
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: Onsdagen den 25 mars 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 

1. Coronavirusets smittspridning, säkerhetschef Christofer Thorén och 
kommunikationschef Jessica Krantz 

2. Vattenmyndigheterna åtgärdsprogram, enkät från länsstyrelsen, 
miljöchef Michaela Sundström 

3. Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan samt för-slag till Boverkets allmänna råd om redovisning av 
reglering i detaljplan, planarkitekt Henrik Eliasson 

4. Befolkningsprognosen blir förskjuten, planchef Olof Selldén 

Johan Peterson KSau 

4.  Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning av ombyggnad av 
Köpmansgatan i Båstad 

Camilla Nermark KS 

5.  Begäran om förlängd tid för byggstart, 2m2 (med anledning av 
coronaviruset)  

(Kompletteras senare) 

Susanna Almqvist KS 

6.  Omarbetat markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, Riksbyggen  

(Kompletteras senare) 

Susanna Almqvist KS 

7.  Svar på motion - Alternativ återvinningscentral Jan Bernhardsson KF 

8.  Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor Jan Bernhardsson KF 

9.  Nolatopris 2019 Jan Bernhardsson KSau 

10.  Ungdomsledarpris 2019 Jan Bernhardsson KSau 

11.  Årsredovisning 2019 för Båstads kommun  

(Kompletteras senare) 

Elisabet Edner KF 

12.  Miljöbokslut 2019 Carolina Holgersson 
Ivarsson 

KF 

13.  Svar till revisionen - Granskning av kommunens investeringsplanering Sari Bengtsson KS 

14.  Svar på motion - Bättre företagsklimat Olof Nilsson KF 



Båstads kommun 
Datum 

2020-03-18 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

15.  Avsiktsförklaring - Tryggare, säkrare och attraktivare Båstad  

(Kompletteras senare) 

Erik Lidberg KS 

 Utbildning för krisledningsnämnden, 3 timmar 

Efter lunch, ca 13:00 – 16:00 

Christofer Thorén  

 
 
Båstad den 18 mars 2020 
 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: 2020-03-16. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000010/2020 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP).  
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson (BP). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 31 mars 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 justeringsper-
sonen 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 
 
 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: : 2020-03-10. 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 
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Datum: 2020-03-16 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000009/2020 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Coronavirusets smittspridning, säkerhetschef Christofer Thorén och kommunikationschef 
Jessica Krantz 
 
2. Vattenmyndigheterna åtgärdsprogram, enkät från länsstyrelsen, miljöchef 
Michaela Sundström 
 
3. Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt för-
slag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, planarkitekt 
Henrik Eliasson 
 
4. Befolkningsprognosen blir förskjuten, planchef Olof Selldén 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-02-18. Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Namnkommittén via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000165/2020 – 300 
 
 

Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning av ombyggnad av 
Köpmansgatan i Båstad, Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen ska ha namnet Märta Måås-
Fjetterströms rondell. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett större arbete på väg 115/Köpmansgatan i Båstad pågår. Arbetet görs för att förbättra tra-
fik-säkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan, med fokus på oskyddade trafikan-
ter. I samband med ombyggnationen anläggs en ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansga-
tan/Fridhemsvägen, se nedan. 
 
 

 
 
För att bland annat underlätta för Blåljusmyndigheten och allmänhet att hitta/lokalisera sig 
förordar Namnkommittén att cirkulationsplatsen namnsätts. 
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Cirkulationsplatsen kommer att utsmyckas med ett konstverk som är inspirerat av Märta 
Måås-Fjetterström hantverk. Märta Måås-Fjetterström var under många år verksam i Båstad. I 
hennes ateljé bedrivs än idag verksamhet. 
 

  
 
Förslaget på namnet på cirkulationsplatsen har förankrats hos Angelica Persson, VD på Märta 
Måås-Fjetterström AB. 
 
Kommunens namnkommitté anser det lämpligt att döpa cirkulationsplatsen till Märta Måås-
Fjetterströms rondell med anledning av att konsten i rondellen är inspirerad av hennes hant-
verk samt med anledning av att hennes namn, hantverk och verksamhet är förknippat med 
Båstad.  
 
Vidare bedömer Namnkommittén att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och anser att namnet sett ur ett stavningsperspektiv inte är optimalt men då det 
inte kommer vara någon belägenhetsadress kopplad till namnet är det godtagbart ändå. 
 
 
 
 
Namnkommittén genom 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Namnkommittén genom kulturstrategen, Heléne Steinlein 
Geodata 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
Gatu- och parkchef, Marie Eriksson 
 
 

: .. 
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Datum: 2020-03-16 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000351/2019 – 900 
 
 

Svar på motion – Alternativ återvinningscentral 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 17 april 2019 om att Båstads kommun snarast utreder möjlig-
heterna att som tillfällig återvinningscentral utnyttja befintliga återvinningscentraler i Ängel-
holms- respektive Laholms kommun. Samt att utvärdering av detta görs som ytterligare un-
derlag för permanent återvinningscentral.  
 
