanpassade lösningar ska 

prioriteras så långt detta är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning. 

Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier är ett stöd i arbetet för att kunna 

ställa relevanta miljökrav.  

Ekonomisk hållbarhet 

Hänsyn ska tas till varans eller tjänstens hela livscykel. Fokus ska ligga på kostnader 

hänförliga till produktens och inte endast på pris.  

Sociala och etisk hänsyn  

Sociala och etiska hänsyn ska beaktas så lång det är möjligt med hänsyn till gällande 

upphandlingslagstiftning.  

Hänsyn ska tas till alla invånares behov att få tillgång till det som upphandlas. Tekniska 

specifikationer ska bestämmas med hänsyn till tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning eller utformning med tanke på samtliga användare behov. Vid 

upphandling av tjänster eller byggentreprenader ska krav ställas på rutiner i fråga om 

arbetsmiljö. 

Innovation 

Upphandlings- och inköpsprocessen ska, när det är möjligt, utformas så att 

innovationsvänliga lösningar, företags- och näringsutveckling stimuleras.  

Arbetsmiljökrav 

Krav som säkerställer god arbetsmiljö ska ställas så långt det är möjligt enligt gällande 

upphandlingslagstiftning.  

Samverkan 

Genom att samordna och samverka vid upphandlingar kan kommunen som helhet 

uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt aktivt påverka kvalitet, miljö och sociala/etiska 

hänsyn. Samordningen innebär även att kommunen kan minimera de administrativa 

kostnaderna för upphandlingar och inköp. Vid upphandling har alla en skyldighet att 

delta i diskussioner om samordning även om det innebär jämkning av de egna behoven. 

Helhetens behov ska alltid vara det primära. 

Båstads kommun samverkar även med andra kommuner i länet så långt det är möjligt. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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KS § 116  Dnr KS 000151/2019 - 900 

Svar på medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning  
ska vara ett ärende hos kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett 

beslutsärende i kommunfullmäktige.  Det kommunfullmäktige har att ta 
ställning till är således huruvida det ska vara ett ärende för kommunfullmäktige 
eller ej - inte om verksamheten ska avvecklas eller vara kvar. Mot bakgrund av 
att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 19 
december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i 
budgetförslaget att förvaltningen får i uppdrag att ”successivt avveckla det 
särskilda boendet på Bjärehemmet bland annat till förmån för det nya vård och 
omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres budget, s.3). Sakfrågan är 
även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet den  
19 december.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-10. 
 
Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avslås. 
 
Yrkande Bo Wendt (BP): Bifall till medborgarförslaget. 
      
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition Bo Wendts yrkande och arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

      
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

Medborgarförslaget avslås.  
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Datum: 2019-04-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000151/2019 – 900 
 
 

Svar på medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett ärende 
hos kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Aktuellt 
Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett beslutsärende i 
kommunfullmäktige.  Det kommunfullmäktige har att ta ställning till är således huruvida det 
ska vara ett ärende för kommunfullmäktige eller ej – inte om verksamheten ska avvecklas eller 
vara kvar. 
 
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 
19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i budgetförslaget 
att förvaltningen får i uppdrag att ”successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet 
bland annat till förmån för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet 
den 19 december. 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
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Medborgarförslag till Båstad kommunfullmäktige, att hantera skyndsamt? .Q.(1 .. ;,;,;(;f,~: 

Vi vill att frågan om 3 :4ans förtida stängning ska vara ett beslutsärende för kommunfullmäktige av 
följande skäl: 

1) det föreligger en risk- och konsekvensanalys helt utan forskning eller medicinsk förankring; 
se ex på länkar här nedan. Analysen fanns heller inte med i underlaget till 
beslutet.(budgetförslaget från SfB) 

Forskare Må1ien Lagergren https:/ /www.svt.se/nyheter/lokalt/s01mland/farligt-for-aldre-att-flytta 

Anna Bäsen, medicinjournalist https://www.expressen.se/halsoliv/anna-basen/anna-basen-att-flytta

aldre-ar-dodligt/ 

Yngve Gustavsson; Professor i geriatrik vid Umeå universitet, även känd från SvT-

programmet "Sveriges bästa hemtjänst": https://www.expressen.se/kronikorer/li vsfarligt-flytta

skora-gamla/ 

2) det påstås att "åtta vård- och omsorgstagare har uttryckt önskan om flytt till annat vårdboende" 
Märkligt då att anhöriga inte kan få svar på om far/ mor är en av de åtta, om det finns en lista, men 
ändå inte och att det inte funkar att svara på frågor över huvud taget. Enhetschefen "har inte tid." 
Vem ska vi då fråga, vem "har tid" och vem har frågat våra anhöriga (vård- och omsorgstagarna i 
fråga) och hur har frågan ställts? 

