
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: Torsdagen den 27 februari 2020 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson  Johan Peterson KSau 

2.  Godkännande av dagordning  Johan Peterson KSau 

3.  Informationsärenden  

A, Nytt datum för kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars istället för den 
26 mars, Therese Zetterström 

B, Plan för systematiskt kvalitetsarbete – Vuxenutbildning, Ewa Nilsson 

C, Boverkets Översiktsplan-modell 2.0, Klara Harmarks-Peters och Olof Selldén 

D, Översiktsplanens granskningsyttranden, Klara Harmarks-Peters och Olof 
Selldén 

Johan Peterson KSau 

4.  Svar på motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun Roger Larsson KF 

5.  Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 - Uppföljning  Elisabet Edner KS 

6.  Överenskommelse om fastighetsreglering - Ängelsbäck 27:30 Susanna Almqvist KS 

7.  Beslut om hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med 
befintlig förening 

Hans Paganus KF 

8.  Svar på motion - Utomhusisbana Hans Paganus KF 

9.  Svar på motion - Temalekplatser Marie Eriksson KF 

10.  Avtal om anläggningsarrende - Torekovs Båtsällskap (TBSS) Jan Bernhardsson KS 

11.  Östra Karup 6:21 - Begäran om att häva fastighetsköp Jan Bernhardsson KSau 

12.  Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon Olof Nilsson KF 

13.  Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy  Olof Nilsson KF 

14.  Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället 
och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar 

Olof Nilsson KF 

15.  Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy  Olof Nilsson KF 

16.  Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd Olof Nilsson KF 

17.  Svar på medborgarförslag - Café vid Båstads tågstation Ewa Nilsson  KS 

18.  Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun  Olof Nilsson KF 

19.  Firmateckning - Kommunens firma Henrik Andersson KS 

20.  Utbetalning av partistöd 2020  Olof Nilsson KF 



Båstads kommun 
Datum 

2020-02-20 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

21.  Revidering av arvodesreglemente - Gruppledararvode Olof Nilsson KF 

22.  Val av ytterligare ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet Henrik Andersson KS 

 
 
Båstad den 20 februari 2020 
 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: : 2020-02-20. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000011/2020 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2020-02-19. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000010/2020 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson (BP). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt (BP).  
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 3 februari kl. 16:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-02-20 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000009/2020 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Nytt datum för kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars istället för den 26 mars, The-
rese Zetterström 
 
2. Plan för systematiskt kvalitetsarbete – Vuxenutbildning, Ewa Nilsson (se bilagor) 
 
3. Boverkets Översiktsplan-modell 2.0, Klara Harmarks-Peters och Olof Selldén 
 
4. Översiktsplanens granskningsyttranden, Klara Harmarks-Peters och Olof Selldén 



Nulägesbedömning
av verksamheten

Plan för systematiskt 
kvalitetsarbete

Uppföljning betyg, NP, elevantal

Plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Elevprognoser

Redovisning av elevenkäter
Likabehandling, trivsel

APR

MAJ

JUN
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC
JAN

FEB

MARUnderlag från 
rektor och förvaltning till 

huvudman.

Hanteras på 
kommunstyrelsens 

sammanträde 
.

Huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet
Skollagen kap 4

Uppdaterat 
2019-12-12
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Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020 vid Vuxenutbildningen i Båstads kommun 
 
 

 
Båstad kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.  
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Skolhuvudman Skollagen 4 kap 3 § 
 
Varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 
 

 
Rektor Skollagen 4 kap 4 § 
 
Sådan planering, uppföljning och utveckling utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på skolenhetsnivå. 
Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs. 
 

 
Personal Skollagen 4 kap 3 § 
 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal samt elever. 
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Övergripande mål Skollagen 20 kap 2 § 
 
Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbetets och samhällslivet 
samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och 
förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. 
 
Underlag 
 
Rektor, lärare, resurspersonal och studie- och yrkesvägledare har vid utvecklingsdag gemensamt tagit fram 
prioriterade förbättringsområden för 2020 genom att analysera föregående års nulägesanalyser, enkäter, 
resultatuppföljning och insatser. Utgångspunkten är att stärka elevernas måluppfyllelse och utveckla det 
individbaserade lärande samt stärka elevernas möjligheter att studera vidare eller få ett arbete. 
 
 
Prioriterade utvecklingsområden för Akademi Båstad Vuxenutbildning 2020 

1. Rutiner för studieplaner 

2. Insatser – hur hjälper vi våra elever att nå framgång i sina studier 

3. Agenda 2030 – Hälsa och välbefinnande  

 
 
 
 



 
 
 

4 
 

Resurser: 
1. Förstelärare och pedagogiskt utvecklare 
Dessa personer har i lärarteamet för vuxenutbildningen, fokus på att utveckla vuxenpedagogiken på skolan och 

därmed öka måluppfyllelsen för eleverna på alla nivåer.  
 
 

2. Kvalitetssäkrare av kunskapsnivåer och måluppfyllelse 
Vid samtliga kurser ska flexibel och individanpassad undervisning genomföras.  Detta innebär:  

- aktiva studieplaner med elever och lärare involverade. 

- tydliga skriftliga överlämningar mellan lärare om elevernas förmågor vid ny kursstart inom verksamheten.  

- samtliga lärare tydliggör kursmål för sina elever på kort och lång sikt. 

- tydlig kartläggning av elevers kunskapsnivå vid SFI, som säkerställer att eleverna erbjuds plats på rätt 

utbildningsspår.  
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Utvecklingsområde 1:  
 
Var är vi/nuläge: Rutiner för studieplaner 
 

Vart ska vi/förväntad 
effekt? 

 Hur gör vi/insats? Ansvar för 
insats 
(yrkesroll) 

Uppföljning:  
när, hur, vem 

Utvärdering: 
när, hur, vem 

Hur blev det/resultat  

1. Fortsätta att 
utveckla arbetssätt 
för ett levande 
dokument. 
 

 
 

Bestämma vem som ansvar 
för att skriva in vad i 
dokumentet. 
 
 
 

SYV och 
lärare 
 
 
 
 

Lärare och SYV 
gör en skriftlig 
reflektion i 
nulägesrapport. 
 
 
 

Stickprovs- 
kontroll i nov 
2020. 
Avstämning vid 
APT nov. 
 
 

Vid årets slut utvärderas insatsen i 
lärarnas nulägesanalyser. 
Vid årets slut utvärderas arbetet med 
studieplanerna av studie- och 
yrkesvägledaren. 
 
 

 
Utvecklingsområde 2:   
 
Var är vi/nuläge: Insatser – hur hjälper vi våra elever att nå framgångar i sina studier 
 

Vart ska vi/förväntad 
effekt? 

 Hur gör vi/insats? Ansvar för 
insats 
(yrkesroll) 

Uppföljning:  
när, hur, vem 

Utvärdering: 
när, hur, vem 

Hur blev det/resultat  

1. Fortbildning kring 
inlärningshinder. 
 

 
 

Utbildning ADHD och 
autismtillstånd, Halmstad 
6/2-20. 

 
 

Lärare 
 
 
 

Vid nästkomm-
ande studiedag 
under VT20. 
 
 
 

I nuläges-
rapporten. 
 
 
 

Vid året slut utvärderas insatserna i 
lärarnas nulägesanalyser. 
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2. Höja den 
pedagogiska 
kompetensen i 
lärarlagen. 
 

 
 
 

3. Öka elevernas 
progression/nå 
framgång i 
studierna. 

Tema under studiedagarna 
– kollegialt lärande. 
 
- Studera gemensam 

litteratur och diskutera. 
 
 
 

- ”Stödstuga” med start 
HT20. 

 
- Erbjuda möte/samtal   

med berörda lärare för 
att göra upp en plan för 
att kunna slutföra 
studierna. 

 
- Fortsätta utveckla/ 

tillämpa digitala 
resurser. 

 

Gunnel (1:e 
lärare 
Komvux) 
Barbarita 
(ped. utveck-
lare SFI)+ 
lärarna. 
 
Lärarna på 
Komvux 
 
 
 
 
 
 
Lärarna SFI 

Hur många 
insatser har 
gjorts? 
 
Vilken effekt? 
 
 
 
Frågor i elevernas 
årliga enkät. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Analysera och 
redovisa i 
lärarnas 
årliga 
nuläges-
rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
Vid året slut utvärderas insatserna i 
lärarnas nulägesanalyser. 
Rektor gör sammanställning till 
verksamhetsrapport. 
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Utvecklingsområde 3:  
 

Var är vi/nuläge: Agenda 2030 – Hälsa och välbefinnande (glokalt mål nr 3) 
 

Vart ska 
vi/förväntad 
effekt? 
 

Hur gör vi/insats? 
 

Ansvar för 
insats 
(yrkesroll) 
 

Uppföljning:  
när, hur, vem 
 

Utvärdering: 
när, hur, vem 
 

Hur blev det/resultat  
 

1. Höja elevernas 
känsla av välmå-
ende och 
inspiration. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aktivt arbeta med och se 
samband mellan 
glädje/rörelse och 
inlärning = ”hjärn-
smart” (enl. forskning). 
 
Inspirationsdag VT20 
 
 
 
Utveckla arbetet med 
likabehandlingsplanen. 
 
 
Höja kompetensen i 
arbetslagen rörande 
PTSD och andra 
stressymptom som 
påverkar inlärning / 
allmäntillståndet 
negativt. 
 

Lärarna 
 
 
 
 
Särskild grupp  
lärare ansvarar. 
 
 
Lärare på SFI 
 
 
 
Lärarna 

Enkät till elever 
och lärare i slutet 
av året. 
 
 
 
Elever fyller i 
utvärdering av 
aktiviteten. 
 
Elever svarar på 
frågor i årliga 
enkäten. 
 
Uppföljning vid 
studiedag under 
året. 

I slutet av året 
följs enkäten 
upp. 
 
 
 
Utvärderingen 
av ansvariga 
lärare. 
 
I slutet på året 
följs enkäten 
upp. 
 
Nulägesanalys 
där lärarna 
reflekterar sitt 
lärande. 

Rektor sammanställer verksamhets-
rapport med utgångspunkt från 
lärarnas nulägesanalyser. 
 
 
Lärarnas reflektioner tas upp i 
nulägesanalysen. 
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Likabehandlingsplan  
och plan mot kränkande behandling 
vid Akademi Båstad Vuxenutbildning 

 

 
 
 
 
 

Skollagen kapitel 6. 
Planen ska fastställas av  

kommunstyrelsen i Båstads kommun. 
 

Fastställd: 2020-2021 
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Likabehandlingsplan och   
plan mot kränkande behandling 
 

2020-2021 

 
 
Sidnr Innehållsförteckning 

3 Inledning 

3 Lagen 

4 Elevinformation 

4 Syftet med likabehandlingsplan och plan mot 
 kränkande behandling 

5 Vad står begreppen för? 

6 Vision 

6 Kartläggning 

6 Mål  

6 Handlingsplan vid diskriminering eller kränkande 
behandling 

7  Uppföljning och utvärdering 

8  Blankett för kränkande behandling 
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Inledning  
 
Akademi Båstad Vuxenutbildnings fokus är att arbeta för elevers lika rättigheter och 
möjligheter. Ingen elev ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för 
kränkande behandling. På skolan ska alla kunna finna sig tillrätta. Med ett individuellt 
synsätt möter Akademi Båstad Vuxenutbildning studerandes olika behov och 
förutsättningar. Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter och vara en 
skola som är trygg för elever och fri från diskriminering, sexuella trakasserier och annan 
kränkande behandling. Skolans personal arbetar aktivt med att förebygga och förhindra 
diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 
 
Lagen 
 
Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).               
1 januari 2020 barnkonventionen. 

Skollagen kapitel 6 

§ 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. 

§ 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra 
att elever utsätts för kränkande behandling. 

§ 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. 
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
ska genomföras ska tas in i efterföljande års plan. 

§ 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta en elev för kränkande behandling. 

§ 10 En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig att ha 
blivit utsatt för kränkande behandling har är skyldiget att anmäla detta till rektorn. En 
rektor som fått kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.  

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppkomna 
kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden. Gäller även trakasserier eller sexuella 
trakasserier. (Diskrimineringslagen)  
 
Den 1 januari 2020 blir barnkonvention svensk lag. Det innebär att det blir tydligare att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen 
vid avvägningar och bedömningar i ärenden som rör barn. Det skapar en grund för ett 
mer barnrättsbaserat synsätt i offentlig verksamhet. Inom vuxenutbildningen ska hänsyn 
tas till de vuxna som studerar som har barn och möjligheten att studera om man är 
förälder. 
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För elever 
 
Varje skolenhet målgruppsanpassar informationsmaterial och enkäter för eleverna. 
Lärarna delar ut material och informerar vid introduktionsträff eller kursstart. 
Likabehandling och kränkningar följs upp i en årlig enkät (eller för verksamheten lämplig 
tidpunkt) och sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen, enligt Vuxenut-
bildningens SKA-hjul. 
 
Om en elev upplever sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, ska 
kontakt ske med läraren och/eller rektorn. Detta gäller också elever som känner någon 
som är utsatt. Åtgärdstrappan för kränkningar sätts igång.  
 
Syftet med likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling 
 
Syftet med planen: 
- främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan      
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
- förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 
 
Innehåll: 
- hur skolan ska agera vid akuta situationer och hur uppföljning ska ske 
- hur skolan arbetar för att främja studerandes lika rättigheter 
- åtgärder för att förebygga diskriminering 
- hur ska elever ska agera 
  

Vad står begreppen för? Definition av 
diskriminering och kränkande behandling 
 
Diskriminering - Direkt och indirekt diskriminering 
Diskriminering är när skolan, på osakliga grunder behandlar en elev sämre 
än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling 
till t ex elevens kön. Ett exempel kan vara när en kvinna nekas tillträde till en viss 
utbildning, med motiveringen att det redan går så många kvinnor på just denna 
utbildning. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det 
som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller 
ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev 
med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om 
exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever som 
på grund av religiösa skäl behöver annan mat. 
 
Trakasserier 
Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till 
någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktionshinder, 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller en annan trosuppfattning. 
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Annan kränkande behandling 
Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs värdighet som saknar 
koppling till en diskrimineringsgrund. 
 
Vad står begreppen för? 
Diskriminering är när en person i skolan missgynnar en elev och det har samband med 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier som 
utförs av skolans personal kan också vara diskriminering. Diskriminering kan även ske 
genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc. 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en studerandes värdighet. 
Kränkningar kan vara texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, och 
meddelanden i olika sociala medier). 
Annan kränkande behandling är uppträdande som – utan att vara trakasserier – kränker 
en elevs värdighet. 
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med 
- kön 
- könsöverskridande identitet eller uttryck 
- etnisk tillhörighet 
- religion eller annan trosuppfattning 
- funktionsnedsättning 
- sexuell läggning 
-ålder 
 
Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier 
även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. 
 
Inget krav på uppsåt 
Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering, 
trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolan har en skyldighet att agera så 
snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för 
trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och 
vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. 
 
Främjande insatser 
Att främja lika rättigheter kan till en början handla om att skaffa sig kunskaper kring 
varje specifik diskrimineringsgrund och vad som utgör annan kränkande behandling. Det 
är kunskap man kan behöva för att lära sig att förstå och se behovet av att främja lika 
rättigheter och på vilket sätt man kan göra detta. Det kan exempelvis vara genus-
pedagogisk kompetens, kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar elevers 
situation i skolan och kunskap om hur samhället och skolan förmedlar normer kring 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion och ålder. 
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Vision 
 
Vid Akademi Båstad Vuxenutbildning ska ingen bli diskriminerad, trakasserad 
eller utsatt för annan kränkande behandling. 
 