Centerpartiets intention är att hitta andra lösningar som ersätter behovet av att bygga en ny 
återvinningscentral inom kommunen. 
NSR och kommunen har startat upp ett arbete med att undersöka hur en större central åter-
vinningscentral inom kommunen kan ersättas med flera mindre platser för avfall i kombinat-
ion med utökade tjänster för hämtning av avfall hos abonnenterna. Ett förslag på återvinnings-
tjänsterna beräknas vara klart december 2020. 
 
 
 
 
Teknik och service    
Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna. 
Teknik och service. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-17. 
 
Samråd har skett med: 
NSR 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Motion, 
Alternativ återvinningscentral. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centerpartiet i Båstad 

sson 
edare 
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Datum: 2020-03-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000451/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor 
 
 

Förslag till beslut 
1. Motionen anses besvarad.   
 
2. Alla verksamheter i Båstads kommun får kännedom om Naturvårdsverkets rapport Operat-
ion Giftfri Förskola. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun inför en giftfri policy 
kring materialvalen vid nybyggnationer men även vid renoveringar av våra skolor och försko-
lor.  
 
Våra skolprojekts miljömål är att projektera för uppfyllande av Miljöbyggnad Silver samt mil-
jökrav ställda av Båstad Kommun i Miljö- och energiprogram 2012-2022. Material, varor och 
kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska inte innehålla ämnen som har egenskaper 
som är farliga för miljö och hälsa. Hållbara och slitstarka naturmaterial är vårt förstahandsval 
byggprocessen testas allt material i kontrollplanen under Sundahus byggvarubedömning.  
 
Verksamheten ansvarar för upphandling av all lös inredning. I Naturvårdsverkets rapport Op-
eration Giftfri Förskola ger Naturskyddsföreningen råd till kommuner på hur man kan för-
bättra förskolemiljön genom upphandling, samt vad man kan tänka på vid inköp. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att alla verk-
samheter i Båstads kommun får kännedom om Naturvårdsverkets rapport Operation Giftfri 
Förskola.  
 
 
 
Teknik och service 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Kommunens verksamhetsområdeschefer. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-04-30. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Teknik och service. 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Motion om giftfri skola 

Centerpartiet i Båstad anser att det är av högsta vikt att vi tänker på våra 
barn ur alla synvinklar. 

Genom att ha en hög ambitionsnivå kring miljöfrågor tror vi i Centerpartiet att 
vi kan skydda våra barn mot onödig negativ miljöpåverkan. I dag har vi rätt 
stor kunskap om vilka negativa aspekter miljögifter har på våra kroppar. 
Utifrån denna kunskap och information som finns vill vi i Centerpartiet att 
våra skolor ska vara Giftfria. 

En skola är den plats där barnen ska lära för livet och förhoppningen är även 
att barnen ska känna glädja och trygghet när de är i skolan. Med anledning av 
detta vill vi i Centerpartiet att våra skolor och förskolor byggs utifrån höga 
miljökrav kopplat till vilket materialval man har i väggar, golv, inredning m.m. 

Här vill Centerpartiet se att Båstad kommun inför en Giftfri Policy kring 
materialvalen vid nybyggnationer men även vid renoveringar av våra skolor 
och förskolor. Denna Giftfri policy ska vara mot produkter som innehåller 
giftiga ämnen så som alkylfenoler, ftalater, bromerande flamskyddsmedel och 
fluorerande ämnen. Listan med ämnen som är giftiga är inte statisk så den 
här policyn ska enligt oss hållas uppdaterad på nya giftiga ämnen som kan 
tillkomma under tidens gång. 

Centerpartiet i Båstad 

Uno Johansson Ebba krumlinde 
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Datum: 2020-03-17. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Carolina Holgersson Ivarsson 

Dnr: KS 000160/2020 – 900 
 
 

Miljöbokslut 2019 
 
 

Förslag till beslut 
Miljöbokslut för 2019 godkänns.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Miljö- och Energiprogrammet antaget av kommunfullmäktige den 20 september 2017, § 
149 Dnr: KS 000428/2017-800 skall det i samband med kommunens årsredovisning upprättas 
ett miljöbokslut. Detta är kommunens andra miljöbokslut vilket publiceras digitalt. 
 
