
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 21 oktober 2020 

Plats och tid: Grevieparken, kl. 18:30  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Månadens person eller organisation 

4.  Informationsärenden 

A, Kommundirektör Charlotte Rosenlund-Sjövall presenterar sig 

B, Förvaltningen informerar om smittspridningen av Covid-19 

5.  Delgivningar 

6.  Beslutslogg 

7.  Delårsrapport 2020-08-31 för Båstads kommun 

8.  Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun 

9.  Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

10.  Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport 

11.  Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

12.  Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov 

13.  Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

14.  Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns arkitekturpris 

15.  Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

16.  VA-taxa Båstads kommun 2021 

17.  Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga 
nämnder 2021 

18.  Redovisning av partistöd för 2019 

19.  Interpellationsdebatt - Krisberedskap 

20.  Väckt motion - Solceller 

21.  Väckt medborgarförslag - Solcellspark mellan Förslövs station och Åkagårdens golfklubb  

22.  Avsägelse av uppdrag - Anna Swenzohn (S) 

23.  Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Anna Swenzohn (S) 

 
 
 
 



Båstads kommun 
Datum 
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Båstad den 14 oktober 2020 
 
 
 

Ordförande 
Thomas Andersson 

Johan Peterson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-10-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000012/2020 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Emma Jönsson (C) och Tony Ivarsson (M) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Uno Johansson (C) som ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum den 27 oktober 2020 kl. 16:00 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. Enligt kom-
munfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa personer tillhöra oppositionen. För 
dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och juste-
ringspersonerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000013/2020 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef.  
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 Nr: 

Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2019, § 84 Dnr: KS 000370/2019-900 

 

Regler för utdelning av månadens person eller organisation 
 

Syfte 

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

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

Ansvar 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för månadens person eller organisation. 

Avgränsning 

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

Tillämpning 

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

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

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

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

Jury 
Kommunfullmäktiges presidium utser månadens person eller organisation. 

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



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000014/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
A, Kommundirektör Charlotte Rosenlund-Sjövall presenterar sig 
 
B, Förvaltningen informerar om smittspridningen av Covid-19  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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Datum: 2020-08-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000015/2020 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
A, Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 – Ej verkställda beslut IVO, 
kvartal 2 2020 
 
B, Protokollsutdrag från Bjuvs kommunfullmäktige 2020-08-27 – Köp av andel i ägarbolag och 
aktieägartillskott m.m. avseende Ängelholm-Helsingborg flygplats  
 
C, Beslut från Länsstyrelsen i Skåne gällande ny ledamot/ersättare i Båstads kommunfullmäk-
tige, 2020-09-01 
 
D, Beslut från Länsstyrelsen i Skåne gällande ny ersättare i Båstads kommunfullmäktige, 2020-
09-01 
 
E, Granskning från Revisionen – Självfinansieringsgraden inom bygglov samt miljö- och hälso-
tillsynen, 2020-09-15 
 
F, Granskning från Revisionen – Ledningssystem systematiskt kvalitetsarbete äldreomsorgen, 
2020-09-15 
 
G, Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-09-30 
 
H, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden – Handlingsplan för att förebygga frånvaro och 
främja närvaro i skolan 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 



G1,l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 9av14 

VN § 65 DnrVN 000030/2019- 700 

Ej verkställda beslut till IVO, kvartal 2 2020 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt är 5 ej verkställda beslut rapporterade gällande insatsen Särskilt boende. 

Övriga: 
1 har fått ett bättre hälsotillstånd och valt att återgå till sitt ordinära boende, 
ansökan återtagen 
2 personer har flyttat in på särskilt boende 
1 person har fått 4 erbjudande men tackat nej pga pandemin, kvarstår ansökan 
1 person väntar fortfarande på erbjudande om boende med kognitiv inriktning 

Återrapportering 
Återrapportering har skett gällande 13 personer som tidigare varit 
rapporterade som ej verkställda. Samtliga gällde boende och samtliga har fått 
erbjudande om lägenhet på särskilt boende. 
Av dessa har 8 personer flyttat in på vård- och omsorgs boende. 
1 person har flyttat hem till ordinärt boende. 
4 personer har tackat nej med hänvisning till pågående pandemi. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut inrapporterade. 

Återrapportering 
Återrapportering har skett avseende 1 person insats stödfamilj. Personen 
har erhållit annan stödinsats och är nöjd med denna insats. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschefLena Täringskog 2020-07-24. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 2 2020 godkänns och delges 
kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-07-24 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030/2019 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2020, kvartal 2 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 2 2020 godkänns och delges kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt är 5 ej verkställda beslut rapporterade gällande insatsen Särskilt boende. 

Övriga: 

1 (1) 

1 har fått ett bättre hälsotillstånd och valt att återgå till sitt ordinära boende, ansökan återtagen 
2 personer har flyttat in på särskilt boende 
1 person har fått 4 erbjudande men tackat nej pga pandemin, kvarstår ansökan 
1 person väntar fortfarande på erbjudande om boende med kognitiv inriktning 

Återrapportering 
Återrapportering har skett gällande 13 personer som tidigare varit rapporterade som ej 
verkställda. Samtliga gällde boende och samtliga har fått erbjudande om lägenhet på särskilt 
boende. 
Av dessa har 8 personer flyttat in på vård och omsorgs boende. 
1 person har flyttat hem till ordinärt boende. 
4 personer har tackat nej med hänvisning till pågående pandemi. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut inrapporterade. 

Återrapportering 
Återrapportering har skett avseende 1 person insats stödfamilj. Personen har erhållit annan 
stödinsats och är nöjd med denna insats. 

Vård och omsorg 
Lena Täringskog, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunfullmäktige (delgivning) 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 173 Dnr 2020-00380 

Köp av andel i ägarbolag och aktieägartillskott m.m 
(avseende Ängelholm Helsingborg Airport) 

Sammanfattning 

Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. 
Flygplatsen innehar flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. 
Ägaren till flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av 
flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta är coronapandemin. Det 
finns behov av kommunikationer med flyg till och från Ängelholm 
Helsingborg Airport. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt 
för att främja social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik 
till och från flygplatsen säkerställs. Mot denna bakgrund föreslås sju 
kommuner i Familjen Helsingborg att trygga flygplatsens fortlevnad.  

Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. 
Ägarbolaget föreslås köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. 
Ägarkommunernas inbördes förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. 
Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som flygplatsbolaget har upprättats. 
Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits fram. Ängelholms 
Flygplats AB åläggs vidare att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och 
från Ängelholm Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030. 
Ägarbolaget åtar sig att täcka eventuella förluster som uppkommer i 
flygplatsbolaget med anledning av detta. Ägarkommunerna åtar sig att täcka 
eventuellt underskott i ägarbolaget. För 2020 kan flygplatsbolaget få särskilt 
stöd av kommunerna på grund av coronapandemin. Maximalt kan 
kommunen komma att utge 1 085 000 kronor. Beloppet inkluderar förvärv 
av andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader 
relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av 
coronapandemin samt det som kommunen kan komma att utge för att täcka 
eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget. 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-08-04, rev 2020-08-11 
Aktieägaravtal  
Bolagsordning för ägarbolaget  
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor  
Bolagsordning för flygplatsbolaget  
Ägardirektiv för flygplatsbolaget 
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Årsredovisning för flygplatsbolaget 
Avsiktsförklaring 
Analys från WSP 
Utlåning och borgen för Ängelholm Helsingborg Airport 
 

Ärendet 

Bakgrund 
Sedan den 1 april 2011 drivs Ängelholm Helsingborg Airport (nedan kallad 
”Flygplatsen”) av Ängelholms Flygplats AB (nedan kallat ”Flygplatsbolaget”). 
Flygplatsen innehar flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. 
Flygplatsbolaget ägs idag till 100 procent av Peab FU Holding 8 AB.  
 
Ägaren till Flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av 
Flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta är den extraordinära 
situation som Flygplatsbolaget hamnat i till följd av coronapandemin som 
råder i Sverige och övriga delar av världen. Flygverksamheten har på grund 
av pandemin varit kraftigt minskad sedan i mars 2020 för att i april helt 
stanna av. I mitten av juni har flyget kommit igång igen men i liten skala.  
 