Kartläggning 
 
Det dagliga arbetet, hur gör vi? 
 

- Täta vardagliga kontakter mellan lärare och elever, fångar upp eventuella kränk-
ningar, trakasserier och andra likabehandlingsfrågor. 

- I utvecklingssamtal och betygssamtal, ska läraren ställa frågor kring likabe-
handling och diskriminering. 

- Varje enhet gör en plan för hur utvärderingar där likabehandlingsfrågor kan 
fångas upp, ska genomföras och sammanställas. 

- Vid arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar ska uppkomna ärenden redovisas och 
handlingsplan göras upp. 

 
 

Mål 
Hur ska vi arbeta? 

- Akademi Båstad Vuxenutbildnings personal och elever, ska alla ta avstånd från 
alla former av trakasserier och kränkande behandling. 

- All personal ska arbeta med ett förhållningssätt där alla elever ska känna sig 
rättvist behandlade. 

- Skolan ska skapa ett öppet förhållningssätt gällande likabehandling. 
- En gemensam enkät med bland annat inriktning kränkningar och likabehandling 

genomförs inom varje skolform. Lärare genomför och ser till att sammanställning 
lämnas till rektor. 

- Vid anmälan av kränkning ska utredning skyndsamt starta. 
 

 
Handlingsplan 
Hur ska vi nå målet? 

1. Samtlig personal ska vara lyhörd och anmäla till rektor om kränkning skett. Om 
någon kränkning sker, ska ärendet tas upp så snart som möjligt med berörda. 

2. Genom att informera personal och elever i skolans utbildningar om 
likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling ska alla elever känna 
till skolans värdegrund. 

3. Varje lärare ska ha fasta rutiner och främjande arbete mot likabehandling i sin 
undervisning. 

4. Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt, ska anmälan ske. På blankett 
användas (”anmälan av kränkande behandling”) och lämnas till lärare eller 
rektor. Eller muntligen till ansvarig lärare. 

5. Ärendet ska då utredas snarast och en handlingsplan görs upp tillsammans med 
berörda. 

6. Varje år ska anmälda kränkningar och ärenden sammanställas av rektor och 
redovisas till kommunstyrelsen enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. 
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Planerade åtgärder 

- Personal och rektor uppdaterar planen för likabehandling och mot kränkande 
behandling på arbetsplatsträff vid höstens första möte. 

- Varje skolform anpassar informationsmaterial för målgruppen. 
- Elever informeras om likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling av 

lärare. 
- I enkät, djupintervjuer eller annan lämplig form undersöker varje lärare hur 

kännedom om planen finns och om några kränkningar inträffat.  
- Rektor följer upp resultat på personalens arbetsplatsträffsmöten. Analys och 

handlingsplan görs utifrån resultaten. 

 
Uppföljning och utvärdering 
 
Hur mäter vi resultatet? 
 
 
Likabehandlingsarbetet  
Likabehandlingsarbetet ska bedrivas på ett målinriktat och systematiskt sätt. 
 
Likabehandlingsarbetet ska präglas av ett helhetstänkande och ska: 
- ingå i det systematiska kvalitetsarbetet 
- ingå i arbetet med skolans ordningsregler 
- innehålla konkreta åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkningar. 
- innehålla åtgärder för att förbättra studiemiljö för studerande. 
- analys ska ske varje år, kring antalet kränkningar och likabehandlingsärenden. 
- handlingsplanen avslutas och stäms av, samt en ny görs upp för kommande år. 
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Anmälan av kränkande behandling 
 
Syftet med denna blankett är att utgöra ett stöd för dokumentation vid förekomst av kränkande 
behandling. Anmälan kan dock även göras muntligt eller lämnas in skriftligt på annat papper. 
Lämna anmälan till läraren eller rektorn. 
Anmälan hanteras i enlighet med bestämmelser kring sekretess för att skydda anmälarens, den 
anmäldes och eventuella vittnens integritet. 
 
 
Jag som anmäler 
Namn     
 
 
 
 
Vem/Vilka riktas anmälan gentemot 
Namn     
 
 
 
 
Beskrivning 
Beskriv vad du upplever som kränkande behandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid vilket/vilka tillfällen har du upplevt att du blivit kränkt/När och hur fick du kännedom om förekomst av kränkande behandling? 
(Ange datum och tidpunkt/‐er) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vem/Vilka har informerats om vad som hänt? Vittne/‐n till det inträffade? 
 
 
 
 
 
 

 
Underskrift 
 
 
Ort och datum     Namnteckning 
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Datum 
2020-02-16  

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-000511 
KS 001402/2017-300  

 

 

       Kommunfullmäktige 
 

 
 
 

 
 

Svar på motion - arkitekturprogram för Båstads kommun 

 

Förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram för Båstads kommun.  

   

Skäl för beslut 

Båstads kommun har idag inget arkitekturprogram där kommunens syn på arkitektur- och ge-
staltningsfrågor tydliggörs. Ett arkitekturprogram ger vägledning för den som vill bygga om hur 
hen ska förhålla sig i val av arkitektoniskt uttryck och materialval i förhållande till platsens om-
givning.  

 

Sammanfattning 

Liberalerna i Båstad har i en motion den 14 december 2017 föreslagit att Båstads kommun tar 
fram ett arkitekturprogram. I motionen skriver Liberalerna att bakgrunden är att då det byggs 
mycket i Båstad och på Bjäre krävs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågorna. För att 
utveckla, förnya och bevara vårt Bjäre behöver arbetet med att skapa framtida livsmiljöer stär-
kas. Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället. 

 

Förvaltningen instämmer i behovet av ett arkitekturprogram som ger vägledning till dels den 
som vill bygga i vår kommun, dels kommunen själv som byggherre och föredöme. Kostnaden för 
programmet behöver hanteras i det kommande budgetarbetet. 
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Konsekvenser av beslutet 

Ett arkitekturprogram är ett viktigt bidrag i arbetet med riksdagens miljömål om en god be-
byggd miljö och kommunens mål 1, 3, 7. 8 och 9 om att Båstads kommun; är attraktivt att leva, 
bo och verka i (mål 1), erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg och stimulerande miljö 
för barn och vuxna (mål 3), har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle (mål 7), är en attraktiv och utvecklande arbetsplats (mål 8) samt investerar för 
framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande (mål 9). 

 

Arbetet med att ta fram ett väl förankrat och hållbart arkitekturprogram kräver resurser i form 
av framförallt personal men även direkta kringkostnader för tryck med mera. Arbetet kan utfö-
ras med personal vars tjänster finansieras inom ramen men kommer då att ta längre tid än al-
ternativet att intäktsfinansierad personal används. I detta alternativ behöver intäktsbortfallet 
kompenseras genom en förstärkt ram. Det tredje alternativet är att handla upp en extern konsult 
som tar fram programmet. Förvaltningen rekommenderar en kombination av de bägge första 
alternativen vilket grovt bedöms kunna kosta mellan 200 tkr och 300 tkr beroende på ambit-
ionsnivå i programmet. När programmet kan påbörjas beror då på när medel kan anvisas i bud-
geten. 

 

Väl gestaltade livsmiljöer är gynnande för barn i bostadsmiljön, skolmiljön och i det offentliga 
rummet.     

 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
stadsarkitekt/samhällsbyggnadschef  

 
Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kansliet 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor 
Liberalernas motion 14 december 2017 





Tjänsteskrivelse 
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Datum: 2020-02-17 Till:  Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Törnros och Elisabet Edner 

Dnr: 001146/2018 -900 

 

 
Uppföljning av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
 
Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Uppmanar förvaltningen att återkomma med information om åtgärder av rödmarkerade 
kontrollmoment innan sommaren. 
 
Bakgrund 
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den 
interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 
§ 284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som 
ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) 
framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den interna kon-
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har.  
 
Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment som 
ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2019. 
 
Kommentar till röd avvikelse på Skyndsamt besvarande av inkomna skrivelser till 
kommunen 
Det är inget kontrollmoment vi har kunnat kontrollera - saknar redskap för att göra det. 
 
Kommentar till röd avvikelse på försäkringar 
Rutin finns i handboken men följs inte i dagsläget. Första åtgärd är att informera om rutin 
på assistenträff där man påminner om att polisrapport tillsammans med den interna 
skaderapport skickas in till Ekonomiavdelningen, blanketten finns på Intranätet. 
 
Kommentar till röd avvikelse på regler för upphandling 
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Det finns ännu inte systemstöd för att mäta bakgrundsparametrarna enligt definitionen 
på kontrollplanspunkterna för upphandling. 
 
Kommentar till röd avvikelse på kontroll av inventarier 
Alla verksamhetsområdeschefer ombads att lämna in alla sina inventarieförteckningar för 
intern kontroll. Förteckningar har inkommit från KL, SB och VO. TS, BS, samt BA har inte, 
trots påminnelse, inte inkommit med inventarieförteckning inom sina respektive områ-
den. Bland inkomna förteckningar har stickprov gjorts. Dessa stickprov är detaljrika och 
noggrant ifyllda. 

 
Beslutet skall expedieras till: 
 

Revisionen, ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Uppföljning av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen 
 



Symbolförteckning aktuellt resultat

Grön - inga avvikelser

Intern kontrollplan återrapportering 2019 Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Röd - avvikelser - risk föreligger

Återrapporteringsdatum 2020-02-17

1 Kommunens resepolicy
Kontroll av hur väl 

resepolicyn efterlevs

Enligt 

uppföljningsmallen
1 ggr/år

Enligt 

uppföljnings-

mallen

Ja Ja x
Uppföljning visar på förbättring 

jämfört med tidigare år

2

Utbetalning av 

ersättningar till 

förtroendevalda

Kontroll av att sökt 

ersättning överenstämmer 

med utbetald ersättning

Nämndsekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på 

sökt ersättning 

kontrolleras 3 

månader efter att 

den är inskickad 

till HR-

servicecenter för 

utbetalning

Ja Ja x x

De stickprov som gjorts av 

utbetalningar av olika typer av 

ersättningar till förtroendevalda har 

alla kunnat spåras att de betalats ut

3
Kontroll av expediering 

av beslut

Kontrollera att 

expediering av beslut har 

skett till rätt 

personer/organisationer 

och i god tid

Nämndsekreterare 2 ggr/år

Stickprov på 2 

ärenden. 

Kontrollera i 

diariet att 

expediering har 

ägt rum, till vem 

och när

Ja Ja x x

Det har funnits brister i 

anvisningarna på tjänsteskrivelserna 

vart besluten ska expideras. 

Besluten har dock expedierats dit de 

ska

4
Rutin för besvarande av 

skrivelser till kommunen

Kontroll av att inkomna 

skrivelser besvarats 

skyndsamt

Registrator 6 ggr/år

Stickprov 3 

inkomna 

handlingar enligt 

upprättad rutin

Ja Nej

Det är inget kontrollmoment vi har 

kunnat kontrollera - saknar redskap 

för att göra det

5 Momshantering

Kontroll av att momsen 

och EU-momsen är rätt 

redovisad

Ekonom 2 ggr/år

Urval görs från 

samtliga transak-

tioner, utifrån 

givna kriterier

Ja Ja x x

Avvikelser inom kontering av leasing 

personbil. Rättning samt påminnelse 

om korrekt kontering har skett. 

Information på kontonivå samt som 

meddelande i 

fakturahanteringssystemet

Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod

R
u

tin
u

p
p

rä
tta

d

K
o

n
tro

ll 
u

tfö
rd

 

Aktuellt 

resultat

K
v

a
rta

l 1

Kommunkontoret

K
v

a
rta

l 2

K
v

a
rta

l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

Kommunstyrelsen
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resultat
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l 1

Kommunkontoret
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l 2

K
v
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l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

6 Vidarefakturering

Kontroll av att kostnader 

som inte ska belasta 

kommunen 

vidarefaktureras

Ekonom 2 ggr/år

Uppmärksamma 

kostnader och 

märka dessa för 

att säkerställa 

vidarefakturering

Ja Ja x x x x

Månadsavstämning och 

tertialavstämning på kostnader som 

bokförs på ett specifikt konto för 

vidarefakturering eller med specifik 

aktivitet

7 Försäkringar

Kontroll att 

försäkringsskador 

hanteras enligt rutin

Ekonom 2 ggr/år

Avstämning av 

polisrapporter och 

interna 

skaderapporter

Ja Ja x

Rutin finns i handboken men följs 

inte i dagsläget. Första åtgärd är att 

informera om rutin på assistenträff 

där man påminner om att 

polisrapport tillsammans med den 

interna skaderapport skickas in till 

Ekonomiavdelningen, blanketten 

finns på Intranätet

8
Kontroll av utdrag ur 

belastningsregistret

Kontrollera att utrag är 

gjort och registrerats i 

WinLas

HR-avdelningen 2 ggr/år Stickprov i WinLas Ja Ja x x

9
Återställning av 

information

Kontrollera att det går att 

återställa en server från 

back-up systemet

IT-driftsansvarige 1 ggr/år

Återskapar 

information från 

backupsystemet

Ja Ja x x x x

Återläsning av back-up sker vid 

behov, och det blir en till flera 

gånger i månaden

10 Regler för upphandling Ramavtalstrohet
Upphandlare/upp-

handlingschef
1 ggr/år se bif bilaga Ja Ja

Det finns fortfarande en del arbete 

att göra innan denna punkt kan 

grönmarkeras. Arbetet med att från 

grunden inventera, skapa struktur 

och bygga upp rutiner fortgår och 

förväntas pågå även under hela 2020

11 Regler för upphandling
Direktupphandling och 

dokumentation

Upphandlare/upp-

handlingschef
1 ggr/år se bif bilaga Ja Nej

Det finns ännu inte systemstöd för 

att mäta bakgrundsparametrarna 

enligt definitionen på 

kontrollplanspunkterna för 

upphandling
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resultat
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l 2

K
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K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

12 Kontroll av inventarier

Kontroll av att alla 

nyinköpta inventarier 

finns med på 

inventarieförteckningar, 

kasserade/sålda borttagna 

och att listorna även i 

övrigt är korrekta och 

uppdaterade

Ekonom 1 ggr/år

poster bokförda 

som inventarier 

kontrolleras 

gentemot 

inventariförteckni

ngen

Ja Ja x

Alla verksamhetsområdeschefer 

ombads att lämna in alla sina 

inventarieförteckningar för intern 

kontroll. Förteckningar har 

inkommit från KL, SB och VO. TS, BS, 

samt BA har inte, trots påminnelse, 

inte inkommit med 

inventarieförteckning inom sina 

respektive områden. Bland inkomna 

förteckningar har stickprov gjorts. 

Dessa stickprov är detaljrika och 

noggrant ifyllda
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eventuella

 avvikelser/

åtgärder

Teknik och

service

1

Debiteringar och 

hantering av 

investeringsbidrag till 

föreningar

Kontroll av att 

debiteringar utförs och 

investeringsbidragen 

utbetalas till rätt syfte

Administratör 3 ggr/år Stickprov Ja Ja x

2 Leverantörsfakturor

Kontroll av att 

leverantörsfakturor 

överrensstämmer med 

avtal

Administratör 1 ggr/år Stickprov Ja Ja x

3
Efterföljande av 

egenkontroll

Uppföljning av 

egenkontroller inom 

måltid, lokalvård, 

fordonskontroll 

räddningstjänst och 

utbildningar park/gata

Avd chef 2 ggr/år Stickprov Ja Ja x x x x
Mindre betydelsefulla avvikelser 

sker mer sällan, åtgärdas omedelbart

4 Ny fordonsorganisation

Kontroll av koppling 

färdskrivare och 

bensinkort

Fordonsansvarig
minst               

1 ggr/år

Bränsleförbruk-

ning kontra antal 

körda mil
Ja Ja x x x x

Löpande kontroll av kvitto mot 

körjournal. Elektronisk rutin tas 

fram 2020

5 Reservkraft

Prova att diselkraftverket 

fungerar och försörjer 

kommunhuset med ström

Avdelningschef 

fastighet
4 ggr/år

Provkör att 

diselkraftverket  

leverar ström till 

kommunhuset

Ja Ja x x x x

Årlig service samt fyra 

provkörningar utförd av Eptec 

respektive Bjäre Kraft 2019 i 

enlighet med rutin

Interkommunal 

ersättning 

vuxenutbildning

Kontroll av att eleven 

följer studieplanen
Administratör Tertialvis Stickprov 5 elever Ja Ja x x x x

Elev gjort avbrott i kurs pga flytt. 