3) I lokalförsöijningsplanen ( antagen i Vård och Omsorgsnämnden 18 dec 2017) står att de boende 
på Bjärehemmet ska få bo kvar tills det nya boendet i Förslöv är klaii, varför frångå detta? 

4) Bostad i särskilt boende är den enskildes hem ( Socialstyrelsen) Enligt kvarboendeprincipen har 
en person med kontrakt på sin lägenhet i ett särskilt boende alltid rätt att bo kvar: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/ Artikelkatalog/ Attachments/18227/2011-1-12.pdf 

5) Vi har lämnat in en namninsamling till kommunen, med drygt 1000 namnunderskrifter som 
stöder vår önskan att ha Bjärehemmet kvar. Var finns den? 

/:Sct~{oic/ 11 /2 2019 
O1i och datum Namn ~~ 

ISO S C ~ r' /1 
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Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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KS § 117  Dnr KS 000227/2019 - 700 

Svar på medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an  
på Bjärehemmet 

 
Beskrivning av ärendet Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett 

beslutsärende i kommunfullmäktige. Det kommunfullmäktige har att ta 
ställning till är således huruvida det ska vara ett ärende för kommunfullmäktige 
eller ej - inte om verksamheten ska avvecklas eller vara kvar. Mot bakgrund av 
att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 19 
december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i 
budgetförslaget att förvaltningen får i uppdrag att ”successivt avveckla det 
särskilda boendet på Bjärehemmet bland annat till förmån för det nya vård och 
omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres budget, s.3). Sakfrågan är 
även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet den  
19 december. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-12. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avslås. 
 
Yrkande Bo Wendt (BP): Bifall till medborgarförslaget. 
      
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition Bo Wendts yrkande och arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  

      
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

Medborgarförslaget avslås.  
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Datum: 2019-04-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000227/2019 – 700 
 
 

Svar på medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an på Bjärehemmet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 

 
Aktuellt 
Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett beslutsärende i 
kommunfullmäktige.  Det kommunfullmäktige har att ta ställning till är således huruvida det 
ska vara ett ärende för kommunfullmäktige eller ej – inte om verksamheten ska avvecklas eller 
vara kvar. 
 
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 
19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i budgetförslaget 
att förvaltningen får i uppdrag att ”successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet 
bland annat till förmån för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet 
den 19 december.. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
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Medborgarförslag till Båstad kommunfullmäktige, att hantera skyndsamt, 

Vi vill att frågan om 3:4ans förtida stängning ska vara ett beslutsärende för 
kommunfullmäktige av följande skäl: 

1) det föreligger en risk- och konsekvensanalys helt utan forskning eller medicinsk 
förankring; 
se ex på länkar här nedan. Analysen fanns heller inte med i underlaget 
(budgetförslaget från SfB) 

Forskare Mårten Lagergren https://www.svt.se/nyheter/lokalUsormland/farligt-for-aldre-att
flytta 

Anna Bäsen, medicinjournalist https://www.expressen.se/halsoliv/anna-basen/anna

basen-att-flytta-aldre-ar-dodligU 

Yngve Gustavsson ; Professor i geriatrik vid Umeå universitet, även känd från SvT

programmet "Sveriges bästa hemtjänst": https://www.expressen.se/kronikorer/livsfarligt

flytta-skora-gamla/ 

2) det påstås att "åtta vård- och omsorgstagare har uttryckt önskemål om placering vid en 
eventuell förtida flytt." 
Märkligt då att anhöriga inte har blivit informerade om önskemålen. Varför detta? Vem har 
frågat våra anhöriga (vård- och omsorgstagarna i fråga) och hur har frågan ställts? 