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga. Syftet med samarbetet är att driva frågor som 
är gemensamma för hela regionen. Inom Familjen Helsingborg är de 
samverkande kommunerna överens om att det från ett regionalt perspektiv 
är angeläget att Flygplatsen kan fortleva. Det är viktigt att tillgodose behovet 
av kommunikationer med flyg till och från flygplatsen för invånare, näringsliv 
och besökare och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. 
Mot denna bakgrund ingicks den 5 juni 2020 en avsiktsförklaring med syftet 
att träffa en överenskommelse som innebär att kommuner i Familjen 
Helsingborg tar över ägandet av Flygplatsbolaget.  
 
Avsikten är att ett bolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm (nedan kallade 
”Ägarkommunerna”) ska köpa samtliga aktier i Flygplatsbolaget. 
Ängelholms kommun har för ändamålet förvärvat ett lagerbolag, med 
organisationsnummer 559257-3132, som namnändrats till Ängelholm 
Helsingborg flygplats Holding AB (nedan kallat ”Ägarbolaget”). 
Ägarkommunerna föreslås förvärva aktierna i Ägarbolaget, vartefter 
Ägarbolaget köper aktierna i Flygplatsbolaget enligt ett aktieöverlåtelseavtal 
som överenskommits med säljaren. Ägarkommunernas inbördes 
förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl 
Ägarbolaget som Flygplatsbolaget har upprättats. Därtill har ett initialt 
ägardirektiv för Flygplatsbolaget tagits fram. Förutsättningarna och 
innehållet i handlingarna beskrivs nedan. 
 
 
Behov av kommunikationer med flyg i regionen 
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Ägarkommunerna menar att det från ett nationellt och regionalt perspektiv 
är angeläget att Flygplatsen kan fortleva. Det finns ett stort behov av 
kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv 
och besökare. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att 
främja social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till 
och från Flygplatsen säkerställs. 
 
Flygplatsen bedriver främst flygtrafik inom Sverige. Inrikes reguljärtrafik till 
Stockholm stod för 97 procent av antalet passagerare år 2019. Nedan 
anges det totala passagerarantalet för flyget åren 2015-2019: 

 
2015 411 637 
2016 418 902 
2017 411 546 
2018 403 486 
2019 386 971 

 
Flygningarna från Flygplatsen är helt avgörande för möjligheterna att ta sig 
till och från Stockholm och regionen1 över dagen. Att åka tåg till Stockholm 
från Helsingborg tar över fem timmar. En bilresa tar cirka fem och en halv 
timme från Helsingborg till Stockholm. Detta kan jämföras med flyget till 
Stockholm som tar cirka en timme. På grund av de långa avstånden mellan 
regionen och Stockholm fyller flygtrafiken ett viktigt syfte för den regionala 
anslutningsbarheten för regionens invånare. Flygplatsen har även stor 
betydelse för regionens sociala och ekonomiska utveckling. Därtill har 
Flygplatsen också stor betydelse för regionens besöks- och turistnäring. 
 
Konsultföretaget WSP genomförde 2015 en analys över Flygplatsens 
betydelse för kommunerna i Familjen Helsingborg. Av analysen framgår 
bland annat att branscher som kultur, hotell och restaurang samt handel är 
snabbt växande inom regionen. Andra branscher som växer är 
konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet, kontorstjänster, 
arbetsförmedling och datorprogrammering. För att dessa kontaktintensiva 
tjänstebranscher ska fortsätta att växa krävs fortsatt god tillgänglighet till 
enkla, snabba inrikesförbindelser. Vidare slår analysen fast att en 
nedläggning av Flygplatsen skulle innebära att ett stort antal företag, och 
med dem väldigt många arbetstillfällen, skulle försvinna från regionen. 
Tillgängligheten till flyg har enligt analysen mycket stor betydelse för 
utvecklingen av företagandet och antalet arbetstillfällen i regionen. 
 
Utöver det anförda finns det i regionen en större andel huvudkontor. Här 
finns även en större andel utlandsägda företag än i övriga Skåne. För dessa 
företag är tillgängligheten till Stockholm avgörande för den fortsatta 
verksamheten.  
 

                                                
1 Med ”regionen” avses i detta sammanhang Ägarkommunernas geografiska område. 
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Cirka 60 ambulansflygningar skedde till och från Flygplatsen 2019. Att 
denna verksamhet kan fortgå är naturligtvis viktigt för invånarna i regionen 
och samhället i stort. Därtill samarbetar Flygplatsbolaget med Ljungbyheds 
flygplats när det gäller regelstyrda befattningar. Således är det även av vikt 
för Ljungbyheds flygplats att Flygplatsen inte läggs ned. 
 
Kommunal kompetens  
Av kommunallagen följer att en kommun får själv ha hand om 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
område eller dess medlemmar om angelägenheten inte ska handhas av 
annan. Verksamhet som bedrivs i enlighet härmed faller inom den 
kommunala kompetensen och är således kompetensenlig.  
 
En kommun får vidare driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte 
och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna. Kommunerna anses ha en helt oomtvistad rätt att vara 
verksamma inom exempelvis flygplatsverksamhet.2 
 
Att en verksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte är en kommunal princip. En 
annan princip av betydelse i detta sammanhang är lokaliseringsprincipen 
som innebär att en åtgärd ska vara knuten till kommunens område eller 
dess medlemmar. Enligt rättspraxis finns utrymme för kommunen att agera 
även utanför det geografiska området. Kommunen kan ha engagemang i 
anläggningar i en annan kommuns område beträffande exempelvis väg- och 
flygtrafik förutsatt att anordningarna behövs för den egna kommunen.3 
Härvid får en avvägning mellan kostnad och nytta göras där kostnaden inte 
får stå i missförhållande till den förväntade nyttan. 
 
Tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 
I konsekvens med nuvarande ägares beslut att lägga ned Flygplatsen står 
det klart att marknaden inte kan tillgodose det behov av flygtransporter inom 
regionen som föreligger. Flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att 
behovet av kommunikationer med flyg till och från flygplatsen för invånare, 
näringsliv och besökare kan erbjudas även framgent. Mot denna bakgrund 
föreslås Flygplatsbolaget åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse. 
 
Åläggandet innebär att Flygplatsbolaget ska säkerställa att flygtrafik kan 
bedrivas till och från Flygplatsen till och med den 1 september 2030. Detta 
ska ske i enlighet med det kommunala ändamålet för bolaget. 
Flygplatsbolagets skyldigheter inkluderar förvaltning av 
flygplatsinfrastrukturen avseende säkerhet, tillgänglighet och beredskap. 
Flygplatsbolaget ska vidare tillhandahålla tjänster i den utsträckning de är 

                                                
2 Se sidan 169, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena 

Dalman m.fl. 
3 Se sidan 66, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena 

Dalman m.fl. 
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nödvändiga för att trafik ska kunna bedrivas vid Flygplatsen. 
Flygplatsbolagets förbindelser med flygbolag ska vara icke-diskriminerande.  
 
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuella framtida förluster som 
uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet med anledning av 
tillhandahållandet av den aktuella tjänsten. Villkoren för detta är fastställda i 
aktieägaravtalet för Ägarbolaget och ägardirektivet för Flygplatsbolaget. 
Förlusttäckningen får aldrig överstiga vad som krävs för att täcka de 
kostnader som har uppkommit i samband med skyldigheterna att 
tillhandahålla den allmännyttiga tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter 
som därvid har erhållits. Härvid ska hänsyn även tas till eventuella bidrag 
från offentliga aktörer såsom exempelvis Trafikverket och Region Skåne.  

 

Vid behov av rörelsekapital får Flygplatsbolaget, efter godkännande av 
Ägarbolaget, uppta lån i extern bank eller hos Ägarkommuns internbank. 
Om en Ägarkommun ställer ut lån till Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat 
med en marknadsmässig ränta som står i proportion till kreditrisken. 
Ägarkommun är i proportion till sin ägarandel skyldig att ställa de säkerheter 
som långivare kräver. Om Ägarkommun ställer ut borgen ska 
Flygplatsbolaget erlägga en marknadsmässig borgensavgift till kommunen i 
fråga. 