Ingen åtgärd 

Bildning och arbete
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Aktuellt 

resultat

K
v
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rta

l 1

Kommunkontoret

K
v
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rta

l 2
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l 3

K
v

a
rta

l 4

Kommentar 

eventuella

 avvikelser/

åtgärder

1

Diarieföring av 

grundhandlingar i 

planprocessen

Kontroll att 

grundhandlingar i 

detaljplane- och 

översiktsplaneprocessern

a är diarieför-da i ByggR. 

Detaljplanerna ska även 

vara komplet-ta i 

planpärm samt i T: 

katalogen.

Se separat Bilaga 3 

"Anvisningar upprättande 

av internkontrollplan 

diarieföring i 

planprocesser"

Handläggare/ 

assistent på 

planavdelningen

Roterande uppdrag 

mellan 

handläggarna

1 gång per 

halvår

Granskar de 

planer som vunnit 

laga kraft sedan 

föregående 

kontroll för 

detaljplaneproces

sen samt de 

delmål som 

uppnått senan 

föregående 

kontroll för 

översiktsplanepro

cessen

Ja Ja x x x x

Mindre avvikelse: saknades 

tjänsteskrivelse på förnyat 

planbesked. Åtgärdat och förmedlat 

till kansliet att tj.skrivelse alltid ska 

följa protokollet vid expediering

2
Kontroll av internt 

karttittskåp FB webb

Kontrollera att kartans 

funktioner och innehåll 

fungerar och är korrekt. Se 

"Bilaga 1-Rutin för 

kontroll av FB webb.docx"

Roterande uppdrag 

bland kart/GIS-

handläggarna.

Minst              1 

ggr/år

Stickprov av 

kartlager och 

funktioner i 

kartan, Se "Bilaga 

1-Rutin för 

kontroll av FB 

webb.docx"

Ja Ja x x x x

3
Översyn av 

nybyggnadskarta (NBK)

Att se över produktion och 

innehåll i produkten. 

Bilaga 2-Rutin för kontroll 

av nybyggnadskarta.docx

Kart/GIS-

handläggarna

Löpande 

under året, 

rapporteras 

halvårsvis till 

VoC

Samråd med 

berörda aktörer, 

analys och 

utveckling

Ja Ja x x x x

4
Rutin för  fakturering av 

plan- och kartavgifter

Kontroll av att fakturering 

skett
Administratör Kvartalsvis

Stickprov på 2 st 

ärenden
Ja Ja x x x x

5
Rutin för kontering av 

intäkter och kostnader

Kontroll av att både 

inkommande och 

utgående fakturor 

konteras rätt i enlighet 

med kodplanen

Administratör Kvartalsvis

Stickprov av två 

intäkts- och två 

kostnadsposter

Ja Ja x x x x

Samhällsbyggnad

sida 5 av 5
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Datum: : 2020-02-14. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000112/2020 – 200 
 
 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Ängelsbäck 27:30 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berö-
rande fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:30 och 27:33.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 kontaktade teknik och service under hösten 
2019 i syfte att undersöka möjligheten att förvärva en del av kommunens angränsande fastig-
het Båstad Ängelsbäck 27:30. 
Ägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 framställde sitt önskemål till kommunen utifrån en prak-
tisk aspekt som man saknar rådighet över inom egen fastighet. Båstad Ängelsbäck 27:33 ligger 
lågt i förhållande till anslutande vägar i området och vägvattnet letar sig ner till tomtmark.  
Fastighetsägarna önskar således rådighet över markområdet varpå fördröjning av vattnet 
skulle kunna lösas.   
 

 
 
Teknik och service har berett frågan utifrån ett nyttoperspektiv och kommit fram till att en 
fastighetsreglering skulle vara till gagn för båda parter.  
Den yta som i upprättat förslag till överenskommelse ska föras till fastigheten Båstad Ängels-
bäck 27:33 har avgränsats för att inte omöjliggöra en utveckling av kommunens intilliggande 
Va-anläggning. Då kommunen har anlagt Va-ledningar som inte säkrats med någon rättighet 
över fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33 omfattas även det markområdet av upprättad över-
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enskommelse.  Genom att föra det belastade markområdet till kommunens fastighet Båstad 
Ängelsbäck 27:30 så behöver inte kommunen säkra ledningarna med annars ofrånkomlig rät-
tighet.   
Förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering har upprättats och godkänts av 
fastighetsägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några kända konsekvenser.  
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några kända konsekvenser.  
 

Ekonomi 
Marken som omfattas av av överenskommelsen har värderats till 53 kr/kvm vilket är ett 
genomsnittligt, marginaliserat värde baserat på tomtvärden i det geografiska området.  
Kommunen kommer således erhålla en intäkt för marköverlåtelsen om ca 105 tkr. Intäkten 
kommer kommunen tillhanda när lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Anders Björk och Sigrid Söderberg Feustel, ägare till fastigheten Båstad Ängelsbäck 
27:33 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering 
 
 
 



ÖVERENSKOMMELSE/ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

 
 
Parter 
 
Anders Björk (19651226-461), ägare av fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33 till 1/2 
del och; Sigrid Söderberg Feustel (19621030-3027), ägare av fastigheten Båstad 
Ängelsbäck 27:33 till 1/2 del, i följande text kallade fastighetsägarna. 
 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, ägare av fastigheten Båstad 
Ängelsbäck 27:30, i följande text kallad kommunen. 
 
 
Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas mellan ovanstående parter 
avseende överföring av mark mellan fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:33 och Båstad 
Ängelsbäck 27:30.  
Syftet med överenskommelsen är att tillföra fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33 
rådighet över tillfartsväg och utrymme för öppen dagvattenhantering. Syftet är också att 
säkra kommunens rådighet över mark vari kommunala vattenledningar anlagts.  

 

1. Ca 300 m2 av fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33 överförs till fastigheten Båstad 
Ängelsbäck 27:30 och ca 2 300 m2 av fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:30 
överförs till fastigheten Båstad Ängelsbäck 27:33, (illustreras i kartbild nedan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Båda parter är medvetna om att angivna antal kvadratmeter mark (i p.1) kan 
komma att ändras när lantmäteriet mätt in avsedda områden. Båda parter 
medger en sådan avvikelse från vad som avtalats.  

 

3. De angivna markområdena ska överföras genom fastighetsreglering och tillträde 
sker när förrättningen vunnit lag kraft och ersättning erlagts. 

 

4. Angivna markområden överlåts i befintligt skick. 

 
5. Kommunen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten för att 

genomföra vad denna överenskommelse omfattar, vilket härigenom biträds av 
fastighetsägarna.  

 
6. Fastighetsägarna bekostar förrättningen.  

 
7. För mark som överförs till Båstad Ängelsbäck 27:33 respektive Båstad 

Ängelsbäck 27:30 enligt detta avtal ska ersättning utgå med 53 kr/kvm.  

 
8. Kommunen fakturerar fastighetsägarna kostnaden för tillförd mark reducerat 

med värdet för erhållen senast 30 dagar efter att erforderlig lantmäteri-
förrättning vunnit laga kraft. 

 
9. I samband med att denna fastighetsreglering genomförs blir servitut som bildats 

vid avstyckning av Båstad Ängelsbäck 27:33, för tillfart över Båstad Ängelsbäck 
27:30, överflödigt.  

 
10. Ett nytt servitut ska bildas för ändamålet tillfart. Servitutet belastar den del av 

Båstad Ängelsbäck 27:33 som överförs till Båstad Ängelsbäck 27:30. Servitutet 
ska vara olokaliserat.  

 
11. Denna överenskommelse är bindande mellan parterna under förutsättning att 

den godkänns av kommunstyrelsen. 

 
12. Tvist avseende tolkning av innehållet i denna övernskommelse avgörs av svensk 

domstol. 

 
13. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar och båda 

parterna har erhållit varsitt. 

 

 
Båstad 2020-   Båstad 2020- 
Fastighetsägarna   För kommunen 

 
......................................................  ………………………………………………… 
     Johan Olsson Swanstein 
 

 
……………………………………………………  …………………………………………………. 
     Jan Bernhardsson  
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Datum: 2020-02-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS001081/2018 

 
 

Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med befintlig 
förening 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa samarbetslag 
och/eller representationslag i lägre division har rätt till startbidrag vid skapande av 
den nya föreningen.  
 

2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa samar-
betslag och/eller representationslag i lägre division skall behandlas som en del av den 
närmaste moderföreningen.  
 

3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Karups IF ska starta en ny förening, Västra Karups FF, för att främja övergång mellan 
junior- och seniorverksamhet genom att då kunna skapa ett representationslag i lägre division 
samt ett samarbetslag mellan ungdomslag i andra föreningar. Vi föreslår att startbidrag betalas 
ut till den nya föreningen, men att föreningarna därefter behandlas som en gemensam förening 
i all fortsatt bidragshantering.  
 
Aktuellt 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun-
styrelsen 2016-04-13 § 81 och reviderades 2019-01-30 § 9.  
 
Föreningar och idrottsrörelsen utvecklas ständigt, för att anpassa sig till samhällets utveckling 
på olika plan. En stor svårigheter är att få främst flickor att fortsätta vara aktiva i föreningarna 
i övergången mellan ungdoms- och seniorverksamhet. För att ge fler flickor möjlighet att fort-
sätta vara aktiva behöver fler lag skapas för denna åldersgrupp. I vissa idrotter och regioner, 
bland annat fotbollen i Skåne, är det inte tillåtet med fler än ett lag i seriespel per förening. 
Genom att skapa en ny förening med nära samarbete med en moderförening kan fler lag skap-
as. Även samarbetslag mellan ungdomslag i andra föreningar kan skapas i den nya föreningen. 
 
I Kristianstad finns ett liknande fall, Vanneberga IF och Vanneberga FF, där föreningarna be-
handlas som en gemensam förening vilket fungerar mycket bra. 
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Ekonomi 
Startbidrag för denna typ av föreningar ryms inom budgeten för föreningsbidrag inom Teknik 
och service. 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Berörda barn- och ungdomsföreningar 
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Datum:  2020-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000915/2017-380 
 
 

Svar på motion - Utomhusisbana 

 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett fritids- och id-
rottspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvaltningen utreda de frågor som före-
slås i motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade den 1 september 2017 om att kommunen ska utreda möjligheterna 
och förutsättningarna för att anlägga en utomhusisbana (konstfrusen) i Båstads kommun. Mot-
ionärerna vill att denna utredning ska innehålla beräkningar på investerings- och driftskostna-
der, samarbetsmöjligheter med förenings- och näringsliv samt placering av banan.  
 
Den 25 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning för 
att ta fram ett program för idrott och det rörliga friluftslivet. Denna beredning är en optimal 
plattform där frågor som dessa kan lyftas och utredas, dessutom är det en plattform där kom-
munfullmäktiges alla partier är representerade. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta 
att motionen anses besvarad och att kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för 
framtagande av ett fritids- och idrottspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvalt-
ningen utreda de frågor som föreslås i motionen.      
 
 
 
Teknik och service 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-09-01. 
 
 
 



BP1STADS KOMMUN 
l<t:Jfnrn'...tnstyrsl~ttn 

Motion 
2017 ~~J ~is( . s ..... . 

'..?15: .. : ·.1.-;.:~Q ... .. 
Utomhusisbana i vår kommun 

Många av oss vuxna har som barn haft förmånen att få pröva sina färdigheter 

på skridsko på naturisar lite varstans på Bjäre då kylan slog till och stannade 

några veckor. 

Tyvärr så gör klimatförändringarna att vi får leva med mildare och mildare 

vintrar och dagens barn och ungdomar får inte ofta chansen att lokalt kunna 

snöra på sig skridskorna och öva upp sina färdigheter på isen, eftersom det 

väldigt sällan numera, vintertid, blir några naturisar här på Bjäre . 

Detta är negativt för folkhälsan och dessutom att fritidsutbudet för främst våra 

barn och ungdomar minskar. I vissa kommuner så gör man något åt detta 

genom att anlägga utomhusisbanor till glädje för både gammal och ung. Dessa 

anläggningar är i regel öppna under perioden december- februari. 

Liberalerna i Båstad vill med denna motion 

Att kommunen utreder möjligheterna och förutsättningarna för att anlägga 

en utomhusisbana (konstfrusen} i vår kommun. 

Utredningen bör belysa investeringskostnad och driftskostnad. 

Möjliga samarbeten med föreningsliv och/eller näringsliv. 

Dessutom titta på möjlig placering i kommunen dock i nära anslutning till 

våra kollektivtrafikstråk. 

Båstad september 2017 

Mats Lundberg Catarina Fryland 
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Datum: 2020-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 001354/2017 – 350 
 
 

Svar på motion - Temalekplatser 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialdemokraterna motionerade 2017-12-06 om att förvaltningen ska utreda förutsättning-
arna för att minska antalet smålekplatser till förmån för större temalekplatser.  
 
Förvaltningen har, precis som motionärerna önskar, sett över möjligheten att minska smålek-
platser för att istället satsa på större temalekplatser som i större utsträckning blir en träff-
punkt för kommuninvånarna. I föreslagen budget för 2020 är 2 000 tkr avsatta för tema-
lekplatser för plan 2023. Att satsa på större temalekplatser ligger i tiden och fler och fler kom-
muner väljer att satsa på några få och större lekplatser. Man ska dock ha i åtanke att de större 
temalekplatserna fungerar mer som utflyktsmål och ett besök på en temalekplats blir vanligen 
en gemensam familjeaktivitet som förläggs till helger. Därför har förvaltningen kommit fram 
till att ett fåtal större temalekplatser i kombination med välplacerade mindre lekplatser är att 
föredra. 
 
I första hand bör man fokusera på de områden där kommunen är huvudman och har rådighet 
över drift och underhåll. En teamlekplats kräver ett större skötselansvar än en mindre lekplats, 
och det kan inte anses rimligt att lägga ett sådant ansvar på de enskilda samfälligheterna. Be-
roende på utfallet av huvudmannaskapsutredningen, om kommunen på sikt tar över huvud-
mannaskapet runt om på Bjäre bör man i samband med övertagandet se över lekplatserna i 
respektive by, för att få en god geografisk spridning av lekplatserna.  
 
Generellt kan sägas att vägföreningarna gör ett mycket bra jobb med att underhålla den lekut-
rustning som finns på lekplatserna, där respektive vägförening har driftsansvar. Men att mer-
parten av lekutrustningen som finns är gammal och föreningarna arbetar i motvind med att 
hålla en acceptabel standard rent visuellt på sina lekplatser. Säkerhetsmässigt uppfyller samt-
liga lekplatser säkerhetskraven enligt svensk standard för lekutrustning.  
 
För att kunna erbjuda invånare och besökaren ett så brett och välanpassat utbud av lekplatser 
som möjligt är förvaltningens ståndpunkt att kommunen på sikt bör satsa på några tema-
lekplatser fördelade över kommunen. Men även se över antal och placering av de mindre lek-
platser som finns i kommunen. Det mindre lekplatserna bör vara placerade så att de ska kunna 
användas spontant till vardags och inte kräva en planerad familjeaktivitet för att barn och ung-
domar ska få möjlighet att nyttja dem. Målsättningen bör vara säkra, geografiskt tillgängliga 
lekplatser med högt lekvärde.  
 