I miljöbokslutet redovisas arbetet som gjorts under året och det ges en samlad bild av kommu-
nens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Miljöbokslutet tar utgångspunkt i 
Miljö- och Energiprogrammet där inriktningen för miljöarbetet i kommunen pekas ut under 
fem för kommunen utpekade viktiga områden kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen; 
Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, Transporter, Bebyggd Miljö. I bokslutet lyfts det 
fram höjdpunkter från året som gått och utmaningar framåt samt information som kan vara 
intressant för kommuninvånare, besökare och näringsliv. För 2019 års miljöbokslut har en 
bilaga med nyckeltal lagts till. Detta i syfte att få en tydligare bild av status och förändringar 
över tid inom miljöområdet. Under varje övergripande område finns det ett antal strategiska 
inriktningsmål identifierade. För varje inriktningsmål indikeras en trend med en symbol; 1) 
Mycket arbete krävs, långt till målet 2) Arbete pågår, på väg mot målet 3) Mycket är gjort, på 
god väg mot målet.  
 
Under 2019 har arbete och åtgärder kopplade till miljömålsättningarna fortsatt. Till exempel 

med planläggning av våtmarker, cykelleder, utfasning av fossila bränslen, energieffektivisering 

och tillsyn av utsläpp till mark och vatten. Det startades också upp ett arbete med Agenda 2030 

och arrangerades en Hållbarhetsvecka. De områden där utvecklingen är långsam, negativ eller 

där tillståndet är osäkert beroende på exempelvis brist på data och sammanhållen analys 

och/eller resurser, gäller miljöstatus för mark-, yt- och grundvatten, biologisk mångfald på 

land och i hav, samt klimatutsläpp och klimatanpassning.    

 
Kommunledningskontoret 
Carolina Holgersson Ivarsson, Projektledare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Carolina Holgersson Ivarsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Miljöbokslut 2019, kompletteras senare 
Nyckeltalsbilaga, kompletteras senare 
 
Samråd har skett med: 
Berörda verksamheter 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-03-16. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000900/2019 – 900 
 
 

Svar på revisionens granskning av kommunens investeringsplanering 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla och förbättra kommu-
nens investeringsprocess. Processen ska beakta kommunens långsiktiga ekonomiska prognos 
och kommunfullmäktiges målsättningar. Ett förslag till processbeskrivning ska redovisas till 
revisionen senast den 30 september 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Under september 2019 och december 2019 har EY genomfört en granskning av kommunens 
investeringsprocess. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig kontroll över kommunens och de kommunala bolagens investeringsutrymme. 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig kontroll 
över kommunens, och de kommunala bolagens investeringsplan 
 
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 

 Inrätta en långsiktig investeringsprocess 
 Stärka styrningen och kontrollen över kommunens investeringsplanering 
 Säkerställa att kommunfullmäktiges målsättningar beaktas i investeringsplaneringen 
 Kontinuerligt beakta belåningsutrymmet för hela koncernen 
 Fastställa principer för prioriteringar 

 
Bakgrund 
 
Som det framgår av revisionsrapporten, utgör investeringar en betydande del av kommunens 
ekonomi. Det är viktigt att kunna genomföra investeringar enligt plan för att säkerställa att 
verksamheterna kan bedrivas effektivt utifrån sitt uppdrag. Enligt de finansiella nyckeltalen är 
både likviditeten och självfinansieringsgraden låga, vilket innebär att kommunens tvingas 
uppta nya lån genom Kommuninvest. Kommuninvest lånar ut pengar upp till vissa gränsvär-
den. En viss möjlighet att uppta lån över gränsvärdena finns, men det krävs särskilda utred-
ningar avseende kommunens långsiktiga betalningsförmåga.  
 
Aktuellt 
 
Förvaltningen har beaktat revisionens kritik och har redan i skrivande stund påbörjat arbetet 
med att förbättra investeringsprocessen. Ett exempel på detta är arbetet med att kunna priori-
tera mellan olika investeringar och bestämma vilka problem som ska lösas nu och vilka som 
kan vänta. Det återstår dock mycket arbete för att kunna utforma en genomtänkt och väl fun-
gerande investeringsprocess. 
 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Klicka här för att ange text. 
 
Verksamhet 
För att kunna tillfredsställa verksamheternas investeringsbehov i framtiden måste kommunen 
ha en långsiktig investeringsplanering. Det kommer att bli nödvändigt med kraftiga priorite-
ringar, både inom och mellan olika verksamhetsområden, vilket kräver att man höjer blicken 
och tar ansvar för helheten, hela kommunkoncernen. 
 