 

Flygplatsbolaget har sedan 2011 varit privatägt och haft till syfte att gå med 
vinst. Mot bakgrund av de undersökningar som Ägarkommunerna låtit 
genomföra beträffande Flygplatsbolaget kan konstateras att verksamheten 
har bedrivits på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. De kostnader 
som legat till grund för driften av verksamheten under den tid som 
Flygplatsbolaget varit i privat ägo utgör enligt Ägarkommunernas 
undersökningar således kostnader som ett normalt välskött bolag skulle ha 
haft i motsvarande situation. Det innebär att Flygplatsbolagets kostnader för 
tillhandahållandet av den allmännyttiga tjänsten ska vara i paritet med de 
driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i privat ägo, med 
undantag för normala kostnadsökningar. Om Ägarbolaget täcker förluster i 
Flygplatsbolaget är Ägarkommunerna skyldiga att täcka uppkommen förlust 
i Ägarbolaget genom att utbetala ett driftsbidrag till Ägarbolaget.  
 
I detta sammanhang får även lyftas fram att Flygplatsen ska ägas och 
drivas av Flygplatsbolaget, vilket kommer att vara ett helägt bolag av 
Ägarkommunerna. Styrelsen i Flygplatsbolaget kommer att utses av 
Ängelholms kommun efter förslag från Ägarkommunerna. När 
aktieägaravtalet trätt i kraft kommer Ägarbolaget att utgöra valberedning till 
Flygplatsbolaget. Ägarkommunerna kommer att ha ett strategiskt inflytande 
över Flygplatsbolaget genom Ägarbolaget. Driften av Flygplatsen, vilken har 
anförtrotts Flygplatsbolaget av Ägarkommunerna är dessutom 
Flygplatsbolagets huvudsakliga verksamhet. 
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Ägarbolaget 
Ägarkommunerna föreslås köpa andelar enligt nedanstående pris och 
fördelning i Ägarbolaget. 
 

Helsingborg  41,59 % 41 586 kronor 
Ängelholm  32,38 % 32 382 kronor 
Höganäs  10,67 % 10 668 kronor 
Båstad  9,95 %   9 951 kronor 
Klippan  2,86 %   2 859 kronor 
Bjuv  2,16 %   2 161 kronor 
Perstorp  0,39 %      394 kronor 

 
Enligt aktieägaravtalet har Ägarkommunerna åtagit sig att finansiera 
Ägarbolagets förvärv av Flygplatsbolaget och att täcka eventuella framtida 
förluster som uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet. Av 
aktieägaravtalet framgår vidare att på grund av den extraordinära situation 
som Flygplatsbolaget befinner sig i till följd av coronapandemin kommer 
Ägarkommunerna att lämna ett stöd till Flygplatsbolaget för täckande av 
Flygplatsbolagets prognosticerade förlust under perioden 1 september – 31 
december 2020. Därtill åtar sig Ägarkommunerna att täcka kostnaderna för 
Ägarbolagets bildande och övriga kostnader som är relaterade till förvärvet 
av Flygplatsbolaget. Maximalt förbinder sig respektive kommun att utge, 
inklusive köpet av andelar i Ägarbolaget, nedan i kronor angivna belopp. 
 

Helsingborg   20 875 000 
Ängelholm   16 255 000 
Höganäs     5 355 000 
Båstad     4 995 000 
Klippan     1 435 000 
Bjuv     1 085 000 
Perstorp         197 768 
 
Summa:   50 197 768 

 
Av aktieägaravtalet framgår att Ägarbolagets styrelse ska ha sitt säte i 
Ängelholm. Aktieägaravtalet gäller till och med 31 december 2030 och 
förlängs därefter automatiskt med två år i taget om det inte sägs upp 
dessförinnan. Bolagets verksamhet ska vara att företräda 
ägarkommunernas strategiska intressen genom att äga och förvalta aktier i 
aktiebolag. Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det 
ansvar som åvilar ägarkommunerna som aktieägare och bidra till att 
uppfylla kommunernas mål, vilket också anges i Ägarbolagets 
bolagsordning. 
 
 Styrning 
Ägarbolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter och sju suppleanter. 
Ägarkommunerna har rätt att utse varsin ledamot och varsin suppleant. 
Uppdrag som ledamot ska innehas av kommunstyrelsens ordförande i 
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Ägarkommun. Ängelholms kommun ska inneha ordförandeposten och 
Helsingborgs stad ska inneha vice ordförandeposten. Ersättningen till 
ledamöterna och suppleanterna ska beslutas på bolagsstämman och stå i 
överensstämmelse med vad som gäller för Grupp 3 enligt Helsingborgs 
stads reglemente avseende ekonomisk ersättning för kommunalt 
förtroendevalda. 
 
Styrelsen i Ägarbolaget ska besluta i strategiska frågor rörande 
Flygplatsbolaget. I punkten 8 i aktieägaravtalet anges att vissa beslut på 
bolagsstämma eller styrelsemöte kräver två tredjedels majoritet samt att 
bristande enighet inte ger part rätt till förtida uppsägning av aktieägaravtalet. 
Styrelsen ska även föra dialog med Flygplatsbolagets ledning kring bolagets 
ställning, utveckling och strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också 
till att diskutera utformningen av ägardirektivet för Flygplatsbolaget samt att 
följa upp detsamma. Ägarbolaget ska årligen rapportera till respektive 
kommun på sätt som framgår av aktieägaravtalet och finnas tillgängligt för 
att lämna information till kommun om behov uppstår. 
 
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges 
möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större 
vikt fattas av ägarbolaget. Ängelholms kommun ska utse en 
lekmannarevisor för bolaget. 
 
Ägarbolaget har även, enligt aktieägaravtalet, ansvar för att ägardirektivet 
för Flygplatsbolaget antas på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Ägarbolaget 
ansvarar också för att övriga styrdokument, såsom exempelvis 
arkivreglemente och beslut om ersättning till styrelsen, som är nödvändiga i 
ett kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget. 
 
Kommuns ägarrepresentant (nedan kallat ”Ägarombud”) på Ägarbolagets 
bolagsstämmor samt kommuns styrelseledamot och suppleant i 
Ägarbolaget utses av respektive kommuns fullmäktige. Ägarombud ska tillse 
att aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, antas som ägardirektiv för 
Ägarbolaget. Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med 
ägarförhållandena, att gälla för Ägarbolaget. 
 
Förvärv av Flygplatsbolaget 
Av aktieöverlåtelseavtalet framgår att Ägarbolaget förvärvar 100 procent av 
aktierna i Flygplatsbolaget av Peab FU Holding 8 AB. Köparen har 
genomfört en företagsundersökning, en så kallad ”due dilligence” av 
Flygplatsbolaget.  
 
Köpeskillingen för aktierna ska motsvara det justerade egna kapitalet enligt 
tillträdesbokslut per tillträdesdagen, dock högst 20 miljoner kronor. 
Köpeskillingen är ett resultat av förhandlingar med säljaren och har bedömts 
som skälig. Härvid får särskilt lyftas fram att kommunerna får tillgång till 
allmännyttig infrastruktur och möjlighet att bedriva ett arbete mot en 
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klimatneutral drift av flygplatsen och verka för en utveckling mot ett fossilfritt 
resande med flyg.  
 
Avtalet innehåller garantier och åtaganden från både säljaren och köparen. 
Säljarens garantier beträffande Flygplatsbolaget är utformade på sedvanligt 
sätt för en affär av denna storlek. Avtalet innehåller också bestämmelser 
kring ersättning vid garantibrister respektive andra åtaganden och 
tvistelösning. Det signerade avtalet med bilagor kommer att förvaras hos 
Ägarbolaget. 
 
 
Flygplatsbolaget 
En ny bolagsordning har tagits fram för Flygplatsbolaget så att den stämmer 
överens med vad som gäller för ett bolag som är helägt av kommuner. 
Flygplatsbolaget har inte till syfte att gå med vinst utan det kommunala 
ändamålet med verksamheten är att tillhandahålla flygtrafik till och från 
Flygplatsen för att tillgodose invånares, besökares och näringslivets behov 
av flygresor. Flygplatsbolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och 
driva Flygplatsen samt utöva därmed förenlig verksamhet.  
 
 Styrning 
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges 
möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större 
vikt fattas av Flygplatsbolaget. Ängelholms kommun ska utse en 
lekmannarevisor för bolaget.  
 