Ser man till de mindre lekplatserna är det intressant var barn och unga är bosatta i kommunen. 
In och utflyttning i bostadsområden går vanligen i cykler. Vilket innebär att en lekplats som är 
fördelaktigt placerad i dag kommer ha en felaktig placering inom en 10-års period, eftersom de 
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barn och ungdomar som nyttjat lekplatsen då är i övre tonåren. Därför bör man var femte år se 
över var barn och unga bor, samt vilka områden som har en stor del äldre. Uppföljning av den 
demografiska fördelningen i respektive bostadsområde ger en fingervisning om var barnfamil-
jer kommer att bosätta sig de närmsta åren. Översynen av lekplatsernas geografiska placering 
är fördelaktigt ur budgethänseende, då det ger möjlighet att med god framförhållning planera 
eventuella avvecklingar och nybyggnationer av mindre lekplatser. 
 
Förutom god framförhållning i investeringsprocessen medför översynen av de mindre lekplat-
serna under kommunalt huvudmannaskap, att man får lekplatser som är placerade där barn 
och unga är bosatta.  Vilket medför hög nyttjandegrad av lekplatserna, samt att de fyller funkt-
ionen av social mötesplats som motionären önskar.  
 
En temalekplats planera att anläggas i Förslöv, som planeras bli en viktig social träffpunkt för 
kommuninvånarna i Förslöv.      
 
I samband med nyanläggning av kommande temalekplatser bör man med fördel välja en geo-
grafisk placering, där man dra nytta av redan existerande infrastruktur i form av befintliga 
parkeringsmöjligheter och offentliga toaletter. Genom att samförlägga temalekplatsen med 
redan befintlig faciliteter uppnås en god servicenivå, samt att den totala investeringskostnaden 
för projektet minskar. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.  
 
 
 
 
Teknik och service 
Marie Eriksson, Park- och gatuchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-12-06. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunkansliet. 
Teknik- och servicechef.  
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Datum: 2020-02-17 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr:  KS 001440/2016 

 
Avtal om arrende med Torekovs Båt- och segelsällskap i Torekovs hamn. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta nytt avtal om arrende i Torekovs hamn 
med Torekovs Båt- och segelsällskap, att gälla till och med 2033-02-28. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har idag ett avtal om arrende i Torekovs hamn med Torekovs Båt- och segel-
sällskap, TBSS.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att ett nytt avtal om arrende skulle upprättas med 
TBSS. Avtalstiden skulle vara 10 år från och med 2023-03-01. Syftet var att få en bättre långsik-
tighet och planering för hamnens och verksamheternas behov av utveckling, bevarande och 
investeringar.  
 
Under hösten 2019 startade en grupp för byutveckling ett arbete med att ta fram förslag på 
åtgärder som ska beaktas i arrendeavtalet. 
 
Arrendeavtalet innebär att TBSS tillsammans med hamnens intressenter kan bedriva och ut-
veckla hamnanknuten verksamhet med andrahandsupplåtelse av båtplatser, gästhamn, sjö-
fartstrafik till Väderö mm, sjöräddningsstation, småskalig/tillfällig handel och restaurangverk-
samhet jämte nödvändig annan service.  
 
 

Bakgrund 
Kommunen har sedan 2007 arrenderat ut Torekovs hamn till Torekovs Båt- och segelsällskap, 
TBSS. 
 
Upplåtelsen innebär att TBSS kan bedriva och utveckla hamnanknuten verksamhet med 
andrahandsupplåtelse av båtplatser, gästhamn, sjöfartstrafik till Väderö mm, sjöräddningsstat-
ion, småskalig/tillfällig handel och restaurangverksamhet jämte nödvändig annan service.  
TBSS ska också säkra att det ska vara goda möjligheter för klubbar/föreningar att bedriva täv-
lings- och träningsverksamhet för båtar, surfing, dykning mm.  
 
Markupplåtelsen innebär också att TBSS ska sköta och underhålla hamnområdet avseende 
kajer, bryggor, vågbrytare, byggnader mm. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för Torekovs hamn. Bakgrunden var att gällande detaljplan för Torekovs hamn är i 
behov av att förnyas då den inte reglerar bebyggelsen inom området. Otydligheter gällande var 
som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. Behovet 
finns därför av en ny, tydligare detaljplan som ger möjlighet till utveckling men även beva-
rande av hamnen. Det finns också behov av planering för förebyggande åtgärder med hänsyn 
till klimatförändringar.  
Arbetet med detaljplanen är i avvaktan för att kunna beakta de förslag som gruppen för byut-
veckling arbetade fram under hösten 2019. 
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Nuvarande avtal gäller till och med 2023-02-28.  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt 
arrendeavtal med TBSS som ska gälla till och med 2033-02-28. Beslutet innebär att kommunen 
tillsammans med TBSS och hamnens intressenter får en ny längre arrendeperiod för att kunna 
långsiktigt planera hamnens utveckling, bevarande, innehåll och investeringar. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag på arrendeavtal med TBSS som gäller till och med 
2033-02-28. Avtalet innebär att TBSS svarar för skötsel och underhåll av hamnen och att upp-
rätta andrahandsarrenden med båtägare och näringsidkare. TBSS ska se till att både förnyelse 
och bevarande sker av arrendestället så att hamnens besöksnäring och båtverksamhet främjas. 
Det ska också finnas åtkomst till arrendestället med god tillgänglighet för allmänheten.  
Arrendeavgiften är 925 000 kr exklusive moms per år och regleras med index enligt KPI. 
TBSS svarar för alla brukningskostnader avseende vatten, avlopp, el, renhållning mm. 
 
TBSS äger rätt till upplåtelser i andrahand efter godkännande av kommunen. Intäkterna för 
detta tillfaller TBSS.  TBSS ska också upplåta båtplatser för gästhamnsverksamhet och för sjö-
trafik till Väderö mm. Investerings- och skötselplan för bryggor, kajer, belysning, markkom-
pletteringar som bänkar, papperskorgar, markbeläggningar mm ska upprättas årsvis av TBSS. 
Kostnader för investeringar som anknyter till arrendeställets anläggningar ansvaras av kom-
munen för beslut årsvis i investeringsbudget. 
 

Ekonomi 
Arrendeavgiften är 925 000 kr exklusive moms per år. Avgiften täcker de kostnader som 
kommunen har avseende kapitalkostnader vid investeringar och administration under 
arrendetiden.  
   

 
 
 
 

Båstad 2020-02-17 
 
 
Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    
Teknik och Service    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
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AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE 
 

Detta avtal har upprättats mellan Båstads kommun och Torekovs Båt- och Segelsällskap 

(TBSS), för upplåtelse av Torekovs hamn. TBSS ska som ideell och utan affärsmässig 

verksamhet driva och utveckla Torekovs hamn till en attraktiv plats för besökare, båtägare 

och till sjöfartstrafik.  
 

 

Jordägare  § 1 

Arrendator 

Arrendeställe Jordägare:  Båstads kommun 

Kommunstyrelsen 

269 80 BÅSTAD 

Orgnr: 212000-0944 
 

Arrendator: Torekovs Båt- och Segelsällskap, TBSS 

Org.nr: 839401-0717 
 

Arrendeställe: Det på bifogade Bilaga 1 med röd linje 

inramade området i Torekovs Hamn, 

Båstads kommun. 

 

Ändamål  § 2 
 

Arrendatorn får på arrendestället bedriva hamnanknuten 

verksamhet med andrahandsupplåtelse av båtplatser, 

gästhamnsverksamhet, sjöfartstrafik till Väderö mm, 

sjöräddningsstation, småskalig/tillfällig handel och 

restaurangverksamhet jämte nödvändig service som är förenlig 

med gällande detaljplan för området. Arrendatorn ska också säkra 

att det finns goda möjligheter för klubbar/föreningar med 

anknytning till hamnen och havet kunna bedriva tävlings- och 

träningsverksamhet för båtar, surfing, dykning mm. 

 

Arrendatorn svarar för att förnyelse och bevarande sker av 

arrendestället för att främja hamnens besöksnäring, båtverksamhet 

och åtkomst med god tillgänglighet för allmänheten.  
 

På arrendestället får inte utan jordägarens medgivande bedrivas 

verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.  
 

Bestämmelser och riktlinjer för markanvändning och byggnation 

anges i detaljplaner som fastställts: 

1. Västra Bjäre kommun 1968-06-20 § 45 med beslut i 

Länsstyrelsen i Kristianstads Län 1971-10-28. 

2. Byggnadsnämnden i Båstads kommun 1981-12-14 § 451 

med beslut i Länsstyrelsen i Kristianstads Län 1982-09-03. 
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En ny detaljplan är beslutad att påbörjas och kommer att antas 

under arrendetiden. Detaljplanen kommer att beakta hur 

bebyggelsen kan utformas och bevaras, verksamheternas 

miljöpåverkan, trafiklösningar, klimatpåverkan mm. Arrendatorn 

är medveten om att detta kan påverka vad som får och inte får 

göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet 

man får bygga och hur den ska se ut. 

 

Riktlinjer för byggnaders utformning och hamnkaraktär kommer 

att tas fram som underlag till bygglovsprövning mm. 

 

Arrendetid  § 3 
 

Arrendetiden är från 2020-04-01 till 2033-02-28. Arrendetiden 

förlängs med 5 år i sänder, om uppsägning inte sker senast 12 

månader före arrendetidens utgång. Uppsägningen skall vara 

skriftlig och delges motparten jämlikt 8 kap 8 § jordabalken. 

    

Arrendeavgift § 4 
 

Arrendeavgiften är 925 000 kronor exklusive moms för varje 

arrende år. Arrendatorn erlägger 50 % av avgiften senast den 1/5 

och resterande del senast 1/9 varje arrendeår eller vid annan 

tidpunkt som parterna kommer överens om. 

 

Index  § 5 
 

Arrendeavgiften är anpassad till konsumentprisindex (totalindex) 

för juli månad 2019, indextal 330,3. Om indextalet någon 

efterföljande juli månad har förändrats i förhållande till bastalet 

skall arrendeavgiften för kommande arrendeår justeras med samma 

procentuella förändring som indextalet gjort. (Indextalets 

höjning/sänkning juli 2018 i förhållande till juli 2017 styr 

arrendeavgiften fr. o m januari 2019 och så vidare). 

 

Särskilda avgifter § 6 
 

Arrendatorn erlägger avgifter enligt vid varje tillfälle gällande taxa 

avseende anläggnings- och brukningsavgifter för vatten, avlopp, el, 

avfall, renhållning och andra liknande avgifter, som hänför sig till 

arrendestället.  

Arrendatorn ska teckna erforderlig ansvarsförsäkring. 
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Nyttjanderätt § 7 
 

   Arrendatorn äger rätt till andrahandsupplåtelse av nyttjanderätt för 

del av arrendestället efter godkännande från jordägaren. Intäkterna 

från upplåtelserna tillfaller arrendatorn. 

 

Vid upplåtelsen av nyttjanderätt ska arrendatorn syfta till att 

utveckla hamnens ändamål och service genom att främja 

båtverksamhet och besöksnäring. 

    

   Arrende- och hyresavtalen för byggnader och sjöbodarna utformas 

i samråd med jordägaren. Arrendatorn ansvarar för upplåtelser och 

uthyrning. 

Arrendatorn förbinder sig att vidmakthålla kösystem för båtplatser 

och sjöbodsplatser med öppenhet och rättvisa och samma rätt till 

insyn som om det var i kommunal regi.  

           

   Arrendatorn förbinder sig att bibehålla och vidmakthålla från tid 

till annan av kommunen antagna Ordningsföreskrifter för Hamnen 

enligt Bilaga 2. 
    

Arrendatorn ansvarar för gästhamnsverksamheten där minst 25 

båtplatser ska hållas tillgängliga för besökande båtar under 

perioden 1/5-30/9. 

    

   Arrendatorn äger rätt så länge inte jordägaren beslutar annat att 

under tiden 1/10 – 2/5, utan avgift till jordägaren, disponera del av 

parkering, se bilaga 1, för båtuppläggning. Arrendatorn ska se till 

att området är väl avstädat när det överlåts 3/5.  

  

Förbud mot § 8 

överlåtelse 
Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten till annan part utan 

skriftligt medgivande från jordägaren.  

 

Arrendeställets § 9 

skick 
Arrendestället utarrenderas i det skick det är på tillträdesdagen. 

Arrendatorn svarar för att vårda fast och lös egendom på 

arrendestället. 

 

Byggnader och § 10 

anläggningar 
Med jordägarens medgivande får arrendatorn eller arrendator med 

andrahandsupplåtelse genomföra byggnationer inom arrendestället 

under förutsättning att byggnationen överensstämmer med 

gällande detaljplan. Det ankommer på arrendatorn att ansöka om 

och erhålla bygglov jämte andra nödvändiga tillstånd för 

byggnation och därtill anknuten verksamhet. Jordägaren samråder 

med arrendatorn kring yttrande av bygglov och tillstånd. 
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Investerings- och § 11 

skötselplan 
Investerings- och skötselplan för bryggor, kajer, belysning, 

markkompletteringar som bänkar, papperskorgar, annan 

utrustning, markbeläggningar mm ska upprättas årsvis av 

arrendatorn. 

Kostnader för investeringar som anknyter till arrendeställets 

anläggningar ansvaras av jordägaren och beslutas årsvis av 

Kommunfullmäktige. Jordägaren ska efter    

 

Arrendatorn svarar för den dagliga skötseln, reparationer och 

sedvanligt underhåll av gång- och trafikytor, grönytor, kajer, 

inseglingsränna enslinje mm.  

Skötseln omfattar även snöröjning, halkbekämpning, renhållning, 

tömning av papperskorgar och flaggning inom arrendeområdet 
 

Arrendatorn ska verka för att hamnen ska upprätthålla en status 

motsvarande miljömärkningen ”Blå Flagg”. 

 

Arrendatorn ska underhållsmuddra hamnens olika delar inklusive 

inseglingsränna till erforderliga djup. Om massorna vid 

muddringen är förorenade ska den föregås av en ansvarsutredning 

för fördelning av kostnader och beslut om tid för genomförande. 

 

Arrendatorn svarar för och bekostar reparationer och byte av 

ljuskällor på belysningsanläggningarna på arrendestället. 

Arrendatorn samordnar inom arrendestället åtgärder för 

bekämpning av skadedjur. 
 

Ledningar  § 12 
 

Arrendatorn svarar för att vidmakthålla befintliga vatten-, avlopps-

dagvatten-, el-, tele- och bredbandsledningar. Eventuella åtgärder 

av ledningar utförs efter godkännande från ledningsägaren. 
 

Arrendatorn är skyldig att ha arrendeområdets ledningar 

inkopplade till kommunens vatten- och avloppsanläggning på de 

villkor som finns angivna i för kommunen gällande anvisningar 

och taxa. 

 

Avfall  § 13  
 

Omhändertagande av avfall skall följa gällande 

renhållningsordning som kommunen har antagit. 
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Miljöfarlig  § 14 

verksamhet 
Arrendatorn ansvarar för att egen miljöfarlig verksamhet inte 

bedrivs på arrendestället utan att erforderliga tillstånd erhållits. 

Arrendatorn svarar för kostnader, som kan föranledas av de 

åtgärder som kan påfordras enligt gällande hälsovårds- och 

miljöskyddslagstiftning. 

 

Uppsägning § 15 
 

Arrendatorn är skyldig att med nedan angiven begränsning av 

avtalstiden underkasta sig sådan ändring av åliggandena som följer 

av ändrad lagstiftning.  
 