3) I lokalförsörjningsplanen ( antagen i Vård och Omsorgsnämnden 18 dec 2017) står att 
de boende på Bjärehemmet ska få bo kvar tills det nya boendet i Förslöv är klart, varför 
frångå detta? 

4) Vi har lämnat in en namninsamling till kommunen, med drygt 1000 namnunderskrifter 
som stöder vår önskan att ha Bjärehemmet kvar. Var finns den och vad händer med den? 

" 
B/lb//l-Z> -?.6161- ci '.1- / / 

Ort och datum Nam~r 
Tommy Jansson 
Aromavägen 26 D 
26937 Båstad 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS § 120  Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har initierat ett ärende om att 

kommunfullmäktige ska dela ut en utmärkelse, bestående av blomma och 
diplom, till månadens person eller organisation. Att lyfta fram personer eller 
organisationer sker i andra kommuner sedan en tid tillbaka, så det föreligger 
inget hinder för kommunfullmäktige att även göra det i Båstads kommun. 
Kommunfullmäktiges presidium vill att initiativet endast ska gälla under 
innevarande mandatperiod. Därefter är det efterföljande presidium som får 
initiera ett nytt ärende om presidiet vill återinföra utmärkelsen. Framtagna 
regler utgör bestämmelser för utmärkelsen och instruktion för tillämpning som 
kommunfullmäktiges presidium ska förhålla sig till. Det är av vikt att samtliga 
folkbokförda invånare har en möjlighet att nominera, varvid förslaget är att det 
kan ske såväl elektroniskt via mail som analogt via brev.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-29, med 

tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Utmärkelsen månadens person eller organisation införs och utdelning  

sker från och med juni 2019 fram till och med mandatperiodens sista 
kommunfullmäktige. 
2. Anta regler för månadens person eller organisation. 
3. Finansiering sker inom kommunfullmäktiges ram.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Utmärkelsen månadens person eller organisation införs och utdelning  
sker från och med juni 2019 fram till och med mandatperiodens sista 
kommunfullmäktige. 

2.  Anta regler för månadens person eller organisation. 

3.  Finansiering sker inom kommunfullmäktiges ram.  
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Datum: 2019-04-29. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000370/2019 – 900 
 
 

Månadens person eller organisation 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utmärkelsen månadens person eller organisation införs och utdelning sker från och med 
juni 2019 fram till och med mandatperiodens sista kommunfullmäktige. 
2. Anta regler för månadens person eller organisation. 
3. Finansiering sker inom kommunfullmäktiges ram. 
 
Aktuellt 
Kommunfullmäktiges presidium har initierat ett ärende om att kommunfullmäktige ska dela ut 
en utmärkelse, bestående av blomma och diplom, till månadens person eller organisation. Att 
lyfta fram personer eller organisationer sker i andra kommuner sedan en tid tillbaka, så det 
föreligger inget hinder för kommunfullmäktige att även göra det i Båstads kommun. 
 
Kommunfullmäktiges presidium vill att initiativet endast ska gälla under innevarande mandat-
period. Därefter är det efterföljande presidium som får initiera ett nytt ärende om presidiet vill 
återinföra utmärkelsen. 
 
Framtagna regler utgör bestämmelser för utmärkelsen och instruktion för tillämpning som 
kommunfullmäktiges presidium ska förhålla sig till. Det är av vikt att samtliga folkbokförda 
invånare har en möjlighet att nominera, varvid förslaget är att det kan ske såväl elektroniskt 
via mail som analogt via brev. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Administrationen kring utmärkelsen bedöms som ringa och kan göras inom ramen för det 
ordinarie arbetet med kommunfullmäktiges presidium. 
 

Ekonomi 
Kostnad för blomma och diplom uppskattas till 3000 kronor per år. Utgiften kan, under 
innevarande år och framåt, hanteras inom kommunfullmäktiges ram.  
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen, kommunfullmäktiges presidium och sekreterare, samt kanslichef. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för månadens person eller organisation. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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 Nr: 

Antagen av kommunfullmäktige den xx, § xx Dnr: KS xx 

 

Regler för utdelning av månadens person eller organisation 
 
Syfte 

Månadens person eller ideell organisation syftar till att uppmärksamma medborgare eller 
ideella organisationer som på ett eller annat sätt har betydelse för oss som bor och verkar 
i Båstads kommun och gör goda insatser för många eller är förebilder i vårt samhälle.  