Ekonomi 
Vid investeringsprocessen måste principer för god ekonomisk hushållning beaktas. 
Det ska finnas en tydlig koppling mellan investeringsprocessen och kommunens finansiella 
mål. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Brundtlandskommissionens definierar hållbar utveckling enligt följande: ”En hållbar utveckl-
ing är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generat-
ioners möjligheter att tillfredsställa sina behov”. I vår investeringsplanering är det viktigt att 
agera enligt denna princip. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Beskrivningar av miljökonsekvenser/-påverkan är en viktig och naturlig del av en bra investe-
ringsprocess. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
 
Kommunrevision 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 
Granskningsrapport EY 
 
Samråd har skett med: 
 
Elisabet Edner 
Erik Lidberg 
Jan Bernhardsson 
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Henrik Andersson - Sv: Granskning av kommunens investeringsplanering - begäran om förlängd 
svarstid 

Från: Ida Skoglund 

Till: Henrik Andersson 

Datum: 2019-12-13 13:43 
Ärende: Sv: Granskning av kommunens i.nvesteringsplaneri.ng - begäran om förlängd svarstid 

> > > Ingemar Jönsson <ij .grevie@gmail.com> 2019-12-13 13:20 > > > 

Då godkänner jag det. 
Häls 
Ingemar Jönsson 

Skickat från min iPhone 

13 dec. 2019 kl. 10:44 skrev Ida Skoglund <ida.skoglund@bastad.se >: 

Hej Ingemar! 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuristyrelsen 

Se meddelande nedan från tjänstemännen när det gäller beredningen av ärendet inför 
KS. Hur ställer ni er till detta? 

Med vänlig hälsning, 
Ida Skoglund 
Nämndsekreterare 
Kommunkontor/kommunkansli 
<IMAGE.gif> 
ida.skoglund@bastad.se 
Direkt: 0431-771 30 
Växel: 0431-770 00 
Webb: www.bastad .se 
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD 
• Jag värnar om miljön. Skriv inte ut det här mejlet om du inte behöver. 

> > > Henrik Andersson 2019-12-13 10:41 > > > 

Hej Ida, 

Jag har pratat med Sari, Erik, Jan och Elisabet nu. 

Sari skriver fram svaret på den här granskningen men ber samtidigt om förlängd 
svarstid, från 10 mars till 21 april (dvs veckan efter KS aprilsammanträde). 
Kolla med revisionen och återkom när du vet hur de ställer sig till denna begäran. 
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Bästa hälsningar, 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare, 
Kommunkansliet 
<IMAGE.gif> 
henke.andersson@bastad.se 
Direkt: 0431-777 30 
Växel: 0431-770 00 
Webb: www.bastad .se 
Postadress: 269 80 Båstad 
Besöksadress: Vångavägen 2, BÅSTAD 
.I. 

• Jag värnar om miljön. Skriv Inte ut det här mejlet om du inte behöver. 

Sida 2 av 2 
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Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens investeringsplanering 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska om 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll över kommunens och de kommunala bo
lagens investeringsutrymme. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig kontroll 
över kommunens, och de kommunala bolagens investeringsplan i förhållande till investe
ringsutrymmet. Vi baserar vår bedömning på att det saknas analyser över det framtida in
vesteringsutrymmet, i relation till investeringsplaneringen. Granskningen visar bland annat 
att den nuvarande investeringsplanen inte uppfyller kommunfullmäktiges målsättning om 
50 procents självfinansiering över planperioden. Likaså att investeringsplanen för hela kon
cernen in~ebär att kommunen långsiktigt kommer att ha ett mycket begränsat återstående 
belåningsutrymme redan 2021 . 

Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen och kontrollen över investe
ringsprocessen. Det är en brist att det inte finns en tydlig process för investeringsplane
ringen. En sådan process bör beakta kommunens långsiktiga ekonomiska prognos och 
kommunfullmäktiges målsättningar. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Inrätta en långsiktig investeringsprocess 

► Stärka styrningen och kontrollen över kommunens investeringsplanering. 

► Säkerställa att kommunfullmäktiges målsättningar beaktas i investeringsplane
ringen. 

► Kontinuerligt beakta belåningsutrymmet för hela koncernen. 

► Fastställa principer för prioriteringar av investeringar. 

Båstads kommun 

Kommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bastads.kom· 
mun@bastad.se 
www.bastad,se 
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Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 2020-03-10 med särskilt beaktande 
av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

, : ~ lJ:;c,,,~

1
-

~ten Wahlgren / 
Revisionens vice ordförand 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Investeringar utgör en betydande del av kommunens ekonomi. I syfte att möta förändrade 
förutsättningar och nytillkomna behov finns ett behov att kontinuerligt genomföra investeringar 
för att säkerställa att verksamheterna kan bedrivas effektivt utifrån sitt uppdrag. Att inte kunna 
genomföra investeringar enligt plan på grund av begränsningar i investeringsutrymmet utgör 
en betydande risk för kommunen. 