Medför sådan ändring av åliggandena att avtalets bestämmelse om 

ersättning framstår som oskälig, äger endera parten rätt att säga 

upp avtalet. Skulle avtalet bringas att upphöra som följd av denna 

paragraf skall uppsägningstid iakttagas. Endera parten kan härvid 

säga upp avtalet att upphöra tidigast 12 månader från uppsägning 

som skall vara skriftlig. Uppsägningen skall delges motparten 

jämlikt 8 kap 8 § jordabalken. Uppsägning kan endast ske till 

kalenderårsskifte.  

 

Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. 

Bestämmelserna i 11 kap 5-6a §§ jordabalken om rätt till 

ersättning för arrendatorn med anledning av arrendets upphörande 

gäller inte för detta avtal. 
 

 

Jordägarens rätt § 16 

att häva avtalet  

  Jordägaren äger – utöver vad som följer av § 16 - häva avtalet 

 

1. då arrendatorn i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden 

eller på annat sätt bryter mot detta avtal och rättelse inte sker 

utan dröjsmål efter skriftlig erinran eller 

2. då arrendatorn försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på 

sådant obestånd, att denne inte kan förväntas fullgöra sina 

åligganden eller 

3. då arrendatorn försummar att fullgöra sina åligganden om 

inbetalning av mervärdesskatt, innehållen A-skatt och 

arbetsgivar-avgifter och försummelsen inte är att betrakta som 

ringa. 

 

Arrendatorns rätt § 17 

Att häva avtalet 
Arrendatorn äger – utöver vad som följer av § 16 – häva avtalet, då 

kommunen underlåter att i rätt tid fullgöra sina åligganden och 

rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, under 

förutsättning att försummelsen inte är att betrakta som ringa. 
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Inskrivning  § 18 
 

Arrenderätten får inte inskrivas utan jordägarens medgivande.  

 

Samråd                  § 19 
  
Parterna skall tillsätta en samrådsgrupp vilken har till uppgift att 

avhandla löpande frågor som avser utveckling av hamnen och 

besluta om underhåll och investeringar av anläggningar inom 

arrendestället. Samrådsgruppen ska bestå av deltagare från 

arrendatorn, andrahandsarrendatorer och jordägaren. 

Samrådsgruppen skall sammanträda minst två  gånger per år vid 

tidpunkter som parterna kommer överens om. Arrendatorn är 

sammankallande och protokoll från samrådsmötena skall föras med 

justering från båda sidor. 

Jordägaren ska efter förslag från arrendatorn och för beslut i 

samrådsgruppen begära medel för investeringar i hamnen inför 

varje budgetår. Beräknad investeringskostnad är 750 000:- per år 

under arrendeperioden. 
 

Arrendatorn skall samråda med jordägaren rörande båtplatsavgifter, 

gästplatsavgifter samt fördelning av platserna mellan ordinarie 

nyttjare och gästbåtar. 

 

Jordägaren ska ha insyn i arrendatorns ekonomi vad gäller 

likviditetsläget, resultatuppföljning, budget, bokslut m.m. 

 

Tvister  § 20 
 

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av länets arrendenämnd. 

 

Hänvisning till § 21 

jordabalken 
I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap jordabalken eller eljest i lag 

stadgas om arrende. 

 

Tilläggsavtal § 22 
 

Till detta avtal kan fogas tilläggsavtal om parterna så 

överenskommer. Sådant tilläggsavtal skall vara skriftligt och 

underskrivet av båda parter för att vara gällande. 
 

     

Uppföljning §  23 
    
                                    Utvärdering av avtalet ska ske en gång per år. 
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Villkor §  24 
   

Detta arrendeavtal är bindanden under förutsättning att det godkänts 

av Kommunstyrelsen i Båstads kommun samt styrelsen för TBSS.  

 
  

Kontraktsexemplar § 25 
 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka jordägaren och 

arrendatorn tagit var sitt. 

 

 

Båstad den 2020-     -   Torekov den 2020-     - 

 

För Båstads kommun:   För Torekovs Båt- och Segelsällskap 

 

 

……………………………….  ……………………………….        

Johan Swanstein Olsson   Barbro Willners 

Kommunstyrelsens ordförande  Ordf. Torekovs Båt- och Segelsällskap 

 

 

 

……………………………….  ………………………………………. 

Jan Bernhardsson   Mattias Svensson 

Teknik och servicechef    Torekovs Båt- och Segelsällskap  

 

 

Bevittnas:    Bevittnas: 

 

……………………………….  ………………………………. 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-02-06. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000727/2019 – 200 
 
 

Begäran om att häva köp av fastighet Östra Karup 6:21 på Stinehov i Östra 
Karup 
 
 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
2020-02-12 inkom köpare av fastighet Östra Karup 6:21 på Stinehov i Östra Karup med bifo-
gad skrivelse, där personen begär att få häva detta köp. Anledningen framgår i inkommen skri-
velse där det framkommer hälsoskäl som är styrkt från Region Halland. Då skrivelsen omfattas 
av sekretess är den ej bilagd ärendet, utan information lämnas vid sammanträdet.  
 
I Båstads kommuns regler för tomtförsäljning, reviderad av kommunfullmäktige 2016-10-26, 
står under punkt 17:  
 
”Kommunstyrelsens arbetsutskott kan medge avsteg från angivna regler i den mån särskilda 
omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta.” 
 
Precis som i tidigare liknande ärenden lämnar förvaltningen inget förslag till beslut i frågan 
utan låter kommunstyrelsens arbetsutskott bedöma inkommen begäran.   
 
 
 
 
Teknik och service 
Jan Bernhardsson, verksamhetsområdeschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service.  
Tomtköpare.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads kommuns regler för tomtförsäljning. 
Skrivelse om återlämnande av tomt. 
Köpekontrakt. 
Brev angående försäljning.  
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service  
 
 



		

Båstads kommun 
 
Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum	
2019‐09‐27	 	
Mia	Lundström,	tel	0431	–	770	26	 	
E_post:	mia.lundstrom@bastad.se	 	
Vårt	dnr	
KS000727/2019‐200	
	 	 	 	 	 	

 
 
Köpekontrakt för Östra Karup 6:21 
	
För	 din	 information	 översänder	 jag	 härmed	 köpekontraktet	 för	 fastigheten	 Östra	 Karup	
6:21	och	en	 faktura	på	köpeskillingen.	Undrar	du	något	beträffande	köpekontraktet	eller	
fakturan,	ring	mig	gärna	på	tel	0431	–	770	26	eller	maila	mia.lundstrom@bastad.se.	
	
Köpekontraktsskrivning	har	jag	satt	till	fredagen	den	29	november	2019		kl.	11.00	på		
kommunhuset	i	Båstad.	Säg	till	i	receptionen	så	kommer	jag	ner	och	hämtar	dig.		
	
Inbetalning	av	hela	köpeskillingen	ska	ske	till	kommunens	bankgiro	650‐8337	enligt		
fakturan	senast	tre	arbetsdagar	 innan	köpekontraktsskrivning.	 Jag	har	satt	 förfallodatum	
till	torsdagen	den	28	november	2019.	Om	du	vill	skriva	under	köpekontraktet	och	betala	
köpeskillingen	tidigare,	var	god	meddela	mig.		
	
Vid	kontraktsskrivningen	 får	du	även	ett	värdeintyg	 som,	 tillsammans	med	köpekontrak‐
tet,	ska	skickas	in	till	Lantmäteriet	för	ansökan	om	lagfart	på	fastigheten.	Lagfarten	skrivs	
med	förbehållet	att	enligt	köpekontraktet	har	du,	från	den	dag	då	köpekontraktet	under‐	
tecknats,	tre	år	på	dig	att	uppföra	ett	bostadshus	för	permanent	boende.		
	
Med	vänlig	hälsning	
	
BÅSTADS	KOMMUN	
	
	
	
Mia	Lundström	
Teknik	och	service	
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	 KÖPEKONTRAKT 
 
	 Båstads	kommun,	212000‐0944,	269	80	Båstad	nedan	kallad	säljaren,	

säljer	härmed	till	X,		nedan	kallad	köparen,	fastigheten	Östra	Karup	6:21		
(1021	m2)	i	Båstads	fastighetsregisterområde,	Båstads	kommun	för	en	över‐
enskommen	köpeskilling	av	370	000	kr		(trehundrasjuttiotusen	kronor)	
samt	på	följande	villkor	i	övrigt.		

	
	
Fastighetens skick 1.		 Köparen	har	att	själv	företa	de	geotekniska	undersökningar	som	krävs		
  för	att	bebygga	fastigheten.	Säljaren	ansvarar	inte	för	rådande	grund‐	
	 	 förhållanden	på	fastigheten.	
	
Tillträde	 2.		 Tillträde	sker	omgående.	
	
Köpeskilling	 3.		 Köpeskillingen	har	erlagts	kontant	och	kvitteras	härmed	såsom	till	fullo				
  betald.	
	
Inteckningar	 4.		 Fastigheten	överlåtes	fri	från	penninginteckningar.	
 
Byggnadsskyldighet 5.	 Fullgjord	byggnadsskyldighet	innebär	att	köparen,	på	fastigheten,	upp‐	
  fört	ett	för	permanent	bruk	avsett	bostadshus	inom	tre	år	(3	år)	från	
	 	 tillträdesdagen,	och	att	köparen	folkbokför	sig	på	fastigheten.	Med	per‐	
		 	 manent	bruk	menas	att	bostadshuset	ska	uppfylla	de	tekniska	egen‐	
		 	 skapskraven	i	Boverkets	byggregler	för	enbostadshus	(inte	fritidshus).	
	
	 6.		 Det	åligger	köparen	att	fullgöra	byggnadsskyldigheten.	Utan	säljarens		
	 	 skriftliga	medgivande	får	köparen	inte	överlåta	fastigheten	inom	fem	år		
	 	 (5	år)	från	tillträdesdagen.		
	
Vite 7.		 Köparen	förbinder	sig	att	folkbokföra	sig	på	fastigheten	senast	från	och		

	 med	den	dag	då	byggnadsskyldigheten	är	uppfylld	enligt	punkt	5,	till	och	
med	fem	år	(5	år)	efter	tillträdesdagen.	För	det	fall	köparen	inte	iakttar	
kravet	på	folkbokföring	ska	köparen	till	säljaren	utge	ett	vite	motsva‐
rande	fastighetens	köpeskilling.	

	
	 8.	 Om	köparen	inte	har	fullgjort	byggnadsskyldigheten	enligt	punkt	5	eller	
	 	 om	köparen	överlåter	fastigheten	utan	säljarens	skriftliga	godkännande		
	 	 enligt	punkt	6,	utfäster	sig	köparen	att	till	säljaren	utge	ett	vite	motsva‐	
	 	 rande	köpeskillingens	storlek.		
 
Avgifter m m 9.		 Avgifter	som	utgår	för	fastigheten	från	och	med	tillträdesdagen	bäres	av		

 köparen.	Köparen	svarar	för	lagfarts‐	och	inteckningskostnader	i	sam‐
band	med	detta	förvärv.	
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Vatten och avlopp 10.		Köparen	är	skyldig	att	betala	anläggningsavgift	för	vatten	och	avlopp				
 enligt	taxa	för	säljarens	allmänna	vatten‐	och	avloppsanläggningar.		
	 Köparen	ska	kontakta	NSVA	(Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp)	i	

god	tid	innan	anslutning	ska	ske.	
	
Övrigt 11.		Det	åligger	köparen	att	betala	den	årliga	avgiften	till	gemensamhets‐		
    anläggning	för	området.	
	
	 12.		Köparen	har	informerats	om	gällande	detaljplan.	
	
	 13.		I	övrigt	gäller	vad	i	4	kap.	jordabalken	eller	eljest	i	lag	stadgas	om	köp		
		 								av	fast	egendom.	
	
	 14.		Detta	köpekontrakt	har	upprättats	i	två	exemplar,	varav	köparen	och	
		 	 säljaren	tagit	var	sitt.	
	
	
Båstad	2019‐11‐29	
	
För	Båstads	kommun:	
	
	
	
………………………………………..	 	 	 	
Jan	Bernhardsson	
Teknik‐	och	servicechef	
	
	
Bevittnas:	
	
	
………………………………………..	 	 	 ……………………………………………..	
	
	
	
	
	
	
…………………………………………		 	 	
X	
	 	 	 	 	 		
	
Bevittnas:	
	
	
………………………………………….		 	 ………………………………………………	



Hej Kommunstyrelsen 

Jag har köpt en tomt av kommunen i Östra Karup. Tomt Båstad/Östra Karup 6:21 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrnlse·1 

2020 -02- 0 6 
Dnr.i~ ~. 0..0.0. ±. L 1:./. 
........ 7.0.l.'i ::.ZO.O ....... 

I december 2017 var jag med i en kraftig bilolycka, där jag blev drabbad av en hjärnskada. Har sedan 

dess haft problem ork, energi och hjärntrötthet under olika perioder. Har det sista året har jag känt 

mig mycket bättre och även så när jag köpte tomten. Nu har jag tyvärr fått ett bakslag, blivit 

heltidssjukskriven och kommer att vara det ett tag. Känner därför att jag inte kommer att klara av ett 

husbygge, med alla beslut och stress som det medför. 

Hoppas att jag kan få möjlighet att lämna tillbaka tomten, och hoppas ni förstår varför det tyvärr 

kommer att vara en omöjlighet att genomföra detta bygget. 

Förstår att det är vissa administrativa kostnader som jag får betala för. 

Skickar med intyg från min psykolog, väntar även på ett intyg från min läkare men han är just nu på 

semester så får återkomma med det. 

När ni har ett besked eller om ni har frågor kan ni nå mig på 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 



~~. Region Halland ~~ 
~ · Hallands sjukhus 

 

20-02-03 

 
 

 

 

 är känd av undertecknad sedan december 2017 i samband med att han 
blev patient på rehabiltieringskliniken Halmstad efter en svår trafikolycka 
(2017-12-04) . Utöver ett flertal frakturer ådrog han sig multipla intrakraniella skador 
(hjärnskador) med bl a bilateral frontal påverkan. Kontakten har alltsedan dess varit 
pågående. 

Han har under våren 2019 blivit allvarligt beteendeförändrad ett tillstånd som kan 
sammankopplas med de.skador han ådrog sig i olyckan samt dess konsekvenser. 

 är till följd av skadan inte alltid medveten om sitt aktuella fungerande och 
mående, vilket kan leda till att han överskatta sina resurser och tar på sig aktiviteter 
och projekt som han inte mäkta med. Kan från och till hamna i beteendemönster 
liknande maniska tillstånd. Han är betydligt lättare stressat än vad som är normalt för 
honom. 

Under situationer/ perioder av ökad stress har patienten sämre tillgång till sina 
intellektuella förmågor och brister i sin planering, i förmågan att fatta beslut respektive 
överblicka konsekvenserna av de fattade besluten samt att tänka strategisk. 

r~; r~/ 
Antje Stenberg 

Leg psykolog 
Specialist i neuropsykologi 

Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad 
TFN: 035-13 65 46 

Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus 
www .1177.se/Halland/hitta-vard 

Falkenberg Halmstad 
Urmakaregatan 2 Hallands sjukhus 
311 30 Falkenberg Halmstad 
0346-562 1 O Lasarettsvägen 

301 85 Halmstad 
035-1 3 10 00 

Hyltebruk 
Odengatan 1 
314 34 Hyltebruk 
035-13 10 00 

Kungsbacka Laholm 
Hallands sjukhus · Glänningeleden 5 
Kungsbacka 312 36 Laholm 
Tölövägen 035-13 10 00 
434 80 Kungsbacka 
0300-56 50 00 

Varberg 
Hallands sjukhus 
Varberg 
Träs lövsvägen 
432 81 Varberg 
0340-48 10 00 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	28	februari	2001,	§	22	Dnr:	1225/00	‐230	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	25	januari	2006,	§	5	Dnr:	73/06	‐210	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	23	september	2009,	§	130	Dnr:	869/09	‐210	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	27	april	2011,	§	74	Dnr:	324/11	‐210	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	24	april	2013,	§	91	Dnr:	391/13‐200	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	26	oktober	2016,	§	198	Dnr:	1139/16‐200	
	
	
	
	
	

REGLER FÖR TOMTFÖRSÄLJNING 
	
	
FÖRSÄLJNING AV KOMMUNALA VILLATOMTER I BÅSTADS KOMMUN 
	
	
	
Regler för villatomtkö 
	
1. Teknik	och	service	upprättar	kölista	för	sökande	av	villatomt	där	sökande	placeras	i	den	

ordning	ansökan	inkommer	till	kommunen.	
	