Ett initialt ägardirektiv är framtaget för Flygplatsbolaget. Detta ska, efter 
samråd med Flygplatsbolaget, revideras och på nytt godkännas av 
Ägarkommunernas fullmäktige. Av det initiala ägardirektivet framgår bland 
annat Flygplatsbolagets syfte, åliggande och uppdrag samt ägarnas kontroll 
och insyn över verksamheten. Beslut i vissa frågor får endast fattas och 
verkställas efter det att frågan godkänts av Ägarbolagets styrelse. 
 
I aktieägaravtalet för Ägarbolaget anges att styrelsen i Flygplatsbolaget ska 
bestå av sju ledamöter. I styrelsen kan såväl företrädare för eller anställda i 
Ägarkommunerna som så kallat ”externa” ledamöter ingå. Fullmäktige i 
Ängelholms kommun utser ledamöterna efter förslag från ägarkommunerna. 
Arvode för ledamöterna i styrelsen ska uppgå till 1 prisbasbelopp per år och 
med 1,5 prisbasbelopp per år till ordförande.  
 
Ägarbolagets ägarrepresentant på Flygplatsbolagets bolagsstämmor utses 
av Ägarbolaget. Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med 
ägarförhållandena, att gälla för Flygplatsbolaget. 
 
Slutsats 
Det finns inte några andra flygplatser i Flygplatsens närhet som, vid en 
permanent nedläggning, kan ta över passagerartrafiken från Flygplatsen 
och fylla det behov som Flygplatsen fyller. Det finns behov av 
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kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen. För att bidra till 
regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och territoriell 
sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från Flygplatsen 
säkerställs. Mot denna bakgrund är det angeläget att Ägarkommunerna 
tryggar Flygplatsens fortlevnad.  
 
Mot bakgrund av vad som anförs om behovet av kommunikationer med flyg 
i regionen är bedömningen att det skulle vara till stor nytta för 
Ägarkommunerna, dess invånare, besökare och näringsliv om det även 
fortsättningsvis kan bedrivas flygtrafik vid Flygplatsen. Vid en avvägning 
mellan kostnad och nytta bedöms inte kostnaden stå i missförhållande till 
den förväntade nyttan av att flygtrafik bedrivs vid Flygplatsen. Vid 
bedömningen av nyttan får även vägas in att ett ägande av Flygplatsen 
skulle möjliggöra för Ägarkommunerna att påverka Flygbolagets utveckling 
mot en klimatneutral drift och ett fossilfritt flygande i framtiden. 
 
 

Deltar inte i beslutet 

Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) meddelar 
att de inte deltar i beslutet. 

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 2,16 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborg flygplats Holding AB för en köpeskilling om 2 161 kronor och 
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed 
godkänna att kommunen maximalt utger 1 085 000 kronor i enlighet med 
upprättat förslag, 
att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker genom att belasta 
kommunens resultat och rörelsekapital i motsvarande mån, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholms 
Flygplats AB upp till maximalt 648 435 kronor, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till maximalt 43 229 kronor, 
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att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborg 

flygplats Holding AB, 

 
att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,  
 
att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,  
 
att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 

Ängelholms Flygplats AB. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-12, § 120 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att ärendet avslås i sin helhet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders 
Månssons (S) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsens beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

NEJ = Anders Månssons (S) avslagsyrkande  

 

Omröstningsresultat  
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
8 JA-röster 4 NEJ-röster 1 AVSTÅR 

 
  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 2,16 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborg flygplats Holding AB för en köpeskilling om 2 161 kronor och 
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tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed 
godkänna att kommunen maximalt utger 1 085 000 kronor i enlighet med 
upprättat förslag, 
att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker genom att belasta 
kommunens resultat och rörelsekapital i motsvarande mån, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholms 
Flygplats AB upp till maximalt 648 435 kronor, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till maximalt 43 229 kronor, 

 
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborg 

flygplats Holding AB, 

 
att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,  
 
att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,  
 
att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 

Ängelholms Flygplats AB. 

   
 

Reservation 

Ledamöterna från (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. 

 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-08-19, § 96 

 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD), Urban Berglund (KD), Jörgen Johnsson (M), 
Lisbeth Madsen (M) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Svalö (S), Anders Månsson (S), och Leif Johansson (V) yrkar avslag 
till kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
avslagsyrkandet, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

JA = kommunstyrelsens förslag 

NEJ = Stefan Svalös (S) avslagsyrkande 

 

Omröstningsresultat 

./.      Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan:  
17 JA-röster 12 NEJ-röster  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 2,16 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborg flygplats Holding AB för en köpeskilling om 2 161 kronor och 
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed 
godkänna att kommunen maximalt utger 1 085 000 kronor i enlighet med 
upprättat förslag, 
att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker genom att belasta 
kommunens resultat och rörelsekapital i motsvarande mån, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholms 
Flygplats AB upp till maximalt 648 435 kronor, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till maximalt 43 229 kronor, 

 
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborg 

flygplats Holding AB, 

 
att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,  
 
att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,  
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att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 

Ängelholms Flygplats AB. 

 

 

Reservation 

Ledamöterna från (S) och (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Leif Johansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

   

 
Beslutet skickas till: 
Berörda kommuner 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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Namn Anm   JX N A J N A J N A J N A 

Pia Trollehjelm   (SD)              *)    X   X   X      

Mikael Henrysson   (SD)    X   X   X      

Christel Hedlund   (SD)    X   X   X      

Jim Gustavsson   (SD)                

Lise-Lott Johansson   (SD)                

Benny Trollehjelm   (SD)    X   X   X      

Gert Liljenborg   (SD)    X   X   X      

Lars Hein   (SD)    X   X   X      

Anne Li Ullerholm   (SD)    X   X   X      

Börje Sjöstrand   (SD)    X   X   X      

Roger Pettersson   (SD)    X   X   X      

                   

                

Lisbeth Madsen   (M)    X   X   X      

Ann-Charlotte Hammar 
Johnsson   (M) 

   X   X   X      

Jörgen Johnsson   (M)    X   X   X      

Patric Fors   (M)                

Andrej Schönbäck   (M)    X   X   X      

    Niels Madsen   (M)                

    Zofia Svensson   (M) Tj   X   X   X      

    Göran Palmkvist   (M)                

ffl 
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Namn Anm   J N A J N A J N A J N A 

Sven-Ingvar Blixt   (-)    X   X   X      

    Krister Bergsten   (L)                

    Fredrik Andersson   (L)                

                

Martin Fridehjelm   (S)     X   X   X     

Ulrika Thulin   (S)     X   X   X     

Anders Månsson   (S)     X   X   X     

Terhi Laine   (S)     X   X   X     

Niklas Svalö   (S)     X   X   X     

Liselott Ljung   (S)     X   X   X     

Kenneth Bolinder   (S)                

Inga Bakken   (S)                

Christer Landin   (S)                

Stefan Svalö   (S)     X   X   X     

Bert Roos   (S)                

    Walter Steffert   (S) Tj    X   X   X     

    Peter Persson   (S) Tj    X   X   X     

    Gull-Brittt Gren   (S)                

    Lars Karlsson   (S)                

    Else Flink Andersen (S) Tj    X   X   X     

    Bo Blixt (S) Tj    X   X   X     

                

Leif Johansson   (V)     X   X   X     

    Emil Lord   (V)                 

    Eva Roos Johansson   (V)                
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Namn Anm   J N A J N A J N A J N A 

Nils Nilsson   (C)    X    X   X     

    Krister Nilsson   (C)                

    Kerstin Persson   (C)                

                

Urban Berglund  (KD)    X    X   X     

    Maria Berglund   (KD)                   

    Jonas Lindqvist   (KD)                

Antal     17 12  15 14  15 14     
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~:.a V,• Socialdemokraterna 

Bjuv 2020-08-27 

Reservation 
Bjuvs kommunfullmäktige 

2020 -08- 2 7 

0 

Ärende 4, KS § 96 - Köp av andel i ägarbolag och aktieägartillskott m.m. (avseende 
Ängelholm Helsingborgs flygplats) 

Reservation till förmån för eget yrkande: 

En kommuns huvudsakliga uppgift är vård, skola och omsorg. Det är inte kommunal 
kärnverksamhet att bedriva flygplats. 
Mycket annat i vårt samhälle sköts idag delvis av marknaden som till exempel skolor, 
äldreboende, apotek, bilbesiktning. Varför kan marknaden då inte driva en flygplats? 