Insatserna kan spänna över breda områden såsom sociala, kultur, idrott, utbildning eller 
föreningsliv rent allmänt. Det kan vara personer som verkar inom idrotts- och kulturför-
eningar, en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av andra orsaker får vårt sam-
hälle levande eller en förening att fungera. 

Ansvar 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för månadens person eller organisation. 

Avgränsning 

Utdelningen av utmärkelsen äger rum till och med mandatperiodens sista kommunfull-
mäktige år 2022.  

Tillämpning 

Vem eller vilka kan nomineras? 
Kommuninvånare som är folkbokförda i kommunen, eller ideella organisationer verk-
samma i Båstads kommun. 

Hur nomineras månadens person eller organisation? 
 Förslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i Båstads kommun via kommunens 

webbplats, mail eller brev. 
 Personer eller organisationer som har utsetts kan ej nomineras igen förrän efter ett år. 
 Politiska partier eller folkvalda i kommunfullmäktige kan ej nomineras. 
 Anonyma nomineringar godkänns ej. 

Vad ska nomineringen till månadens person eller organisation innehålla? 
 En kort motivering till förslaget (max 300 tecken) 
 Namn på den nominerade 
 Förslagsställarens namn och kontaktuppgifter 

Jury 
Kommunfullmäktiges presidium utser månadens person eller organisation. 

Utdelning 
Månadens person utdelas vid inledningen av kommunfullmäktiges ordinarie samman-
träde. Ordförande delar ut utmärkelsen genom att läsa motiveringen och överlämnar 
blomma och diplom. 

U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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KS § 118  Dnr KS 000501/2017 - 900 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 17 april 2017 om att kommunfullmäktiges 

tidigare beslut om att inrätta ett ungdomsråd verkställs genom att avsätta 
personella och ekonomiska resurser. Ärendet återremitterades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2018 och har sedan ej varit 
föremål för vidare handläggning. Återremissen gällde finansiering av 
ungdomsrådet (250 000 kronor). Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut 
den 19 december 2018 finns 50 000 kronor avsatta för att påbörja 
ungdomsrådets verksamhet. Mot bakgrund av det kan motionen anses vara 
besvarad. Då reglementet är framskrivet under 2015, med förarbeten redan 
under 2013, föreslås att förvaltningen får i uppdrag att åter aktualisera 
reglementet och föreslå förändringar av densamma. Arbetet med aktualisering 
av reglementet ska göras under innevarande år och sedan vara föremål för 
beslut i kommunfullmäktige.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-10. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

1.  Motionen anses vara besvarad. 

2.  Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019.  

 
       

 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-04-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000501/2017 – 900 
 
 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses vara besvarad. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 17 april 2017 om att kommunfullmäktiges tidigare beslut om att 
inrätta ett ungdomsråd verkställs genom att avsätta personella och ekonomiska resurser. 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2018 och har 
sedan ej varit föremål för vidare handläggning. 
 
Återremissen gällde finansiering av ungdomsrådet (250 000 kronor). Genom 
kommunfullmäktiges budgetbeslutet den 19 december 2018 finns 50 000 kronor avsatta för att 
påbörja ungdomsrådets verksamhet. Mot bakgrund av det kan motionen anses vara besvarad. 
 
Då reglementet är framskrivet under 2015, med förarbeten redan under 2013, föreslås att 
förvaltningen får i uppdrag att åter aktualisera reglementet och föreslå förändringar av 
densamma. Arbetet med aktualisering av reglementet ska göras under innevarande år och sedan 
vara föremål för beslut i kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionären och kommunstyrelsens presidium 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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UNGDOMSRÅDET I BÅSTADS KOMMUN 
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Fullmäktige beslöt 2015.05.04 att inrätta ett ungdomsråd i Båstads kommun. 

Dessutom antog fullmäktige reglemente för "kommunala ungdomsrådet" att 

gälla från 2016.01.01 och pengar avsattes ur både drifts- och 

investeringsbudget för just ungdomsrådets verksamhet. 