Investeringar finansieras dels genom kommunens egna likvida tillgångar och dels genom 
upptagande av lån. Självfinansieringsutrymmet utgörs främst av överskott i den kommunala 
verksamheten samt icke likviditetspåverkande poster i resultaträkningen (främst 
avskrivningar). Därtill har kommunen möjlighet att uppta lån genom Kommuninvest. 
Kommuninvest ger möjligheten att låna pengar kontinuerligt upp till vissa gränsvärden. Vissa 
möjligheter att uppta lån över gränsvärdena finns, dessa kräver dock särskilda utredningar 
gällande kommunens långsiktiga återbetalningsförmåga. 

SKL har under 2019 genomfört en ekonomisk genomlysning av kommunen som visar 
kommunens ekonomiska ställning gentemot andra kommuner. Därutöver innefattar 
genomlysningen en framtidsanalys baserad på den demografiska utvecklingen. I samband 
med detta har revisorerna beslutat att genomföra en granskning av kommunens 
investeringsutrymme kontra investeringsplanering. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll över 
kommunens och de kommunala bolagens investeringsutrymme. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Tar kommunens investeringsprocess hänsyn till och prioriteras utifrån kommunens 
totala investeringsutrymme? 

Har långsiktiga analyser genomförts avseende huruvida att kommunens 
investeringsplanering inryms i investeringsutrymmet? 

Samklingar kommunens och kommunkoncernens investeringsplanering med 
självfinansieringsutrymmet och belåningsbegränsningarna? 

1.3. Genomförande 

Granskningen är genomförd genom dokumentanalys och intervjuer. Bedömningen grundar sig 
på kommunens och de kommunala bolagens investeringsplanering, självfinansieringsgrad och 
belåningsutrymme hos Kommuninvest. 

Granskningen har genomförts genomförs under september 2019 och december 2019. 

1.4. Revisionskriterler 

1.4.1. Kommunal/agen (2017:725) 

Kommunallagens 6 kap 1§ redogör för kommunstyrelsens uppgifter. Där framgår att 
kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. 
Därutöver framgår av 11 § att kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
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kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Därtill får styrelsen, enligt 12 §, från övriga 
nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in yttrande och upplysningar som 
behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

1.4.2. Kommunstyrelsens reglemente 

Enligt kommunstyrelsens reglemente 1§ utgör styrelsen kommunens ledande organ. Styrelsen 
ska ansvara för samordning, planering och uppföljning, därutöver har styrelsen ansvar för den 
kommunala ekonomin. 

I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår enligt 2§ att: 

Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt, som har betydelse för 
kommunens framtid. 

Leda arbetet och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrningen 
av den kommunala verksamheten. 
Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över andra nämnder. 

1.4.3. Kommunfullmäktiges budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 

Kommunfullmäktige har fastställt tre målsättningar varav ett rör den finansiella målsättningen: 

Båstads kommun är i ekonomisk balans. 
Målsättningen följs i sin tur upp av två finansiella mål som formulerats: 

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
bidrag 
Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 
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2. Iakttagelser 

2.1. lnvesteringsplanering 

2.1.1. Långsiktig ekonomisk analys 

I samband med planeringen inför budgetarbetet 2020 beslutades att genomföra en fördjupad 
ekonomisk genomlysning av kommunens ekonomiska förutsättningar. Genomlysningen 
visade att vid full demografisk anpassning uppgår kommunens resultat till -126 mnkr år 2025. 
Vid intervju uppges att delar av genomlysningen har legat till grund för beslut om budget inför 
2020. Bland annat visade genomlysningen att omsorgsverksamhetens nettokostnad var 15 
procent lägre än referenskostnaden 1. Förskoleverksamheten var i motsats till detta 23 procent 
högre än referenskostnaden sett till nettokostnad. 

Vidare framkom vid intervju att det inte har tagits några genomgripande beslut kring 
besparingar eller effektiviseringar. Dock uppges att genomlysningen har bidragit till en 
förbättrad bild och förståelse för de ekonomiska utmaningarna framöver. 

2.1.2. lnvesteringsprocess 

Det finns ingen dokumenterad investeringsprocess. Det finns inte heller några fastställda 
utgångspunkter för prioritering av investeringar. Vid intervju uppges att respektive 
verksamhetsområde tar fram sina investeringsbehov i samband med budgetprocessen. I 
behovsutredningen ska det finansiella målet om 50 procent självfinansiering beaktas. Enligt 
uppgift sker inte detta alltid varpå verksamheterna givits i uppgift att omarbeta förslaget inför 
budgetberedningen. 