Risker i denna affär måste bedömas som mycket stora. 
-Vi ser hur resandet har förändrats inte minst sedan Covid 19. 
-Att arbeta på distans och att ha möten via dator har visat sig fungera alldeles utmärkt. 
-Att vi kan flyga med ett bränsle som är miljövänligt ses som en möjlighet. Men när detta kan 
vara möjligt vet vi inte idag. 
-El-flyg är säkert möjligt i framtiden. Men även detta ligger långt fram i tiden. 

Med tanke på ovanstående så yrkar jag på att ärendet köp av andel i ägarbolaget och 
aktieägartillskott m.m. (avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats) 
Avslås i sin helhet. 

För hela Socialdemokratiska gruppen 

~JJ:_ 
Anders Månsson (s) 



Länsstyrelsen 
Skåne 

BÅSTADS KOMML>J 
Kommunstyrelsen 

2020 -09- 0 ·1 

Dnr ... . ~.0..0. P.6.0.q/ .. . 
........ :k9..'?..Q. . :-: 3.0. 3 .... , 

BESLUT 
2020-08-31 

1/'I 

Dnr: 201-32963-2020 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
31 augusti 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Båstad 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Irene Ebbesson 
Ny ersättare: Isuf Asani 
Avgången ledamot: Ingrid Zäther 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Båstad 

Ledamot 

Ingela Stefansson 
Adem Qerimaj 
Jessica Andersson 
Niclas Svanberg 
Irene Ebbesson * 

Ingvar Bengtsson 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

1. Ann-Margret Kjellberg 
2. Linda Smit 
3. Isuf Asani * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 



Länsstyrelsen 
Skåne 

BÅSTADS K0h,1 MUN 
Kommuns:~"2:f.,)n 

2020 -09- 0 1 
Dnr. \<.$. . 0.09. .6..9. 8/ .. . 
........ i.P..?:.Q . :-:-. ~ .O. .':? .... . 

BESLUT 
2020-08-31 

1/1 

Dnr: 201-32964-2020 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
31 augusti 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Båstad 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Linda Smit 
Avgången ersättare: Mikael Jalris 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning. 

Båstad 

Ledamot 

Ingela Stefansson 
Adem Qerimaj 
Jessica Andersson 
Niclas Svanberg 
Ingrid Zäther 
Ingvar Bengtsson 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

1. Irene Ebbesson 
2. Ann-Margret Kjellberg 
3. Linda Smit * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 

Aida Kiani 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2020-09-04 
Handläggare 
Ingemar Jönsson 
Vårtdnr 
REV000029/2020-912 

Till 
Myndighetsnämnden 

För känn edom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av självfinansieringsgraden inom bygglov samt miljö- och 
hälsa 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska 
huruvida myndighetsnämndens arbete med planering av miljötillsyn är tillräckligt utifrån 
styrande lagar och förordningar, samt om det finns en tillräcklig kontroll avseende självfi
nansieringsgraden för bygglov samt miljö- och hälsa. 

Vår bedömning är att myndighetsnämndens arbete med planering av miljö- och hälsotillsyn 
är tillräcklig utifrån styrande lagar och förordningar men det finns inte en tillräcklig kontroll 
avseende självfinansieringsgraden. Vår bedömning grundar sig på att myndighetsnämnden 
har upprättat de lagstyrda dokument som krävs, i formen av kontroll- och tillsynsplan samt 
behovsutredning. Det saknas dock ett arbetssätt för att kunna följa upp och kontrollera 
självfinansieringsgraden för miljö- och hälsa. 

Vi vill framhålla vikten av att myndighetsnämndens behovsutredning grundas på en analys 
av kommunens behov och inte kommunens tillgängliga resurser. Det är av vikt att samtliga 
områden och verksamheter som miljöavdelningen har tillsynsansvar över inkluderas i 
behovsutredningen. 

I rapportens jämförelse mellan olika skånska kommuner framgår att Båstad kommun har 
en hög bemanning för tillsyn under miljöbalken samtidigt som antalet debiterade timmar per 
årsarbetskraft är låg. Vi önskar särskilt svar från nämnden avseende vilka åtgärder som 
vidtas för att höja självfinansieringsgraden i detta avseende. 

Vi rekommenderar myndighetsnämnden att : 

► säkerställa ett sätt att mäta och följa upp självfinansieringsgraden och målet om 
100% kostnadstäckning för de avgifter som nämnden har rätt att ta betalt för, 

► stärka uppföljningen av beslutad kontroll- och tillsynsplan, där det bör framgå hur 
många av de planerade tillsynstimmarna som har utförts, samt 

► genomföra översyn av behovsutredningen för miljö- och hälsotillsynen, där det 
säkerställs att samtliga tillsynsområden ingår. 

Revisorerna önskar svar från myndighetsnämnden senast 2020-11-01 med särskilt 
beaktande av ovanstående rekommendationer tillsammans med frågan om 
självfinansieringsgrad avseende tillsyn under miljöbalken. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 
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working world 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
myndighetsnämnden i syfte att bedöma om myndighetsnämndens arbete med planering av 
miljötillsyn är tillräckligt utifrån styrande lagar och förordningar, samt om det finns en tillräcklig 
kontroll avseende självfinansieringsgraden för bygglov samt miljö- och hälsa. 

Vår sammanfattande bedömning är att myndighetsnämndens arbete med planering av miljö
och hälsotillsyn är tillräcklig utifrån styrande lagar och förordningar men det finns inte en 
tillräcklig kontroll avseende självfinansieringsgraden. Vår bedömning grundar sig på att 
myndighetsnämnden har upprättat de lagstyrda dokument som krävs, i formen av kontroll- och 
tillsynsplan samt behovsutredning. Det saknas dock ett arbetssätt för att kunna följa upp och 
kontrollera självfinansieringsgraden för miljö- och hälsa. Vi bedömer att det krävs en utveckling 
av uppföljningen av målet 100% kostnadstäckning för de uppgifter som nämnden har rätt att 
ta betalt för. Myndighetsnämnden bör utveckla ett strukturerat sätt att följa upp vilka kostnader 
som uppstår och hur stor del som täcks av intäkter via taxor och avgifter. Uppföljningen av 
genomförandet av tillsynsplanen bör också stärkas, där det bör framgå vilka delar av den 
planerade tillsynen som har genomförts och vilka som kvarstår. Nämnden kan med fördel ta 
del av en analys av den kvarstående tillsynen och vilka konsekvenser det kan finnas med 
anledning av en ofullständig tillsyn. Vi vill framhålla vikten av att myndighetsnämndens 
behovsutredning grundas på en analys av kommunens behov och inte kommunens tillgängliga 
resurser. Det är av vikt att samtliga områden och verksamheter som miljöavdelningen har 
tillsynsansvar över inkluderas i behovsutredningen. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden att: 

► säkerställa ett sätt att mäta och följa upp självfinansieringsgraden och målet om 
100% kostnadstäckning för de avgifter som nämnden har rätt att ta betalt för, 

► stärka uppföljningen av beslutad kontroll- och tillsynsplan, där det bör framgå hur 
många av de planerade tillsynstimmarna som har utförts, samt 

► genomföra översyn av behovsutredningen för miljö- och hälsotillsynen, där det 
säkerställs att samtliga tillsynsområden ingår. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Ett led i miljöarbetet är den tillsyn som kommunerna ansvarar för enligt miljöbalken och 
miljötillsynsförordningen. Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet ansvarar för 
tillsynen i Båstad kommun i enlighet med miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 
Handläggningen av bygglovsverksamheten styrs i huvudsak av plan- och bygglagen . Inom 
ramen för uppdraget har nämnden att handlägga inkomna bygglov, genomföra inspektioner 
samt informera allmänheten . 

Kommunfullmäktige beslutar om taxor för bygglovsverksamheten samt miljö- och 
hälsotillsynen . Avseende bygglov tas avgifter ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 
PBL eller kommunallagen (1991 :900), om inget annat anges. Avgifter för miljö- och hälsotillsyn 
beslutas med stöd av bl.a. miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller EU:s förordningar. Det finns även avgifter för tillsyn inom lagen om 
sprängämnesprekursorer, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, receptfria 
läkemedel etc. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. 