Tyvärr har någon ungdomsrådsverksamhet inte kommit igång. 

Med denna motion vill vi 

Uppmärksamma att 

- det är av vikt att vi ser till att Ungdomsrådsverksamheten kommer igång 

- att nödvändiga resurser avsätts, personella och ekonomiska, så att 

verksamheten blir bra förankrad bland våra ungdomar över hela 

kommunen 

Båstad april 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 

Bengtsson 

Mats Lundberg Sven-Olof 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-08 1 av 1 

 

 

KS § 102  Dnr KS 000619/2017 - 350 

Svar på motion - Ställplatser för husbilar och husvagnar 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om att man bör se över möjlighet 

till ställplatser för husbilar och husvagnar. Motionären vill att kommunen 
undersöker och kostnadsberäknar ett eventuellt införande av ett antal 
ställplatser it ex. Båstad och Torekov. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2019-04-09, 

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta 

mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar  
under 2019 på Prästliden enligt bifogad kartbilaga. 
2. Motionen anses besvarad. 

 
Föredragande Gatu- och parkchef Marie Eriksson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Uno Johansson (C), Birgitte Dahlin (L), Kerstin Gustafsson (M) och  

Hans Grönqvist (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Bo Wendt (BP): Återremiss då föreslagen plats är olämplig. 

      
Propositionsordningar Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska återremitteras 

eller avgöras idag och finner då att ärendet ska avgöras idag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och 
finner då att arbetsutskottets förslag bifallits.  

      
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta 
mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar  
under 2019 på Prästliden enligt bifogad kartbilaga. 

2.  Motionen anses besvarad.  

 
         

 
 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-09 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000619/2017-350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på motion om ställ platser för husbilar och husvagnar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta mark till en 
privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 2019 på Prästliden enl. 
bifogad kartbilaga. 

2. Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartier har inkommit med en motion om att man bör se över möjlighet till ställplatser 
för husbilar och husvagnar. 
Motionären vill att kommunen undersöker och kostnads beräknar ett eventuellt införande av 
ett antal ställplatser it ex. Båstad och Torekov. 

Bakgrund 

2011 fanns det 1,5 miljoner husbilar i Europa, varav 60 000 dessa var registrerade i Sverige. 
2019 finns det 1,7 miljoner husbilar i Europa varav 92 500 av dem är svenskregistrerade. Un
der senare år ha husbilsturismen i Sverige ökat, vilket även medfört ett ökat behov av lämpliga 
ställplatser för denna växande målgrupp. 

Begreppet ställ plats är relativt nytt och det råder en viss förvirring vad begreppet faktiskt in
nefattar. Husbilsdestination Sverige definierar begreppet: "Ett för ändamålet lättillgängligt 
avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid" 

Definitionen för Personbil klass Il enligt transportstyrelsen: 
Personbil klass Il är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsut
rymme och utrustat med åtminstone: 

Fast monterade sittplatser 
Fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sov
platser 
Fast monterad utrustning för matlagning och lagring och bord 

I Båstad finns ingen centralt placerad ställplats för husbilar. På Prästliden finns en parkerings
yta för fordon klass Il. Gällande regelverk medger parkering av husbilar, men inte någon form 
av camping, vilket det automatisk övergår till när övernattning sker på platsen. Camping tillåts 
inte i någon form på kommunala parkeringsytor. Dock används ytan flitigt sommartid av husbi
lar och till viss del husvagnar och tält 



2 (2) 

Sättet att bruka en husbil skiljer sig från hur man brukar en husvagn. Husbilar är mer rörliga 
och stannar sällan mer än en natt på varje ställe. Husvagnar stannar normal längre på samma 
placering än husbilar. 

I Båstad finns tre campingar i privat regi, varav två stycken i anslutning till Båstads tätort. Att 
som kommun erbjuda centralt belägna ställplatser för husbilar vore ett olämpligt sätt att kon
kurrera med det privata näringslivet. Att erbjuda ställplatser kan inte anses falla inom ramen 
för kommunens kärnverksamhet. 