2. Ansökan	görs	på	blankett	som	tillhandahålls	av	Teknik	&	service.	Sökande	ska	lämna	per‐

sonuppgifter	samt	uppgift	om	i	vilket	område	villatomt	önskas.	Sökande	till	villatomt	ska	
vara	fysisk	person	som	inte	företräder	byggintressent.	Byggnadsföretag	och	liknande	ska	
registreras	i	särskild	förteckning	som	behandlas	i	den	ordning	kommunstyrelsens	arbets‐
utskott	anvisar.	

	
3. Sökande	ska	betala	en	villatomtköavgift	om	250	kr	per	kalenderår.	Summan	sätts	in	på	

bankgiro	650‐8337	med	text	”Tomtköavgift”.	Inbetald	avgift	återbetalas	inte.	
	
4. Sökande	som	erbjudits	villatomt	i	olika	lägen	tre	gånger	men	inte	accepterat	någon	tomt,	

stryks	från	kölistan.	Sökande	som	antagit	anvisad	villatomt	stryks	från	kölistan.	
	
5. Sökande	som	köpt	villatomt	av	kommunen	har	inte	rätt	att	på	nytt	registrera	sig	förrän	

efter	fem	år	från	tidpunkten	för	tecknat	köpeavtal.	Detta	gäller	även	för	sökande	som	
köpt	villatomt	från	byggnadsföretag	eller	dylikt	som	i	sin	tur	erhållit	villatomtmark	från	
kommunen.	

	
6. Sökande	av	villatomt,	som	två	gånger	tidigare	köpt	villatomt,	kommer	alltid	i	kö	efter	de	

som	inte	tidigare	fått	tilldelning	eller	fått	tilldelning	en	gång.	
	
7. Teknik	&	service	skickar	en	gång	årligen	ut	en	förnyelseblankett.	Avgiften	ska	inbetalas	

och	blanketten	återsändas	inom	30	dagar.	Sökande	som	inte	inom	föreskriven	tid	betalat	
avgiften	och	återsänt	förnyelseblanketten	stryks	från	kölistan.	
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Villkor för förvärv av villatomt 
 
8. Köparen	av	kommunal	villatomt	ska	vara	en	fysisk	person	(inget	företag	och	ingen	före‐

trädare	för	en	byggintressent).	
	
9. Köparen	har	att	själv	företa	de	geotekniska	undersökningar	som	krävs	för	att	bebygga	fas‐

tigheten.	Säljaren	ansvarar	inte	för	rådande	grundförhållanden.	
	
10. Tillträde	sker	omgående	när	köpeskillingen	har	betalts	kontant	och	kvitteras	därmed	såsom	

till	fullo	betald	(vid	köpekontraktets	undertecknande).	
	
11. Fullgjord	byggnadsskyldighet	innebär	att	köparen,	på	fastigheten,	uppför	ett	för	permanent	

bruk	avsett	bostadshus	inom	tre	år	från	tillträdesdagen	och	att	köparen	folkbokför	sig	på	
fastigheten.	Med	permanent	bruk	menas	att	bostadshuset	ska	uppfylla	de	tekniska	egen‐
skapskraven	i	Boverkets	byggregler	för	enbostadshus	(inte	fritidshus).		

	
12. Det	åligger	köparen	att	fullfölja	byggnadsskyldigheten.	Utan	säljarens	skriftliga	medgivande	

får	köparen	inte	överlåta	fastigheten	inom	fem	år	från	tillträdesdagen.	
	
13. Köparen	förbinder	sig	att	folkbokföra	sig	på	fastigheten	senast	från	och	med	den	dag	då	

byggnadsskyldigheten	är	uppfylld	till	och	med	fem	år	efter	tillträdesdagen.	För	det	fall	köpa‐
ren	inte	iakttar	kravet	på	folkbokföring	ska	köparen	till	säljaren	utge	ett	vite	motsvarande	
fastighetens	köpeskilling.	

	
14. Om	köparen	inte	har	fullgjort	byggnadsskyldigheten	eller	om	köparen	överlåter	fastigheten	

utan	säljarens	skriftliga	godkännande	utfäster	sig	köparen	att	till	säljaren	utge	ett	vite	mot‐
svarande	köpeskillingens	storlek.	

	
15. Köparen	är	skyldig	att	betala	anläggningsavgift	för	vatten	och	avlopp	enligt	gällande	taxa.	

Köparen	ska	i	god	tid	kontakta	NSVA	innan	anslutning.	
	
16. Det	åligger	köparen	att	betala	den	årliga	avgiften	till	gemensamhetsanläggning	för	området.	
	
	
	
Övrigt 
	
17. Kommunstyrelsens	arbetsutskott	kan	medge	avsteg	från	angivna	regler	i	den	mån	sär‐

skilda	omständigheter	i	det	enskilda	fallet	motiverar	detta.	
	
18. Om	säljaren	köper	tillbaka	fastigheten	av	köparen,	oavsett	anledning	härtill,	ska	ett	åter‐

köpskontrakt	upprättas	mellan	köparen	och	säljaren	där	avdrag	görs	för	lagfartskostnader	
och	säljarens	administrativa	kostnader	(10	000	kr).	Säljarens	lagfarts‐	och	administrativa	
kostnader	i	ärendet	ska	avräknas	köpeskillingen.		
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Datum: : 2020-02-04. Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001120/2017 – 100 
 
 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av kommunens och Båstad-
hems fordon utrustas med alkolås för att öka trafiksäkerheten. 
 
Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka trafiksäkerheten i kommunen. För-
valtningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens fordonshan-
tering som sedan ska beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen eller kom-
munfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen 
får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna.  
Teknik och service. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-18.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS au § 46  Dnr KS 001120/2017 - 100 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av 

kommunens och Båstadhems fordon utrustas med alkolås för att öka 
trafiksäkerheten. 

 
 Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka trafiksäkerheten i 

kommunen. Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt 
styrdokument för kommunens fordonshantering som sedan ska beslutas i den 
politiska organisationen – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

 
 Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag 

föreslås att motionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses 
vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon, 2019-03-04  
 Motion - Alkolås i kommunala fordon, 2017-10-18  
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 
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Datum: : 2020-02-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000471/2019 – 900 
 
 

Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att fordonspolicyn ska uppdateras och ska in-
kludera en tydlig styrning mot att prioritera fossilbränslefria fordon när nya inköp görs. 
 
Miljöpartiets intention är att Båstads kommuns fordonspark bör förändras så att den till större 
del består av miljöfordon och att kommunen beaktar denna aspekt vid inköp av nya fordon. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens fordons-
hantering som sedan ska beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att miljöpartiets yrkande tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motion-
en får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Teknik och service. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-06-10. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
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Datum: : 2019-07-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001307/2017 – 350 
 
 

Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången till  
elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens pågående arbete 
med framtagande av fordons- och resepolicy.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade den 16 november 2017 om att Båstads kommun antar den elbilsstra-
tegi enligt Familjen Helsingborg rekommendationer som gällande för Båstads kommun.  
  
I den bilagda elbilsstrategin, som Helsingborgs kommunfullmäktige antog 2015-09-24, tas tre 
strategiska områden upp som ska öka användandet av elbilar och laddhybrider i kommuner: 
åtgärder för att driva på övergången till elbilsamhället, egen fordonsanvändning och roll i upp-
byggnaden av laddinfrastruktur. Dessa tre huvudområden som belyses i strategin är även i 
fokus i förvaltningens pågående arbete med  framtagande av fordons- och resepolicy. Skulle 
förvaltningen efter färdigarbetade fordons- och resepolicy komma fram till att ovan nämnda 
elbilsstrategi bör antas kommer den frågan att aktualiseras. 
 
Mot bakgrund av att Liberalernas motion samt ovan nämnda elbilsstrategi tangerar ett på-
gående uppdrag föreslås att motionen samt ovan nämnda elbilsstrategi får beaktas i förvalt-
ningens pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy. Motionen ska därmed 
anses vara besvarad.     
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-11-16. 
Elbilsstrategi, Helsingborgs stad 
 
Samråd har skett med: 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ Växel 042-10 50 00 
kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se 
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 Helsingborgs stads styrdokument 

  Aktiverande  

  syftar till förändring och utveckling 

  PROGRAM – anger långsiktiga mål och anvisningar 
  PLAN – anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar 

  Normerande  

  reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt till en given situation 
 
  POLICY – anger principer och vägledning 
  RIKTLINJE – anger absoluta gränser och ska-krav 
 
 

 

 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 
Datum: 24 september 2015 
Revideras av: Kommunfullmäktige 
Dokumentets giltighet: Tillsvidare 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser och förvaltningar 
Dokumentansvarig: Drift och Underhållsavdelningen vid 
stadsbyggnadsförvaltningen 
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ELBILSSTRATEGI 
DNR:337/2015 

SID 3(5) 

Helsingborgs stad har fått i uppdrag att ta fram en gemensam elbilsstrategi i 
samverkan med representanter från respektive kommun inom Skåne Nordväst. 
Huvuduppdraget är att öka användningen av elbilar och laddhybrider. Strategin ska 
utgöra en plattform för kommunerna i Skåne Nordväst att arbeta utifrån så att vi alla 
strävar åt samma håll och därigenom får synergieffekter. Strategin ska vara ett led i 
att vara fossiloberoende år 2030 och målet för Skåne Nordväst är att öka antalet 
elbilar och laddhybrider till år 2020. 
 
Skåne Nordväst har valt ut sex prioriterade målområden för årets verksamhetsplan, 
varav ett ”Infrastruktur och samhällsplanering” innehåller delmålet ”Ökad 
användning av elbilar och laddhybrider”. Arbetet med att ta fram elbilsstrategin för 
Skåne Nordväst är en av de väsentliga delarna i årets handlingsplan. Elbilsstrategin 
Skåne Nordväst är antagen av kommundirektörsgruppen den 23 maj 2014 och Skåne 
Nordväst styrelsen antog elbilsstrategin den 5 december 2014 och rekommenderade 
respektive kommuner att anta den separat.  

 
Tre strategiska områden som ökar användandet av elbilar och laddhybrider är  
kommunernas: 

 
1. åtgärder för att driva på övergången till elbilssamhället 

 
2.  egen fordonsanvändning. 

 
3. roll i uppbyggnaden av laddinfrastruktur. 

 
1. Kommunernas åtgärder för att driva på övergången till elbilssamhället 

Kommunerna ska vara ett föredöme och vi ska arbeta för att ligga i framkant och 
stärka Skåne Nordvästs roll i frågan. Ekonomiska incitament som nedan, är 
viktiga faktorer för att driva på övergången. 
 
- Förmånspolicy/Riktlinjer elbil/Miljöleasing  

Det ska finnas möjlighet att kunna välja elbil/laddhybrid i kommunernas för-
månspolicy och/eller som miljöleasing.  

 
- Riktlinjer för laddstationer 

Skapa riktlinjer för laddstationerna gällande utseende, drift och ansvar.  

 
- Ansvara för laddstationer på kommunens parkeringsplatser 

Kommunerna ska vid behov tillhandahålla parkeringsytor för att i ett större 
perspektiv värna för att fler kan tanka el.   

 
- Miljökrav  

Ställa krav på eldrivna leveransfordon vid upphandling av transporttjänster i 
takt med att sådana finns tillgängliga. 

 
- Främja allmänhetens intresse  

För att främja introduktionen av elfordon tillhandahålla information och 
kunskap om elfordon till köpare och intresserad allmänhet via olika kanaler 
och evenemang som exempelvis elbilsevenemang och elbilsrallyt. 
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ELBILSSTRATEGI 
DNR:337/2015 

SID 4(5) 

2. Kommunernas egen fordonsanvändning 

 
- Leasa/bilpool elfordon 

Verka aktivt för introduktionen av elbilar genom leasing eller bilpool, 
utvärdera vad som passar respektive kommunen bäst. 

 
- Erfarenhetsåterkoppling 

Erfarenhetsutbyte skapas som guidar rätt i uppbyggnaden, då införandet av 
elbilar är en ny teknik som kommer att beröra alla; invånare, företag och 
offentliga aktörer. Vi anser det är av strategisk betydelse för utvecklingen i 
Skåne Nordväst att det finns ett forum som leder användarna rätt. Det bör 
finnas en tillförlitlig plattform om var olika typer av laddare finns, hur många, 
om de är tillgängliga publikt eller ej.  

 
- Ekonomisk återbäring/ersättning för att öka elbilsleasing 

Supermiljöbilspremien infördes 1 januari 2012 och omfattar 40 000 kronor 
per bil. Regeringens långsiktiga prioritering är att Sverige 2030 bör ha en 
fordons-flotta som är oberoende av fossila bränslen. För att omfattas av 
premien krävs att fordonet släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per 
kilometer. Premien är i sig teknikneutral, dock är utsläppsnivån så låg att den 
troligen främst kommer att omfatta elbilar samt elhybrider. 
Merkostnadsersättning är ett projekt som erbjuder 50 % delfinansiering av 
det eldrivna fordonets merkostnad, dock max 100 000 kr till de 335 
myndigheter och företag som är med i Elbilsupphandlingen Commentus SKL. 
Medlemmarna kan även ansöka om förhandsbesked, d.v.s. det går att 
reservera medel innan fordonet har levererats. 

 
3. Kommunernas roll i uppbyggnaden av laddinfrastruktur 

 
- Energibolagens betydelse 

Öresundskraft har en ambition att se till att snabbladdning blir möjlig längst 
de större transportkorridorerna i Sydsverige. Snabbladdare är viktigt för att 
öka tryggheten för elbilsförare och minska den s.k. ”räckvidsångesten”. 
Öresundskraft har också ambition att sätta upp laddstationer för 
semisnabbladdning vid torg, köpcentrum, utflyktsmål och andra 
parkeringsplatser som elbilsförare kan tänkas behöva ladda. Detta måste 
göras tillsammans med övriga aktörer (elnätsbolag, kommun, markägare 
etc.).   

 
Vid de laddstationer som finns idag är elen oftast gratis men efterfrågan har 
ökat och nu kommer energibolagen att ta betalt. Öresundskraft kommer att ta 
fram en app. eller liknande lösning för att kunna betala elen som tankas. Då 
Öresundskraft kommer lägga fullt fokus på att möjliggöra laddning framöver 
kan kommunerna lägga fokus på andra saker och vara stöttande i 
utvecklingen. 

 
Inom Skåne Nordväst finns flera aktörer vad gäller elnät och handel. Det är en 
fördel om de lokalt ägda elbolagen i Höganäs och Landskrona i samverkan 
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med Öresundskraft erbjuder sina kunder likartade erbjudanden för att snabbt 
få till en uppbyggnad av ”primärladdning”, i bostäder och på arbetsplatser.  

 
Vi ska i ett större perspektiv även vara öppna för att involvera fler ladd 
operatörer på marknaden. 