Kommunens förtroendevalda revisorer har utifrån risk- och väsentlighetsanalys beslutat att 
granska självförsörjningsgraden inom bygglov samt miljö- och hälsa. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om myndighetsnämndens arbete med planering av 
miljötillsyn är tillräckligt utifrån styrande lagar och förordningar, samt om det finns en tillräcklig 
kontroll avseende självfinansieringsgraden för bygglov samt miljö- och hälsa. 

Revisionsfrågor: 
Har nämnden satt några mål om vilken självfinansieringsgrad de ska uppnå utifrån 
fullmäktiges beslut om nettobudget till nämnden? 

► Följer nämnden upp självfinansieringsgraden för bygglovsavdelningen och 
miljöavdelningen? 

► Vad är självfinansieringsgraden sett till intäkter och kostnader för tillsyns- och 
handläggningstid? 

► Vidtar nämnden åtgärder för att uppnå förväntad självfinansieringsgrad? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer med verksamhetschef för samhällsbyggnad , miljöchef 
samt bygglovschef. Vi har även gjort dokumentstudier av bland annat budget, kontroll- och 
tillsynsplan , taxor, reglemente och delegationsordning. För fullständig redovisning av 
dokument och av intervjuade funktioner se bilaga 1. 

Granskningen är genomförd maj 2020 - september 2020. 
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2.4. Revisionskriterier 

Kommunal/agen (2017:725) 

Nämndens ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen (KL) 6 kap 7§. Där fastslås att 
nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

Plan- och bygg/agen (2010:900) 

Plan- och bygglagen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden i en långsiktigt hållbar 
livsmiljö för dagens samhälle och kommande generationer. Mark för bebyggelse ska vara 
lämplig för ändamålet. 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom byggnadsnämndens 
ansvarsområde finns i 12 kap. Där anges i 8 § att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked , villkorsbesked , startbesked, slutbesked och 
2. ingripandebesked, 
3. beslut om lov, 
4. tekniska samråd och slutsamråd, 
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
6. upprättande av nybyggnadskartor, 
7. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
8. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och 
9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Miljöbalken (1998:808) 26 kap. samt mi/jötil/synsförordningen (2011:13) 

Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer tillsyn inom 
kommunen avseende miljö- och hälsoskyddet med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet 
som kräver tillstånd . Enligt miljöbalkens grundläggande principer är det den som bedriver en 
verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar, som är ansvarig och som därmed ska 
betala de kostnader som uppstår av den prövning och tillsyn som krävs för att skydda 
människors hälsa och miljö. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara 
självfinansierad och inte bekostas med skattemedel. Enligt miljöbalken har kommunen rätt att 
ta ut en avgift för tillsynen medan det däremot är ett krav att ta ut en avgift för tillsyn under 
livsmedelslagen . 

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011: 13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och ska ses över vid behov, dock minst en 
gång per år. Ett register ska föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. 
Baserat på utredningen och registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår göra en 
samlad tillsynsplan. 
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Reglemente för myndighetsnämnden i Båstads kommun 

Myndighetsnämndens ansvar inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad omfattar 
miljöavdelningen och bygglovsavdelningen. 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom 
byggnadsväsendet och har det närmaste inseende över byggnadsverksamheten enligt plan
och bygglagstiftningen (PBL), i alla de avseenden som avser myndighetsutövning. Nämnden 
ansvarar också för myndighetsutövning avseende bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. · 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter som miljönämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt de övriga uppgifter som enligt lagen ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet, i samtliga fall avseende myndighetsutövning. 
Miljöavdelningen kontrollerar att reglerna i miljöbalken, alkohollagen, tobakslagen, 
livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om animaliska 
biprodukter, lagen om vissa receptfria läkemedel etcetera samt dess förordningar och 
föreskrifter följs . 

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt alkohol- och tobakstillsyn. 
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3. Iakttagelser 

3.1. Målet om 100% kostnadstäckning 

För att uppfylla kommunfullmäktiges (KF:s) nio inriktningsmål för 2020 har 
myndighetsnämnden tagit fram en nämndplan för 2020. I denna plan har nämnden tagit fram 
ett nämndmål/effektmål som lyder: 

Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100% kostnadstäckning för de uppgifter som 
nämnden har rätt att ta betalt för. 

Detta nämndmål/effektmål syftar till att bidra till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål 
9:Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande. 

Det beskrivs att nämndmålet/effektmålet ska följas upp i samband med tertial- och årsbokslut, 
efter den 30 april , den 31 augusti samt den 31 december. 

Verksamhetsområdet samhällsbyggnad har tagit fram en verksamhetsplan med syftet att 
konkretisera och prioritera de aktiviteter som verksamheten ska genomföra för att uppnå 
kommunfullmäktiges övergripande mål samt målen i kommunstyrelsens och 
myndighetsnämndens nämndplan. Samhällsbyggnad består av fem avdelningar som arbetar 
under kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. De av myndighetsnämndens områden som 
är aktuella i denna granskning är miljöavdelningen och bygglovsavdelningen. 

I verksamhetsplanen finns det ett avsnitt kopplat till KF:s nio inriktningsmål för kommunen och 
de mål som myndighetsnämnden har kopplat till dessa. För KF:s mål 9 framgår följande tabell 
i verksamhetsplanen . 

T, b Il 1 M d. h t .. d a e yn Iq, e snamn ens ma un er mn nmqsma nr 
0

/ d . "kt . ·, 9 

Båstads kom mun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande (KF) 

• Följa budgeten (MN) 

• Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100% kostnadstäckning för de uppgifter som 
nämnden har rätt att ta betalt för (MN) 

verksamhetsmål indikatorer aktiviteter ansvar 

100% Godkänt = 100% kostnads- • Översyn av taxornas Miljö, bygglov 
kostnadstäckning för täckning 

kostnadstäckningsgrad 
de uppgifter som Plan 

kommunen har rätt att • Översyn av planavgift 

ta betalt för. för kommunala planer 

Alla investeringar ska Godkänt = nyttan>kostnaden • Investeringars Alla 
vara lönsamma. 

lönsamhet ska 
analyseras i en PENG-
analys (Prioritering 
enligt nyttogrunder) 

Det framgår från intervjuer att målet om 100% kostnadstäckning är ett officiellt mål(nedskrivet) 
från och med 2020 och att det inte finns några indikatorer för att mäta det ännu. 
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3.2. Bygglov 

På avdelningen bygglov finns det 8 medarbetare enligt tabell 2 nedan. Under våren har 
avdelningen också haft två praktikanter från bygglovhandläggarutbildningen i Helsingborg. Vid 
granskningens genomförande framkom att de mottar cirka 25 bygglovsansökningar i veckan . 
Det har varit en ökning i antal ärenden de senaste åren med fler ansökningar om bygglov. Till 
följd av det ökade antalet ärenden har avdelningen tagit in en extra tjänsteperson på halvtid . 
Sedan mars 2020 har antalet ansökningar ökat ytterligare till följd av covid -19. En annan 
konsekvens av covid-19 är att de inom bygglov för närvarande arbetar med ett rullande 
schema där de växlar mellan att arbeta på kontoret och att arbeta hemifrån. 

Tabell 2. Personal inom bygglov 

Titel 

Bygg lovschef 

Bygglovshandläggare 

Bygglovs handläggare 

Bygglovs handläggare 

Bygg lovshandläggare 

Administratör/handläggare 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag 

Byqqlovshandläqqare 

3.2.1. Självfinansieringsgrad 

Anställning 

100 % tillsvidare 

100 % tillsvidare 

100 % tillsvidare 

80 % tillsvidare 

70 % tillsvidare 

80 % tillsvidare 

100 % tillsvidare 

50% Visstid 

Vid myndighetsnämndens ekonomiuppföljning den 30 april 2020 (tertial 1) redovisades att 
bygglov hade ett överskott på drygt 700 tkr. Dock prognostiseras ett nollresultat för helåret. 
Vid årsredovisning 2019 redovisade bygglov ett överskott på drygt en miljon kronor. Enligt 
uppgift är förutsättningen för budgeten 100% kostnadstäckning . Vid budgetresultat i balans 
nås målet om kostnadstäckning grovt räknat. De följer kontinuerligt deras budget under året 
och följer därmed också indirekt bygglovs självfinansieringsgrad. Av intervjuer framkom att 
högkonjunkturen bidrar till en ökning inom byggbranschen och därmed det ökade antalet 
bygglovsärenden som ger nämnden högre intäkter. Vilket i sin tur bidrar till en 100% 
självfinansieringsgrad. Det beskrivs i intervjuer att målet uppnås som en konsekvens av 
pågående högkonjunktur och inte för att de aktivt arbetar för att uppnå målet. De åtgärder som 
har införts under året har varit en ytterligare anställning på halvtid på grund av det höga antalet 
ärenden. Det beskrivs vidare i intervju att handläggningen av tillsynsärenden inom 
bygglovsverksamheten, som inte ger någon intäkt, är något eftersatta . 