Samtliga nämnders investeringsbehov behandlas även av kommunens ledningsgrupp, primärt 
av ekonomichef, kommundirektör och verksamhetschef för teknik och service. Gruppen 
sammanställer ett förslag till kommunövergripande investeringsplan som sedan behandlas i 
samband med budgetberedningen. 

Vid intervju uppges att det inte finns några analyser kring kommunens investeringsutrymme, 
men att det har påbörjats ett arbete med att ta fram underlag för detta. Ett steg i detta arbete 
har varit att Kommuninvest bjudits in för att informera om hur de arbetar, samt vilka 
beloppsgränser som de arbetar med för att skapa ökad förståelse. 

2.2. lnvesteringsutrymme 

2.2.1. Demografisk prognos och förutsättningar 

I nedan tabell är Båstads kommuns befolkningsprognos nedbruten i olika åldersgrupper, och 
visar utvecklingen mellan år 2019 och 2028. Åldersgrupperna representerar grupper som 
påverkar kommunens framtida intäkter, kostnader samt investeringar. I tabellen återges 
jämförande siffror för rikets utveckling. 

Totalt sett visar prognosen en gynnsam befolkningsutveckling gentemot riket. Båstads 
kommuns befolkning förväntas öka med 14 procent över perioden. Detta motsvarar en ökning 
med 2064 personer. Däremot förväntas befolkningen öka markant inom de åldersgrupper som 

1 Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad verksamheten borde ha för 
nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver verksamheten med 
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. 
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generellt sett är kostnadsdrivande för kommunen, 6-15 år, 16-18 år och 80+. Detta kan 
jämföras med den åldersgrupp som innefattar arbetsförälder, 19-64 år, där utvecklingen inte 
är lika stark. 

Åldersgrupp Båstads utveckling 10 år Rikets utveckling 10 år 

1-5 8,00% 6,50% 

6-15 24,00% 8,70% 

16-18 55,00% 22,20% 

19-64 9,00% 6,40% 

65-79 -7,00% 3,30% 

80+ 76,00% 44,30% 

Hela befollmfngen 14,00% 8,70% 

SKL bedömer även i sin genomlysning av kommunens ekonomi, att kostnader för 
gymnasieskola kommer öka med 54 procent fram till 2025 samt att kostnad för äldreomsorg 
kommer öl<a med 40 procent under samma period. Därtill framgår i genomlysningen att 
kommunen behöver reducera sina kostnader med 148 mnkr år 2025 för att uppnå 
kommunfullmäktiges resultatmål. 

2.2.2. Självfinansieringsutrymme och belåningsbegränsningar 

Enligt investeringsbudget för 2019, med plan 2020-2023 planerar kommunen, inklusive 
Båstadhem AB, att investera för totalt 1 177 mnkr2. Under samma period uppgår det 
ackumulerade självfinansieringsutrymmet till 416 mnkr. Självfinansieringsutrymmet i denna 
beräkning baseras på kommunens överskott givet att resultatmålet uppnås inklusive 
avskrivningar och amorteringar. Vid intervju uppgavs att resultatmålet kommer att höjas till 2,3 
procent för 2021 och därefter till 2,6 procent från 2022 i samband med budget för 2020-22. 
Detta har beaktats i analysen. 

lnvesteringsplan och självfinanseringsutymme 

1177 
1028 

814 ----
558 ---- 416 

291 ---- 220 
313 

◄ 137 • 54 I • ► 
2019 2020 2021 2022 2023 

lnvesteringsplan ---Självflnansleringsutymme 

Graf: /nvesteringsplanering och självfinansieringsutrymme 2019-2023. Källa: SJ<L och kommunledningskontoret 

I grafen ovan redovisas de ackumulerade investeringarna mellan 2019 och 2023, samt det 
ackumulerade självfinansieringsutrymmet för samma period. Som framgår av grafen kommer 

2 Inkluderat intäkter från anslutningsavgifter för VA. 
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det att krävas upplåning för att klara av investeringstakten enligt plan. Differensen mellan 
linjerna i diagrammet utgör således kommunkoncerns belåningsbehov. Enligt Kommuninvests 
senaste kommunanalys är Båstads kommuns riskvärde 4,53

• Riskvärdet utgör en 
sammanvägd bedömning av flera faktorer så som soliditet, nettokostnad per invånare och 
låneskulder per invånare. I en jämförelse med övriga medlemmar i Kommuninvest (kommuner) 
ligger Båstads kommun över snittet för riskvärdet. 

Baserat på riskvärdet och Kommuninvests övriga analys uppgår limitvärdet (maximal 
upplåning) för Båstads kommun till 139 000 kr per invånare. Per 2018 uppgick 
nettokoncernskulden {belåningsgrad) till 101 820 kr per invånare. Skillnaden mellan dessa 
mätetal, tillsammans med kommunens befolkningsprognos utgör en bedömning av 
belåningsutrymmet för kommande period. 