 
- Verka för framtida laddarstationer i stadens strategiska och 

tillståndsgivande arbete 
Det är viktigt att laddstationer är med tidigt i det strategiska arbetet i 
kommunerna. Redan i planering av staden analysera behovet av laddstationer 
i planärende och vid utformning av gatumark och parkeringsytor. Ett första 
steg är att öka kunskapen inom området på både strategiska avdelningen och 
detaljplan avdelningen. Här bör även finnas ett gott samarbete med 
energibolag och företag som disponerar parkeringsytor.  
 
Skåne Nordväst ska verka för företag att placera laddstationer på 
parkeringsytor men ha i åtanke att under inkörs perioden för elbilar inte 
placera dessa på de mest attraktiva parkeringsplatser då det oftast står 
tomma. 
 
Skåne Nordväst ska följa utvecklingen gällande bokningsbar laddning men 
kom-mer inte satsa på detta inledningsvis.  

 
Definition av primärladdning, semisnabbladdning och snabbladdning.  
PRIMÄRLADDNING; Laddning som fyller på bilens batteri under en natt eller en 
arbetsdag. Denna typ av laddning byggs upp hemma vid bostaden, i bostadsområdet 
och arbets-platsers parkeringsplatser. Laddning sker typiskt med vanlig 230V & 10-
16A (3,7kW). 

 
SEMISNABBLADDNING; Laddning som på ett par timmar fyller på ca 80 % av bilens 
batterikapacitet. Denna typ av laddning bör finnas tillgänglig vid köpcentrum, i 
städers centrum och vid andra utflyktsmål.  Laddning sker typiskt med växelspänning, 
upp till 22kW. 

 
SNABBLADDNING; Laddning som på 15-20 minuter fyller på ca 80 % av bilens  
batterikapacitet. Denna typ av snabbladdning lämpas längs de stora riksvägsstråken 
och i samverkan med aktörer längst dessa. Här är det lämpligt att ta en paus på 
bilresan, typ snabbmatställen och dagens bensinstationer. Laddning sker typisk med 
likspänning från 50kW och uppåt. 
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Datum: : 2020-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS – 000472/2019 – 100  
 
 

Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen av Båstads kom-
muns resepolicy.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att Båstads kommun tar fram en ny resepolicy 
som prioriterar klimatsmarta alternativ samt att i arbetet med att ta fram en ny resepolicy titta 
på den klimatväxlingsmodell Helsingborg har infört för kommunens resor.   
 
Förvaltningen har ett pågående uppdrag om att revidera kommunens resepolicy och där införa 
en modell som ska gynna klimatsmart resande. Mot bakgrund av detta pågående uppdrag före-
slår förvaltningen att motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell får beaktas i det upp-
draget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-06-10. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
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Datum: 2020-02-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000909/2019 – 100 
 
 

Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Håkan Mörnstad (BP) motionerade den 11 december 2019 att kommunfullmäktige tillsätter en 
socialnämnd som ett led i att stärka den politiska styrningen och kontrollen. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2019 uppdrogs åt kommunstyrelsens 
ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), att föreslå förändringar för att stärka den politiska 
styrningen inom socialtjänsten. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2020 
redogör kommunalrådet att en översyn av den politiska organisationen för att skapa en lång-
siktig lösning. I det sammanhanget nämns en socialnämnd som ett exempel på tänkbar framtid. 
 
Håkan Mörnstads (BP) motion tangerar kommunstyrelsens väckta ärende i december 2019. 
Det ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige i mars, med förslag om att påbörja en 
organisationsutredning som ska vara klar under året. Förvaltningens förslag är att Håkan 
Mörnstads (BP) motion beaktas i det arbetet och att den därmed ska anses vara besvarad. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret  
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
 
 



-
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MOTION 

Undertecknad yrkar härmed att fullmäktige 

• tillsätter en Socialnämnd 

r, r1s KOMMUN 
i· , · ·, w,styre lsen 

2019 -12- 11 
Dnr.\<5.Q.Q.Q,q,Q_<]/ ., 
'" '" .. 2..0.. \.~ .. :: JGQ ...... 

Undertecknad motionär har sedan ett par år tillbaka diskuterat behovet av en särskild socialnämnd i 

kommunen. Gehöret har dock varit måttligt. Som motiv att Utbildningsnämnden även skall handha 

sociala frågor som rör yngre individer har varit att en gemensam nämnd tillåter diskussion av 

ärenden utan att bryta den sekretess som normalt råder mellan olika nämnder. 

Motivet att sekretessen inte skall hindrar samarbete mellan två olika nämnder är anmärkningsvärt 

då sekretessens uppgift är att hålla ett känsligt ärende inom så få individer som möjligt. Om ett 

barn I skolan upptäcks fara Illa skall socialnämnden meddelas, men därefter skall endast 

socialnämnden och dess tjänstemän hantera ärendet. 

Utbildningsnämnden har nog med uppgifter att styra skolan, alldeles speciellt som nu även 

gymnasieskolan ligger under dennas domän. 

Den senare tidens oredligheter visar också tydligt att en sammanslagen nämnd inte klarar att 

hantera de svåra ärenden det gäller. En speciell socialnämnd, som endast handhar sociala ärenden 

medför även att den politiska styrningen och kontrollen stärks. 

Båstad 2019-12-06 

ftd~ ~ 
Håkan Mörnstad 

Ledamot av kommunfullmäktige (Bp). 
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Datum: : 2020-01-14. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ritva Veeborn & Ewa Nilsson  

Dnr: KS 000597/2019 – 900 
 
 

Svar på medborgarförslag - Café vid Båstads tågstation 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.   

 
Sammanfattning av ärendet 
 
2019-07-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun 
åter öppnar caféet på järnvägsstationen i Båstad, antingen i egen regi eller via någon extern 
utförare. Kommunfullmäktige beslutade delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna 
fråga och att beslutet delges kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen anser att förslaget är en god idé och ser också detta behov av ett café på denna 
plats. Båstads kommun har från och med den 1 februari 2020 tecknat ett kontrakt med en ex-
tern utförare som ska driva café i nya stationshuset i Båstad. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget ska anses besvarad.  
 
 
 
Bildning och arbete   Bildning och arbete 
Ritva Veeborn, Arbetsmarknadschef   Ewa Nilsson, tf Bildningschef 
    
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-07-19.  
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Datum: 2020-02-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000095/2020 – 903 
 
 

Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd med ansvar för 

socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. Ansvaret överförs från och med 
2020-04-01. 

2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott – Socialutskott – bestående av tre ledamöter och 
lika många ersättare. Av ledamöterna väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice 
ordförande. 

3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras i enlighet 
med bilaga 1. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, arbeta fram för-
slag på förändringar av den politiska organisationen. Organisationsförändringen bereds i 
kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 2019 uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska styrningen av individ och famil-
jeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin upprinnelse i händelser som inträffat inom 
verksamheten under hösten/vintern 2019. 
 
Det framarbetade förslaget tar sikte mot en kortsiktig och en långsiktig lösning. Den långsiktiga 
innebär ett utredningsuppdrag för att se över hela den politiska organisationen, för att på 
bästa vis skapa rätt förutsättningar för den politiska styrningen. Det kortsiktiga förslaget inne-
bär att kommunstyrelsen, under utredningsperioden, övertar utbildningsnämndens ansvar och 
inrättar ett socialutskott. 
 
Att kommunstyrelsen övertar ansvaret innebär att en rad politiska beslut behöver fattas av 
kommunstyrelsen, för att säkerställa att övergång som inte påverkar brukarna på ett negativt 
vis. 
 

Bakgrund 
Ärendet om politisk styrning av individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun initierades 
vid kommunstyrelsen sammanträde den 4 december 2019. Det skedde till följd av den händel-
seutveckling som skett inom individ- och familjeomsorgen under hösten 2019, för vilken ut-
bildningsnämnden har ansvar såsom socialnämnd. 
 
Organisationshistorik 
Det politiska ansvaret för socialtjänsten i Båstads kommun har under 2000-talet varit föremål 
för en rad omorganiseringar. Den största förändringen ägde rum 2009 när dåvarande social-
nämnd avvecklas och ansvaret flyttas till facknämnderna vård- och omsorgsnämnden (2009-
2010) och bildningsnämnden (2009-2010). Förändringen ägde rum till följd av kritik från 
kommunrevisionen om bristande styrning och ekonomisk kontroll.  
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Perioden 2011-2014 organiseras hela socialnämndsansvaret under kommunstyrelsen. Vid 
ingången av nästa mandatperiod (2015-) ändras organisationen tillbaka till ett delat ansvar 
mellan facknämnderna vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Vård- och om-
sorgsnämnden får då ansvaret som socialnämnd avseende äldre och funktionsnedsatta, eme-
dan utbildningsnämnden får ansvaret för socialtjänsten med individ- och familjeverksamheten. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att ta fram förslag på hur den politiska styrning-
en av individ- och familjeomsorgen kan förändras. Vid kommunfullmäktige i januari 2020 in-
formerade kommunalrådet att vägen framåt sker genom två steg – långsiktigt genom översyn 
av den politiska organisationen, och kortsiktigt genom att utbildningsnämndens ansvar över-
förs till kommunstyrelsen. 
 
Långsiktigt – Översyn av den politiska organisationen 

Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgsverksamhet har varit föremål för en rad 
organisationsförändringar i Båstads kommun under stora delar av 2000-talet. Socialtjänst-
verksamheten har också genomgått en rad förändringar nationellt under samma period. Bland 
annat pågår arbete inom, den av regeringen tillsatta, utredningen Framtidens socialtjänst som 
lämnat sitt delbetänkande (SOU 2018:32. Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande social-
tjänst).  
 
Den samlade bedömning är att för att nå fram till en långsiktigt hållbar politisk styrning av 
socialnämndens ansvarsområde krävs det ett helhetstänk för hela den politiska organisation-
en, och ej endast inom socialnämndssektorn. För att uppnå det föreslås kommunfullmäktige att 
ge förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med gruppledarna, ta fram ett förslag om hur 
den politiska organisationen på bästa sätt ska möta 2020-talets utmaningar. Förslaget ska bes-
lutas i kommunfullmäktige innan utgången av innevarande år.  
 
Kortsiktigt – Kommunstyrelsen blir socialnämnd 

Utmaningarna för utbildningsnämnden har varit många under perioden sedan händelseut-
vecklingen i oktober. Utbildningsnämndens utskott har löpande haft extrainkallade samman-
träden, ordförande har kontinuerligt informerat både kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige om händelseutvecklingen och nämnden har föreslagit kommunfullmäktige en handlings-
splan för vägen framåt. 
 
Att både ha ansvar för hela kommunens skolväsende och utmaningarna inom socialnämndens 
ansvarsområde framöver är en väldigt omfattande uppgift. Därför föreslås kommunfullmäktige 
att, under organisationsutredningen, flytta utbildningsnämndens ansvar såsom socialnämnd 
till kommunstyrelsen. Detta i syfte att ge utbildningsnämnden möjlighet att fokusera på skol-
utvecklingen i kommunen och samtidigt möjliggöra för kommunstyrelsen att arbeta vidare 
med utbildningsnämndens framtagna handlingsplan. 
 
Överföringen av ansvaret är endast tillfälligt under tiden som organisationsutredningen pågår. 
Intentionen är att översynen är klar under 2020 med ny organisering av ansvaret från och med 
2021.  
 
Genomförande 

Vid överföringen av ansvarsområdet krävs det insatser som är ren verkställighet – exempelvis 
ekonomi, brevmallar och diarium – men det behöver också fattas centrala beslut. 

a) Inrättande av socialutskott 
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När kommunstyrelsen hade ansvar som socialnämnd under perioden 2011-2014 hanterades 
myndighetsutövningen genom ett utskott (välfärdsutskottet). Kommunfullmäktige föreslår 
därav att kommunstyrelsen får inrätta ett nytt utskott – socialutskott – för hantering av myn-
dighetsutövningen och bereda frågor inom socialnämndens ansvarsområde. 
 
Utskottet föreslås bestå av tre ledamöter med ersättare som väljs av kommunstyrelsen efter 
beslut om omorganisering. Från ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. 
 
Utöver ovanstående ska kommunstyrelsen besluta om sammanträdesdagar för utskottet. 

b) Kompletterande beslutanderätt 

Efter beslut i kommunfullmäktige behöver kommunstyrelsen besluta om så kallad komplette-
rande beslutanderätt. Den möjliggör för särskilt utsedda personer att fatta beslut inom ramen 
för det som anges i 10 kap. 4 § SoL. 

c) Delegationsordning 

Efter beslut i kommunfullmäktige behöver kommunstyrelsen besluta om uppdatering av dele-
gationsordningen i enlighet med bestämmelser som finns i nuvarande delegeringsordning för 
utbildningsnämnden. 

d) Utbildning och erfarenhet 

Särskilt riktade utbildningsinsatser inom socialtjänstens område behöver genomföras för 
kommunstyrelsen och socialutskottet. Det är av vikt att den samlade erfarenheten från leda-
möter som tidigare haft kompletterande beslutanderätt används. 

e) Arvodering 

Kommunfullmäktige bör i förlängningen ta ställning till om posten såsom ordförande i soci-
alutskottet ska vara arvoderad. I beredningen av ärendet har inte framskrivit något förslag om 
årsarvode, men kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges presidium bör överväga att ta 
fram förslag på årsarvode. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Omorganiseringen förväntas inte leda till ökad arbetsbelastning för verksamheten i ett längre 
perspektiv. Initialt krävs det insatser av verkställande karaktär samt framtagande av besluts-
underlag, men det bedöms kunna hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. 
 

Ekonomi 
Organisationsförändringen medför inte några ökade kostnader i den politiska organisationen. 
Medel som är avsedda för utbildningsnämndens myndighetsutövning ramväxlas till kommun-
styrelsen. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
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Individ och familj 
Kommundirektör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning av förändringar i kommunstyrelsens och utbildningsnämndens reglementen  
 
Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Utbildningsnämndens ordförande 
Kommundirektör 
Muntlig redogörelse till kommunens ledningsgrupp 
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Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, § 212, reviderad 2015-12-16, § 264. 
Dnr: KS 1635/14-901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 

Reglemente för Utbildningsnämnden 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

1 § 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna skolvä-
sendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna förskolan, förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. 
Nämnden svarar vidare för fritidshemmen.   

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter och ansvarar dels för annan pedago-
gisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och kulturskolan.  

Utbildningsnämnden fullgör och ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller annan för-
fattning ankommer på den nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollag-
stiftningen och som inte anförtrotts annan nämnd.    

Utbildningsnämnden är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten avseende individ- och 
familjeverksamheten förutom försörjningsstöd för vuxna Nämnden fullgör därvid kom-
munens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen med särskilda bestäm-
melser om unga lagöverträdare, föräldrabalken och äktenskapsbalken. 

Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt myndig-
hetsutövning inom utbildningsnämndens ansvarsområden. 

2 § 

Vid utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter som följer av 1 § i 
detta reglemente, ankommer det på nämnden särskilt att:  

1. Planera, utveckla, samordna och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvars-
områden.

2. Verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens tjänster.
3. Verka för samarbete med andra kommunala organ, myndigheter, organisationer och

enskilda samt medverka i arbete när nämndens verksamhet berörs.
4. Informera om socialnämndens verksamhet i kommunen.
5. Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen.

Stycket flyttas till
§ 5 i KS-reglemente

Punkterna 4-5 flyttas
till § 5 i
KS-reglemente
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Ordföranden 

8 § 

Det åligger nämndens ordföranden att: 

1. Planera nämndens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta
ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål.
Planeringen sker i samråd med förvaltningen.

2. Planera och förebereda nämndens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med
förvaltningen.

3. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom nämndens ansvarsområden
samt ta initiativ i dessa frågor.