3.2.2. Tillsynsärenden 

I intervjuer framgår att det inte finns någon specifik tillsynshandläggare utan 
bygglovshandläggarna hjälps åt med tillsynsärendena. Det höga antalet bygglovsärenden har 
medfört att det inte funnits tillräckliga resurser för tillsyn som rådet, vilket därmed har prioriterats 
ned. Det framgår från bygglovsavdelningens sammanställning av bygglovsärenden och 
tillsynsärenden att de under 2018 var underbemannade med ca 780 timmar och under 2019 
med ca 630 timmar. I samma dokument beskrivs det vidare att de ökade byggandet i 
kommunen och upplärning av nyanställda har bidragit till en hög arbetsbelastning på 
avdelningen . 
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De tillsynsärenden som bygglovsavdelningen ansvarar för enligt plan- och bygglagen är 
följande: 

1. Enkelt avhjälpta hinder 
2. Obligatorisk Ventilationskontroll 
3. Hissar och motordrivna anordningar 
4. Otillåtna lov- och anmälningspliktiga åtgärder 
5. Bristande underhåll/ovårdade tomter 
6. Bristande underhåll av lekplatser 
7. Olovlig skyltning enligt VGL och LGS 
8. Strandskydd? (Ärenden om strandskydd hanteras av bygglovavdelningen trots att de 

handläggs, och tillsyn sker, enligt miljöbalken) 

Den tillsyn som genomförs idag är den som uppkommer i samband med handläggning av 
bygglovsärenden eller till följd av anmälningar. Därutöver finns det inte någon bestämd 
tillsynsplanering. 

3.2.3. Uppföljning 

Det beskrivs vid intervjuer att nämnden genomför ekonomiuppföljning den 28 februari, 31 
mars, 30 april, 31 maj, 31 augusti, 30 september, 31 oktober, 30 november och 31 december. 
Ekonomiuppföljningen per den 30 april och 31 augusti ingår i delårsbokslutet för T1 respektive 
T2. Ekonomiuppföljningen per den 31 december ingår i årsbokslutet T3. 

Antal ärenden inom både bygglov och tillsyn presenteras för nämnden en gång om året. 
Uppföljning av nämndens mål om 100 procentig kostnadstäckning görs indirekt via uppföljning 
av budget, då en budget i balans leder till att målet uppfylls . Vid uppföljning av tertialrapport 1 
för myndighetsnämndens måluppfyllelse redovisas inte några indikatorer för nämndens egna 
mål. Från sakgranskning framgår att det är enligt anvisningar från ekonomiavdelningen som 
det endast ges en sammanfattning av de kommungemensamma indikatorerna. 

3.3. Miljö och hälsa 

Avdelningen miljö och hälsa består av sju handläggare/inspektörer och miljöchefen. 

Tabell 3. Personal inom miljö och hälsa 

Titel 

Miljöchef 

Livsmedelsinspektör 

Alkohol- och tobakshandläggare 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöskydd) 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (avlopp) 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (avlopp) 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (lantbruk) 

Miliö- och hälsoskvddsinspektör (hälsoskydd) 

Anställninq 

100 % tillsvidare 

100 % tillsvidare 

100 % tillsvidare 

100 % tillsvidare 

100 % tillsvidare 

100 % viss tid 

100 % tillsvidare 

100 % tillsvidare 

Då det krävs viss specialkompetens inom en del av de olika tillsynsområdena är uppgifterna 
uppdelade mellan medarbetarna. Avdelningen arbetar för att deras uppdrag ska vara 
överlappande för att minska sårbarheten. Rådande bemanningsnivå ger lite utrymme för 
frånvaro, då detta leder till förseningar i den planerade tillsynen. 
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3.3.1. Kontroll- och til/synsplan 

Varje år tar miljöavdelningen fram en kontroll- och tillsynsplan med behovsutredning. Det 
övergripande målet med planen är att bedriva kontroll och tillsyn enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen etc. så effektivt som möjligt så att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö samt säkra livsmedel. Till grund för 2020 års kontroll
och tillsynsplan ligger en behovsutredning . Tillsynsbehovet för tre år framåt har gjorts utifrån 
risk, erfarenhet samt planerade projekt för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. 

I behovsutredningen beräknas det totala antalet timmar av tillsyn som det finns behov av inom 
kommunen utifrån den lagstiftning som ingår i tillsynsansvaret. Denna beräkning utgår ifrån 
registrerade verksamheter som ska ha återkommande tillsyn. Antalet verksamheter beskrivs i 
tabellen nedan. Det framgår också det beräknade behovet av antal timmar av tillsyn som krävs 
för varje verksamhetsområde . 

T b 114 PI a e anera e immar ör I syn d t' ri rn 2020 
Planerad tid Händelsestyrd tid Total tid 

Område Verksamheter antal (i timmar) (i timmar) (i timmar) 

Livsmedel 254 648 337 985 

Miljöskydd 104 535 472 1007 

Lantbruk 354 475 456 931 

Enskilda avlopp 2500 1176 1126 2302 

Hälsoskydd 116 461 538 999 

Totalt 3328 3295 2929 6224 

I kontroll- och tillsynsplanen har kommunen utgått ifrån SKR:s modell över fördelning av 
arbetstid som ser ut enligt följande: 

SKR:s Schablon 

Fördelad tid 

■ Pl anerad - och 

hdndelscs tyrd lid 

■ J\dminis lr ativ l och 
gc 111ens.1mt 

■ Personligt och utbiktning 

Kommunens fördelning 

Verklig fördelning 

■ PIJ1ic 1.1ll- oth 
h:Jndelw\ ty1d l id 

■ /\tl111 lu hll ,11 lvl oi:11 

■ Pt'I soullgt O(h utblldnl11e 

Tillsynen delas in i planerad tid och händelsestyrd tid . I den planerade tiden är den tillsyn som 
kommunen planerar och rår över. I den händelsestyrda tiden ingår t.ex. matförgiftningar, 
anmälningar, extra offentlig kontroll , registreringar, svar på remisser, rådgivning, information 
etc. Tiden för den händelsestyrda delen är beräknad utifrån erfarenheter från tidigare år. En 
heltidstjänst motsvarar cirka 250 arbetsdagar (2000 timmar). Enligt SKR:s schablon är det 
rimligt att räkna med cirka 1000 timmar för den planerade och händelsestyrda tiden per 
inspektör och år, motsvarande hälften av arbetstiden. I kommunens kontroll och tillsynsplan 
framgår de att kommunens fördelning av tid skiljer sig marginellt från SKR:s schablon med 
något högre planerad- och händelsestyrd tid och något lägre personlig- och utbildningstid. 
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Av planen framgår att inom samtliga områden, undantaget enskilda avlopp, finns det tillräckliga 
resurser för att täcka tillsynsbehovet. Behovet för enskilda avlopp 2020 uppgår till 2,3 tjänster 
under perioden. Det beskrivs i kontroll- och tillsynsplanen att skillnaden på 0,3 tjänster behöver 
täckas upp med hjälp utav administratörerna på samhällsbyggnad. Det framkom vid intervjuer 
att den fakturerbara tid som är satt för för inventering av avlopp och som är politiskt beslutat 
är satt i underkant i relation till den faktiska tid det tar för inventering av avlopp. Den tid som är 
beslutad för inventering av avlopp är 1,5 timmar per avlopp utan tillägg för förberedelse eller 
restid. Det beskrivs i intervjuer att det bör genomföras en översyn av den faktiska tidsåtgången 
för tillsynsinsatser, för att planering och genomförande ska överensstämma. Under 2019 
redovisade miljöavdelningen ett överskott men detta var till följd av en stor personalfrånvaro 
och därmed minskade personalkostnader. Vilket också innebar att avdelningen inte kunde 
utföra all planerad tillsyn. 