Aktuellt 

I Båstad är Prästliden den än så länge bäst lämpade ytan för en ställplats. Eftersom kommunen 
inte ska konkurrera med det privata näringslivet, har Teknik & Service inlett samtal med en 
privat aktör om att upplåta en försöksyta för ställplatser för husbilar på Prästliden under 2019. 
Om 2019 faller väl ut kommer möjligheten om ett längre markavtal att ses över. 

I Torekov har i dagsläget inga väl lämpade ytor identifierats, därför kommer det eventuella 
markupplåtelsen i Båstad på Prästliden prioriteras under 2019. 

Målsättningen är att skapa förutsättning för övernattning korta perioder för husbilar på en 
centralt belägen placering. Husvagnar och tält kommer även fortsättningsvis vara förbjudna på 
den föreslagna ytan och hänvisas till de två campingar som finns i närområdet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att kunna erbjuda centralt belägna ställplatser för framför allt husbilar, är positivt för Båstads 
kommun som turistmål och som varumärke. En grundförutsättning är att ställplatsen upprätt
hålls som just en ställplats och inte utvecklas till ett centrumnära billigt campingalternativ. 

Ekonomi 

I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningar eller resurser inom den kommunala verk
samheten för att upprätthålla en acceptabel standard gällande renhållning och service på en 
ställplats. Genom att upplåta ytan till en privat aktör, sker ingen konkurrens med privata nä
ringsidkare. Kommunen tar ut avgifter för marken enligt gällande taxa och uppnår målet för en 
budget i balans. 

Marie Eriksson, Park och gatuchef 
Teknik & Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
Kartbilaga 
Samråd har skett med: 
Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
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När man åker genom tätorter i södra Sverige ser man allt fler skyltar Ställplats, 
åtföljd av en symbol för husvagn eller husbil. 

Ställplats är en korttidsuppställning av husvagnar och husbilar när man besöker 
en tätort t ex för sevärdheter eller en bit mat. 

Båstad har vad vi vet inga uppskyltade ställplatser och vi tror att det vore en god 
och vänligt inbjudande syn om våra l:>esökare får se väluppskyltade och 
arrangerade ställplatser. 

Centerpartiet föreslår därför att Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
undersöka och ekonomiskt berälma införande av ett antal ställplatser i t ex Båstad 
och Torekov. 

20170530 

Gösta Gebauer 

Ordf C, ledamot av ks och ksau 
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Bilaga Möjlig yta för ställplatser 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-08 1 av 1 

 

 

KS § 119  Dnr KS 001164/2017 - 903 

Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 27 oktober 2017 om att förvaltningen skulle ta 

fram förutsättningar för att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar i Båstads 
kommun under sommarlovet 2018. Liberalernas motion var förknippad med 
det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar som skulle gälla 
2018-2020. Den statliga satsningen avslutades genom riksdagens budgetbeslut 
2018 och är ej aktuell längre. Mot bakgrund av det föreslås att motionen 
avskrivs från vidare behandling.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-10. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

Motionen avskrivs från vidare behandling.  
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Datum: 2019-04-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001164/2017 – 903 
 
 

Svar på motion – Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 27 oktober 2017 om att förvaltningen skulle ta fram 
förutsättningar för att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar i Båstads kommun under 
sommarlovet 2018.  
 
Liberalernas motion var förknippad med det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik för 
ungdomar som skulle gälla 2018-2020. Den statliga satsningen avslutades genom riksdagens 
budgetbeslut 2018 och är ej aktuell längre. Mot bakgrund av det föreslås att motionen avskrivs 
från vidare behandling.  
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionären 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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BÅSTADS KOMMUN 
KommunstyrmHn 

-Liberalerna 

Motion 

Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

Regeringen avsatte pengar i budgeten för 2018 för att skolungdomar från årskurs 6 
till andra gymnasieåret ska kunna åka gratis kollektivtrafik främst inom kommunen 
under sommarloven. 

Region Skåne och Skånetrafiken har reagerat positivt på detta erbjudande och kan 
tänka sig att detta kan utvidgas till att gälla hela Skåne och då kan man använda det 
etablerade Sommarkortet. 

Med denna motion vill Liberalerna att 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att erbjuda våra 
folkbokförda ungdomar i Båstads kommun fri kollektivtrafik under sommarlovet med 
start redan sommarlovet 2018. 