Den mörkgråa linjen i grafen nedan visar det totala investeringsutrymmet, som utgörs av 
självfinansieringsutrymmet, belåningsutrymmet minus kommunens amorteringsplan. Den 
streckade linjen visar en framskrivning av investeringsutrymmet som baseras på en 
uppräkning av belåningsutrymmet om 2 procent årligen4. De gråa linjerna ska ställas gentemot 
den gula linjen som visar den ackumulerade investeringsplanen fram till 2023. 

lnvesteringsplan och investeringsutrymme 

1252 

1078 • ' 1206 

914 
818 

640 75 814 
64 · 

_,. 
~ 558 

2 91 

2019 2020 2021 2022 2023 

lnvesteringsplan --O- lnvesteringsutrymme Frarnsl1rivning investeringsutryrnme 

Diagram: lnvesferingsplan och investeringsutrymme 2019-2023. Källa: SKL, kommunledningskontoret och 
Kommuninvest. 

över perioden ligger investeringsplanen på en lägre nivå än investeringsutrymmet. Däremot 
minskar marginalen avsevärt från år 2021 och framåt. Marginalen mellan investeringsplan och 
investeringsutrymme minskar från 349 mnkr år 2019 till 29 mnkr år 2023. Beräkningarna som 
ligger till grund för denna analys ska se som en förenklad modell som ger en indikation på det 
framtida förhållandet mellan investeringsplanen och investeringsutrymmet. 

3 Riskvärdet har en skala mellan 0 och 13, där 0 är det lägsta riskvärdet. 
4 Framskrivningen bygger på scenariot att Kommuninvest höjer limitvärdet med 2 procent årligen, 
vilket motsvarar inflationsmålet. 
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2.2.2.1 Kommunens investeringsplan (exl<I. VA och Båstadhem) i förhållande till 
fullmäl<tiges mål om 50 procents självfinansiering. 

Den mörkgråa linjen i nedanstående graf illustrerar det totala investeringsutrymmet, beaktat 
kommunfullmäktiges målsättning om 50 procent självfinansiering. Resterande del utgörs av 
belåning. Linjen visar hur mycket kommunen kan investera totalt om målsättningen ska 
uppfyllas. Den gula linjen visar kommunens investeringsplanering, exklusive VA-investeringar 
och Båstadhems investeringar. 

109 
88 

2019 

lnvesteringsplan och investeringsutrymme enl igt KF mål 

2020 2021 2022 

lnvesteringsplan -o-lnvesteringsutrymme l<F mål 

Diagram: /nvesteringsplan och investeringsutrymme enligt KF mål 2019-2023. Källa: SKL, 
kommun/edningskonforet och Kommuninvesf. 

2023 

lnvesteringsplanen överstiger utrymmet med 1 mnkr redan 2020. För 2021 överstiger planen 
utrymmet med 22 mnkr och år 2022 8 mnkr. 
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3. Bedömning 
Det är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig kontroll 
över kommunens, och de kommunala bolagens investeringsplan i förhållande till 
investeringsutrymmet. Vi baserar vår bedömning på att det saknas analyser över det framtida 
investeringsutrymmet, i relation till investeringsplaneringen. Granskningen visar bland annat 
att den nuvarande investeringsplanen inte uppfyller kommunfullmäktiges målsättning om 50 
procents självfinansiering över planperioden. Likaså att investeringsplanen för hela koncernen 
innebär att kommunen långsiktigt kommer att ha ett mycket begränsat återstående 
belåningsutrymme redan 2021. 

Sammantaget bedömer vi att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen och kontrollen över 
investeringsprocessen. Det är en brist att det inte finns en tydlig process för 
investeringsplaneringen. En sådan process bör beakta kommunens långsiktiga ekonomiska 
prognos och kommunfullmäktiges målsättningar. SKLs genomlysning konstaterar att den 
framtida utvecklingen av kommunens ekonomi kommer innebära anpassningar, vilket i sin tur 
ställer krav på att investeringar prioriteras utifrån underbyggda grunder. En sådan prioritering 
saknas i kommunens investeringsplanering idag. 

Revisionsfrågor Svar 

Tar kommunens investeringsprocess Nej. Det finns inte heller någon dokumenterad 
hänsyn till och prioriteras utifrån investeringsprocess, eller prioriteringsordning för 
kommunens totala investeringsutrymme? investeringar. 

Har långsiktiga analyser genomförts Nej. Däremot har kommunen genomfört en 

avseende huruvida att kommunens genomlysning med hjälp av SKL, som visar en 

investeringsplanering inryms i långsiktig ekonomisk prognos. Därutöver uppges att 

investeringsulrymmet? det påbörjats ett arbete med att ta fram underlag för 
framtida investeringsutrymme. 