4. Representera och företräda nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferen-
ser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

5. Främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser.
6. I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs.
7. Vara tillgänglig för att fatta akuta beslut enligt lagstiftning inom området för barn,

unga och familj.
8. Vara tillgänglig för att fatta akuta beslut enligt lagstiftning inom individ- och familje-

frågor avseende vuxna.

Ersättare för ordföranden 

9 § 

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Inkallande av ersättare 

10 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om den personlige ersättaren ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete-
raren kontaktas som i sin tur kallar in nästa ersättare för tjänstgöring.   

Punkterna 7 och 8
stryks
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Övrig förvaltning 

5 § 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för försörjningsstöd till vuxna.
2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.
3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna

skol‐ väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för
invandrare. Styrelsen ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt
uppdragsutbildningar.

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom 
planväsendet.

5. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd.
6. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd.
7. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende

myndighets‐ utövning.
8. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården

finns i arkivreglemente.
9. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskydds-

förordning, GDPR (General Data Protection Regulation), för de register
och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens
verksamhetsområde.

10. Kommunstyrelsen är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten avseende
individ- och familjeverksamheten förutom försörjningsstöd för vuxna Nämnden
fullgör därvid kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i
vissa fall, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
föräldrabalken och äktenskapsbalken.

Som socialnämnd ska kommunstyrelsen särskilt informera om verksamheten i
kommunen och göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen.

KS-reglemente

Ny punkt 10 från 
UN-reglemente
§§ 1-2
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Förhandlingsutskott 

29 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

Budgetberedning 

30 § 

Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande 
organ till kommunstyrelsen. 

Socialutskott 

31 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett socialutskott. 

Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare som väljs av nämnden. 

Utskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av nämnden för den tid 
nämnden bestämmer. 

32 § 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

33 § 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förättas. 

Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. 

34 § 

Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

§§ 31-34 nya med
reglering för
socialutskottet
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Datum: 2020-02-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000663/2019 – 900 
 
 

Firmateckning - kommunens firma 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Kommundirektören bemyndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av; 
 
- Ekonomichef eller teknik- och servicechef underteckna köpekontrakt, köpebrev,  
gåvo- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal,  
 
- Ekonomichef teckna kommunal borgen samt undertecknande av lånehandlingar vid  
upptagande av kommunala lån, i samråd med kommunstyrelsens ordförande,  
 
- Exploateringsingenjör underteckna exploaterings- och servitutsavtal, 
 
- Ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller kanslichef teckna kommunens firma  
i övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
2. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs härmed. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas ofta firma-
tecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som inte tas upp i kommunal-
lagen. Detta till trots har många kommuner utsett firmatecknare för att underlätta hanteringen.  
 
Då den nuvarande bestämmelsen om firmateckning i Båstads kommun har ett antal år på 
nacken, samt att förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan dess, finns behov av att 
uppdatera beslutet angående kommunens firmatecknare. Ärendet återremitterades  
i kommunstyrelsen den 15 januari 2020 för att se över formuleringarna avseende  
kontrasignering. 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  Olof Nilsson, kanslichef  
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer, ekonomichef, HR-chef, kanslichef, kommunstyrelsens ordförande,  
kommunkansli, ekonomiavdelning. 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör, ekonomichef, exploateringsingenjör, SKR - avdelningen för juridik, 
kommunstyrelsens ordförande. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad

BAsTADS KOMMUN

Ekonomiutskottet
Kommunstyrelsen

EU
KS

§ 113
§ 221

2011-08-31
2011-09-14

dnr. KS 994/11 -900

12
12

Firmateckning - kommunens firma

Ärendebeskrivning Då verksamhetsområdet verksamhetsstöd från och med den 1 oktober kommer
att Ingå I verksamhetsområdet kommunledning, behöver gällande beslut om fir
mateckning uppdateras.

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall, bilaga.

Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 42, upphävs.

2. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, 1:e vice ordföran
de, bemyndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av;

Ekonomichefen, teknik och servicechefen eller kommunchefen under
teckna köpekontrakt, köpebrev, gåvo- och bytesavtal samt arrendeavtal.

- Exploateringschefen eller kommunchefen underteckna exploaterings
och servitutsavtal.

Ekonomichefen eller kommunchefen teckna kommunal borgen samt un
dertecknande av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån.

Kommunchefen, ekonomichefen, teknik och servicechefen, personalche
fen, kanslichefen eller kommunsekreteraren teckna kommunens firma i
övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

3. Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2011.

KS 110914
Beslut Kommunstyrelsen beslutar:

1. Ekonomiutskottets förslag bifalles.

justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande
au/pres

;m 1 1



BÅSTADS KOMMUN 

Datum: 2011-07-27 
Handläggare Jens Odevall 
Dnr: 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Verksamhetsornrådeschefer, ekonomichef, personalchef och kommunkansliet 

Firmateckning - kommunens firma 

I (I) 

Då verksamhetsområdet verksamhetsstöd från och med den 1 oktober kommer att ingå i 
verksamhetsområdet kommunledning, behöver gällande beslut om finnateckning upp
dateras. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 42, upphäves. 
2. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, 1 :e vice ordförande, be
myndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av; 

- ekonomichefen, teknik och servicechef eller kommunchefen underteckna köpekon
trakt, köpebrev, gåva- och bytesavtal samt arrendeavtal. 

- Exploateringschefen eller kommunchefen underteckna exploaterings- och servitutsav
tal 

- ekonomichefen eller kommunchef teckna kommunal borgen samt undertecknande av 
lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån. 

- kommunchef, ekonomichefen, teknik och servicechefen, personalchefen, kanslichefen 
eller kommunsekreterare teckna kommunens firma i övriga förekommande fall inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

3. Detta beslut träderi kraft den 1 oktober 2011. 

Båstad enligt ovan 

Jens Odevall 
Chef kommunkansliet 



Tjänsteskrivelse 

s 
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Till: kommunfullmäktige Datum: 2020-01-02. 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000006/2020 – 903 

Utbetalning av partistöd 2020 

Förslag till beslut 

Partistöd 2020 betalas ut enligt följande: 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 

Moderaterna 20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
Bjärepartiet 20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
Centerpartiet 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Socialdemokraterna 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Liberalerna 20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
Sverigedemokraterna 20 000 kr 3 10 000 kr 50 000 kr 
Miljöpartiet 20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
Kristdemokraterna 20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 

Totalt 2019 41 570 000 kr 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala partistödet regleras i 4 kap. §§ 29-32 kommunallagen. Där framgår det att 
kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, men 
att det inte får utformas på så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.      

Aktuellt 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog den 21 maj 2014, § 72, regler för partistöd. De 
reviderades och uppdaterades i samband med fullmäktiges sammanträde den 19 december 
2018, § 246. I reglerna framgår det att fullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av 
partistöd för innevarande år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti 
ska erhålla. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2018, § 11, erhåller varje parti representerat 
i fullmäktige ett grundstöd om 20 000 kr. Därutöver erhåller partierna 10 000 kr/mandat 
(som är tillsatt) i kommunfullmäktige. 

Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 13 mars 2020 skicka in kontakt-
person samt postgiro/bankgironummer för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till bank-
konto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare 
av kontot som partistödet ska sättas in på. 

Uppgifterna ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas 
med ”Partistöd 2020”. 

mailto:bastads.kommun@bastad.se
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Redovisning av partistödet 
Partierna påminns härmed om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att parti-
stödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kap. § 29 kommunallagen samt 
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 
2019-01-01 – 2019-12-31 och skickas in till kommunfullmäktige (via kommunkansliet) senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs. senast 2020-06-30. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd samt partistödets storlek 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	72.	Dnr:	KS	604/14‐903.	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	19	december	2018,	§	246.		Dnr:	KS	000604/2014‐903.	
Gäller	fr	o	m	2019‐01‐01.	
	

Regler för partistöd 
	
Lagstöd 
Partistödet	regleras	i	4	kap	29‐32	§§	kommunallagen	där	det	framgår	att	kommunerna	får	
lämna	sådana	bidrag,	men	att	stödet	inte	får	utformas	så	att	det	otillbörligt	gynnar	eller	
missgynnar	ett	parti.		
	
Valresultatet 
Valresultatet	utgör	beräkningsgrund	vid	fastställande	av	partistöd	och	andra	liknande		
situationer	då	mandatfördelningen	ligger	till	grund	för	en	fördelning.		
	
Ett	parti	är	representerat	om	det	har	fått	mandat	i	kommunfullmäktige	för	vilket	en	vald	
ledamot	är	fastställd	enligt	14	kapitlet	vallagen	(2005:837).	Det	är	Länsstyrelsen	som	
fastställer	detta.	
	
Skulle	en	situation	uppstå	i	kommunfullmäktige	att	en	ledamot	byter	parti	eller	inte	
representerar	något	parti,	tillfaller	det	mandatbundna	stödet	för	just	det	mandatet	
det	parti	för	vilket	ledamoten	ursprungligen	valdes	in	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistödets syfte 
Partistöd	ges	till	de	politiska	partier	som	är	representerade	i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet	ska	användas	för	att	stärka	de	politiska	partiernas	ställning	i	den	kommunala	
demokratin	och	stödet	ska	användas	för	politisk	verksamhet	med	anknytning	till	Båstads	
kommun.	Partistödet	ska	användas	till	ett	långsiktigt	och	kontinuerligt	arbete	för	att	öka	
medborgligt	inflytande	och	valdeltagande	i	kommunen.	
	
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet	ges	som	ett	grundstöd	och	ett	mandatbundet	stöd.	
	
Komunfullmäktige	fattar	årligen	i	januari	månad	beslut	om	utbetalning	av	partistödet	
samt	hur	mycket	partistöd	respektive	parti	ska	erhålla.	Det	mandatbundna	stödet	betalas	
endast	för	mandat	som	är	tillsatta	i	kommunfullmäktige,	det	vill	säga	det	betalas	inte	ut		
för	tomma	platser	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistöd	får	bara	ges	till	ett	parti	som	är	en	juridisk	person.	
	
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till	parti	som	upphör	att	vara	representerat	i	kommunfullmäktige	ges	partistöd	för	
återstoden	av	det	innevarande	året.	Detta	gäller	under	förutsättning	att	partiet	varit	
representerat	i	de	sex	månader	som	närmast	följer	efter	mandatperiodens	början.		
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna	av	kommunalt	partistöd	(de	politiska	partierna)	ska	årligen	till	kommun‐
fullmäktige	ge	in	en	skriftlig	redovisning	som	visar	att	partistödet	har	använts	i	enlighet	
med	det	ändamål	som	anges	i	4	kap	29	§	kommunallagen	samt	partistödets	syfte	enligt	
detta	dokument.	
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Redovisningen	ska	avse	perioden	1	januari	‐	31	december	varje	år	och	ges	in	till	
kommunfullmäktige	(kommunkansliet)	senast	sex	månader	efter	redovisningsperiodens	
(kalenderårets)	utgång.		
	
Av	redovisningen	ska	framgå:	
	
•	 Organisationsnummer	för	partiet.	
•	 Partiföreningens	stadgar.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	styrelseledamöter	samt	revisorer	för	innevarande	år.	
•	 Årsredovisning	från	föregående	år	samt	protokoll	från	årsmöte	som	visar	att	ansvars‐

frihet	beviljats.	Av	årsredovisningen	ska	det	framgå	hur	partistödet	har	använts.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	bankgiro,	plusgiro	eller	bankkonto.	Bankontouppgiften	

ska	styrkas	med	bankkontobevis.	
•	 Protokoll	från	partiföreningen	som	visar	vem	som	tecknar	föreningens	firma.	
	
En	av	mottagaren	(de	politiska	partierna)	utsedd	särskild	granskare	ska	granska	om	
redovisningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	mottagaren	har	använt	partistödet.	
Granskarens	rapport	över	granskningen	ska	bifogas	redovisningen.	
	
Kommunfullmäktige	får	besluta	att	partistöd	inte	ska	betalas	till	parti	som	inte	lämnar	
redovisning	och	granskningsrapport	enligt	4	kap	31	§	kommunallagen.	
	
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet	ansvarar	för	att	förse	ekonomiavdelningen	med	underlag	för	utbetalning	
av	partistödet	i	februari	månad	årligen.		
	
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen	tolkar	och	tillämpar	bestämmelserna	för	partistöd.		
	
Kommunstyrelsen	får	dock	inte	besluta	om	utbetalning	av	partistöd,	då	denna	rätt	enligt	
lag	är	förbehållen	kommunfullmäktige.	
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	71.	Dnr:	KS	603/14‐903.		
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	24	januari	2018,	§	11.	Dnr:	KS	000267/2017‐903.		
	

	
Partistöd 

	
Följande	beräkningsgrund	för	partistödet	ska	gälla	från	och	med	
den	1	januari	2019:	

	
Grundstöd:	20.000:‐/parti	i	kommunfullmäktige	
Mandatstöd:	10.000:‐/ledamot	i	kommunfullmäktige	
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Datum:  2020-02-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001100/2017 – 900 
 
 

Revidering av arvodesreglemente - gruppledare 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Arvodesnivån för gruppledare ändras från 5% till 3.5%. 
2. Förändringen gäller från och med april 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att uppnå en budget i balans för kommunfullmäktige har dialog förts mellan kommunfull-
mäktiges ordförande och gruppledarna. Gruppen har kommit fram till att minska gruppledar-
arvodet från 5% till 3.5% från och med april. Detta i syfte att uppnå budget i balans.  
 
Förändringar i arvodesnivåer bör noga övervägas, då det kan få negativa effekter på styrningen 
i den politiska organisationen.  
 

Bakgrund 
Vid arbete med den politiska organisationens detaljbudget för 2020 har det uppmärksammats 
svårigheter att nå budget i balans för kommunfullmäktige. Överläggning har skett tillsammans 
med partiernas gruppledare för att finna lösningar. 
  

Aktuellt 
För att säkerställa att kommunfullmäktiges budget är i balans föreslås kommunfullmäktige 
besluta att ersättningsnivån för gruppledare ska minskas från 5% till 3.5% från och med 2020-
04-01. Det innebär att årsarvodet förändras från 36 936 kronor till 25 855 kronor. 
 
Förändringen i arvodesnivå kommer att påverka gruppledarnas möjlighet att delta på månat-
liga gruppledarträffar som arrangeras av kommunfullmäktiges ordförande. Träffarna är till för 
att information, dialog och överläggningar. Arvodesnivån ska vara i proportion till det arbete 
som förväntas, så mot bakgrund av det kommer antalet sammankomster att minska.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
I dagsläget uppgår kommunens samtliga årsarvodera förtroendeuppdrag till 3,44 heltidsarvo-
derade, men fördelat över 23 uppdrag. Den föreslagna förändringen innebär en minskning med 
0,12 enheter totalt. Det är av vikt för den politiska organisationens vitalitet att minskningar av 
årsarvoderade sker efter noga övervägande, då det annars riskerar att leda till svårigheter att 
styra den politiska organisationen och att ta ansvar för verksamheterna som bedrivs för med-
borgarnas bästa. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Gruppledare 
HR-servicecenter 
 
Samråd har skett med: 
Gruppledare 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Datum: 2020-02-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000079/2020 – 903 
 
 

Val av ytterligare ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
[Namn] väljs till ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet under perioden 2020-03-11  
till 2022-12-31. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt det nyligen reviderade reglementet för Kommunala Tillgänglighetsrådet ska rådet  
bestå av två ledamöter som utses av kommunstyrelsen, enligt 3 § Sammansättning. För  
tillfället består rådet enbart av en ledamot utsedd av kommunstyrelsen, tillika rådets  
ordförande. Kommunstyrelsen ska mot bakgrund av detta utse ytterligare en ledamot. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förtroendemannaregistret, kansli 
HR-servicecenter (om det är nya förtroendevalda i Båstads kommun)  
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