Båstad den 26 oktober 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

y4 
Thomas Mats Lundberg 

Liberalerna i Båstad · Vångavägen 2 · 269 80 Båstad · 070-5185212 · www.bastad.liberalerna .se · bastad@liberalerna.se 
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Datum: : 2019-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000351/2019 – 900 
 
 

Väckt motion - Alternativ återvinningscentral 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har skickat in en motion angående en alternativ återvinningscentral. 
 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Motion, 
Alternativ återvinningscentral. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -04- 17 
Dnr.kS.0.9.Q.J.5..! .... 
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Diskussioner, utredningar, ansökningsförfarande till Länsstyrelser och mycket annat 
har gjorts under en lång tid i Båstads kommun för att hitta alternativa placeringar till 
återvinningscentralen i Svenstad. 

Centerpartiet har inriktningen att återvinningscentralen skall finnas i Svenstad men nu 
när den är stängd är vi öppna för alternativa lösningar. 

En lösningen på placering av återvinningscentral i Båstad kommun kan vara att inte ha 
en återvinningscentral inom kommunen. Undersöka möjligheten att få utnyttja återvin
ningscentral i Ängelholms- och i Laholms kommuner. 

Ett sätt att pröva detta är att inte skapa en tillfällig A VC utan använda Ängelholms och 
Laholms ÅVC:er. I samband med det också ytterligare utöka av hämtningar vid tomt
gränsen fört ex trädgårdsavfall, grovsopor, farligt avfall och mjukplast. En utvärdering, 
enkät till kunderna, kan därefter avgöra om vi skall ha en A VC i Båstads kommun eller 
eJ. 

För att kompensera för längre körsträcka till Ängelholm och ev. Laholm görs taxejuste
ring för kunderna. 

Kanske kan ett samarbete med Laholm skapa en ny A VC i Laholm närmre Hem
meslövsområdet att använda tillsammans med den i Ängelholm. 

NSR skulle då inte behöva kontaminera ny mark inom kommunen och ej heller göra en 
investering i ny återvinningscentral inom kommunen. 

Vi yrkar, 
- Att Båstad kommun snarast utreder möjligheterna att som tillfällig A VC utnyttja be
fintliga återvinningscentraler i Ängelholms respektive Laholms kommuner. 

-Att utvärdering av detta görs som ytterligare underlag för en permanent A VC. 

Centerpartiet i Båstad 
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Datum: : 2019-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000403/2019 – 100 
 
 

Väckt motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har skickat in en motion angående att alla hushåll i Båstads kommun ska ha en 
vattenmätare.  
 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Vattenförbrukningen i Båstads kommun är dubbelt så stor som genomsnittet i'läiideCi" 
Båstad gör vi av med 300 liter per person och dygn medan resten av sverige ligger på 140 
liter. Den utveckling vi ser både i vår kommun och i landet i övrigt är att vatten kommer bli en 
allt mer bristande resurs, och ingenting vi kan ta för givet. Många kommuner använder sig av 
taxan för att styra vattenkonsumtionen. Tex har laholmsbuktens VA där Laholm och 
Halmstad ingår diskuterat att införa säsongstaxa för att kunna jämna ut 
förbrukningstopparna. 

I Båstad kommun har vi som en av väldigt få kommuner fortfarande inga vattenmätare. Detta 
innebär att man kan förbruka hur mycket vatten som helst utan att det påverkar avgiften . Det 
finns inga incitament att minska förbrukningen och du betalar lika mycket oavsett om du är i 
ditt hus två veckor på sommaren eller hela året. Det innebär även att vi inte kan använda 
avgiften som styrmedel när vi kommer i lägen med kapacitetsbrist. Även om vi ansluter vår 
kommun till sydvatten på södra sidan av kommunen, kommer det vara problem med 
kapaciteten under topparna. Vi kommer behöva anpassa vårt system efter ett fåtal dagar på 
året utan några möjligheter att styra uttaget. 

Miljöpartiet Båstad/Bjäre föreslår därför 

Att kommunen tillsammans med NSVA sätter igång en utredning om att införa vattenmätare 
till alla hushåll i kommunen. 
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