Samklingar kommunens och Delvis. Enligt den förenklade beräkningsmodell som 
kommunkoncernens används i denna granskning överstiger inte 
investeringsplanering med investeringsplaneringen det totala 
självfinansieringsutrymmet och investeringsutrymmet. Däremot minskar marginalen 
belåningsbegränsningarna? markant över planperioden. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

Stärka styrningen över kommunens investeringsplanering. 

Säkerställa att kommunfullmäktiges målsättningar beaktas i investeringsplaneringen . 

Kontinuerligt beakta belåningsutrymmet för hela koncernen. 

Fastställa principer för prioriteringar av investeringar. 

Båstad den 5e december 2019 

Emmy Lundblad 
EY 

Linus Aldefors 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Ekonomichef 

Dokument: 

lnvesteringsplan 2019-2023 

SKLs ekonomiska genomlysning 

Befolkningsprognos 2019-2028 

Kommunanalys Kommuninvest 
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Datum: 2020-03-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000303/2019 – 903 
 
 

Svar på motion - Bättre företagsklimat 
 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 2 april 2019 om att Båstads kommun undersöker möjligheter-
na och kostnaderna för inrättandet av en näringslivssamordnare/chef som rapporterar direkt 
till kommundirektören.  
 
I december 2019 gjorde Båstads kommun en upphandling av en företagslots med följande 
uppdragsbeskrivning: 
 
Båstads kommun vill förenkla för företagarna i sin kontakt med kommunen. Detta vill vi göra 
genom att skapa en väg in i form av en företagslots. Som företagslots i Båstads kommun kom-
mer du att få arbeta med flera olika verksamhetsområden och ställas inför en mängd olika frå-
gor. Exempel på funktioner som ingår i rollen är följande: 
 
• En samordnande kontaktperson 
• Bevaka, följa upp och kommunicera beslut 
• Tillståndsärenden av olika karaktär såsom exempelvis plan- och bygglov, mark, exploatering 
och trafik, alkohol och tobak, miljö, hälsa och livsmedel, brandskydd, ändring av verksamhet  
• Enklare ärenden av olika karaktär 
• Allmän rådgivning 
• Följa ärenden, följa upp ärenden 
• Systematik och dokumentation av företagsärenden 
• Bemötandefrågor kopplade till företag/företagande, följa upp nöjdhet 
• Tillhandahålla information 
• E-tjänster mot företag 
• Ingå i nätverk 
• Vara insatt i kommunens näringslivsstrategier, styrmodeller, policys och värdegrund 
 
Upphandlingen är avslutad och en företagslots är nu på plats i Båstads kommun, en person 
som har arbetsuppgifter som tangerar det som efterfrågas av motionärerna. Mot bakgrund av 
detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.    
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-17.   

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



BÅSTADS KOMMUN 
'<crnm11nstyrelsen 

Motion 
Bättre företagarklimat 

Det är viktigt att aktivt arbetar för att skapa utvecklingsmöjligheter för företagsetable

ring i alla kommundelar genom färdig industrimark och bra infrastruktur. Införa "En 

dörr in" för att förenkla kontakter med kommunen. Samtidigt lyfta och marknadsföra 

kommunens attraktionskraft och bättre ta tillvara på företag, föreningar och invånares 

ideer som skapar positiv utveckling. Parallellt genomföra en översyn av handläggnings

tider och avgifter för företagen med syfte att förbättra företags.klimatet och därmed bi
dra till nya jobb. 

För att Båstads kommun skall bibehålla sina företag och även jobba för fler företagse

tableringar behövs ett än större fokus på företagarfrågor inom kommunen. Idag finns 

Turism och näringsliv som gör sin del i att skapa utvecklingsmöjligheter för företagse

tableringar. Men det behövs ytterligare insatser. Det är allt ifrån mark-frågor, hjälp att 

hitta rätt inom kommunens administration, införande av digitala hjälpmedel, inflytt

ning, utbildning och kompetens-frågor. Det som behövs är en näringslivssamord

nare/chef i kommunen. Näringssamordnarens/ chefens arbetsuppgift är att marknadsföra 
kommunen, planera för etableringar, införa ny digital teknik, hålla kontakten med be

fintliga företag och näringslivsorganisationer. Även samordna utbildnings-frågor mellan 

företagen, kommunen, arbetsförmedlingar och skolor. 

Vi yrkar, 
- Att Båstad kommun undersöker möjligheterna och kostnaderna :för inrättandet av en 
näringslivssamordnare/chef som rapporterar direkt till Kommundirektören. 

Centerpartiet i Båstad kommun 

sson 
are 
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