Enligt uppgift1 är behovsutredningen, som kontroll- och tillsynsplanen är baserad på, inte 
komplett. Det saknas beskrivet behov för vissa områden och verksamheter som 
miljöavdelningen har tillsynsansvar över, exempelvis ledningsnät, dagvattenanläggningar, 
vattenskyddsområden, vissa miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsobjekt. 

3.3.2. Covid-19 

På grund av rådande pandemi av covid-19 befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet 
redovisa ett underskott med 500 tkr (prognos i maj 2020) på grund av minskade intäkter och 
ökade kostnader för bland annat smittskyddstillsyn av restauranger. Den 25 juni beslutades 
att Båstad kommun tilldelas 122 953 kronor i statligt bidrag avseende smittskyddstillsyn av 
serveringsställen . Till följd av den extra insatta smittskyddstillsynen har kommunen upprättat 
en speciell tillsynsplan gällande covid-19. Krisledningsnämnden beslöt den 29 april att 
miljöavdelningen ska ha en proaktiv smittskyddstillsyn av serveringsställe (ofinansierad av 
KLN). Statens ersättning gäller under perioden 1 juli - 31 december 2020 då den tillfälliga 
lagen gäller. Miljöavdelningen har tagit en extra resurs under 3 månader för att hantera 
smittskyddstillsyn av serveringsställen . 

3.3.3. Olika avgiff.er utifrån taxan 

Det beskrivs i intervju att utifrån befintlig taxeringsmodell har handläggare möjlighet att påverka 
avgiften som beslutas till näringsidkare. Handläggarna gör en beräkning av avgiften utifrån en 
sammanställning av olika riskpoäng som näringsidkaren får. Avgiften kan sedan höjas eller 
sänkas utifrån vissa givna kriterier. Arbetssättet kan bidra till att handläggarna försätts i en 
förhandlingsposition kring avgiften som ska åläggas näringsidkaren. Det framkommer vidare att 
det har gjorts undantag från beslut med en lägre fakturerad avgift än vad det finns beslut om. 
Det beskrivs i intervju att för att en sådan premiering av avgiften ska genomföras måsta det 
finnas ett beslut om detta. 

3.3.4. Självfinansieringsgrad och uppföljning 

I kontroll- och tillsynsplanen framgår att tillsyn och kontroll ska vara avgiftsfinansierad i så hög 
utsträckning som möjligt. För livsmedelskontrollen tas fasta årsavgifter ut som bygger på en 
timtaxa som för 2020 är 1005 kr per timme. Det är reglerat i lagstiftningen att den tillsynen ska 
bekostas av avgifter. För miljöbalkstillsyn och övrig tillsyn finns inget sådant krav i 
lagstiftningen. Däremot har regeringen, i propositionen om miljöbalken, uttryckt att 
myndigheternas miljöarbete så långt som möjligt bör avgiftsfinansieras (prop. 1997/98:45 del 

1 Från intervjuer och sakgranskning 
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1 sid . 516): "Regeringen vill understryka vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste 
mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör i huvudprincip vara 
avgiftsfinansierad". För tillsyn enligt miljöbalken och övrig tillsyn är kommunens timtaxa för 
2020, 955 kr. 

Från våra intervjuer framgår att det i nuläget inte finns någon uppföljning av 
självfinansieringsgraden. Det finns ingen tillgänglig data över vilken tid som handläggare och 
inspektörer lägger på uppgifter som det tas ut en avgift för kontra tid som läggs på andra 
uppgifter. Det beskrivs vidare att det inte finns någon exakt beräkning över de olika 
avdelningarnas overheadkostnader. Det har inte begärts någon uppföljning från nämnden 
kring huruvida miljö och hälsa har uppnått målet 100% kostnadstäckning . Det har inte heller 
genomförts någon översyn över självfinansieringsgraden och taxans bidrag till att uppnå en 
sådan. Av intervjuerna framkom att delegationsordningen ska lyftas hos nämnden och därefter 
ska verksamheten genomföra en översyn av taxorna. Efter att erforderliga ändringar har gjorts 
av delegationsordningen och taxan ska avdelningen se över behovsutredningen. 

Vid uppföljning av tertialrapport 1 för myndighetsnämndens måluppfyllelse redovisas inte 
några indikatorer för nämndens egna mål. Från sakgranskning framgår att det är enligt 
anvisningar från ekonomiavdelningen som det endast ges en sammanfattning av de 
kommungemensamma indikatorerna. 

3.3.5. Nyckeltal 2019 för miljökontoren i Skånes miljöbalkstillsyn och 
livsmedelskontro/1 

Miljösamverkan Skåne har tagit fram en rapport över gemensamma nyckeltal för miljökontoren 
i Skåne. I rapporten redovisas data från 2019. Den analys av nyckeltalen som är gjord baseras 
på data från 22 miljökontor. Dessa miljökontor representerar 28 av Skånes 33 kommuner. 
Båstads kommun är en av de 28 kommuner som ingår i jämförelsen. Kommunen finns inte 
med i framställningen av samtliga nyckeltal. I rapporten redovisas även nyckeltal för 
självfinansieringsgrad och för tillsynsbesök per årsarbetskraft, men dessa saknas för Båstad 
kommuns räkning. Det påpekas i sakgranskningen att miljöavdelningen i Båstad hade ett flertal 
vakanser under 2019 vilket påverkar resultatet som beskrivs i nedanstående diagram. 

Diagram 1. Antalet årsarbetskrafter baserat på invånarantalet 

Årsarbetskraft per 10 000 invånare 
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- Medel livsmedelskontroll 0,5 - Medel Miljöbalkstillyn 1,9 

11 



EV 
Building a better 
worklng world 

Diagram 2. Debiterade timmar per årsarbetskraft 
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Från ovanstående diagram går det att utläsa att kommunen har ett relativt högt antal 
årsarbetskrafter per 10 000 invånare men ett relativt lågt antal debiterade timmar per 
arbetskraft. Som tidigare nämnt har den nytillträdda miljöchefen påbörjat ett arbete för att se 
över styrande dokument för att därefter genomföra en översyn av taxan och 
behovsutredningen. Detta arbete ska enligt de intervjuade leda till att i större utsträckning ta 
betalt för de uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för. 
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4. Bedömning 

Myndighetsnämndens arbete med planering av miljö- och hälsotillsyn är tillräcklig utifrån 
styrande lagar och förordningar men det finns inte en tillräcklig kontroll avseende 
självfinansieringsgraden. Vår bedömning grundar sig på att myndighetsnämnden har upprättat 
de lagstyrda dokument som krävs, i formen av kontroll- och tillsynsplan samt behovsutredning . 
Det saknas dock ett arbetssätt för att kunna följa upp och kontrollera självfinansieringsgraden 
för miljö- och hälsa. Vi bedömer att det krävs en utveckling av uppföljningen av målet 100% 
kostnadstäckning för de uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för. Myndighetsnämnden 
bör utveckla ett strukturerat sätt att följa upp vilka kostnader som uppstår och hur stor del som 
täcks av intäkter via taxor och avgifter. Uppföljningen av genomförandet av tillsynsplanen bör 
också stärkas, där det bör framgå vilka delar av den planerade tillsynen som har genomförts 
och vilka som kvarstår. Nämnden kan med fördel ta del av en analys av den kvarstående 
tillsynen och vilka konsekvenser det kan finnas med anledning av en ofullständig tillsyn . Vi vill 
framhålla vikten av att myndighetsnämndens behovsutredning grundas på en analys av 
kommunens behov och inte kommunens tillgängliga resurser. Det är av vikt att samtliga 
områden och verksamheter som miljöavdelningen har tillsynsansvar över, inkluderas i 
behovsutredningen. 

Revisionsfrågor Svar 
Har nämnden satt några mål om vilken Ja, myndighetsnämnden har satt målet att nämnden 
självfinansieringsgrad de ska uppnå ska genom taxor och avgifter hålla 100% 
utifrån fullmäktiges beslut om kostnadstäckning för de uppgifter som nämnden har 
nettobudget till nämnden? rätt att ta betalt för. 

Följer nämnden upp Delvis, nämnden följer indirekt bygglovs 
självfinansieringsgraden för bygglov och självfinansieringsgrad genom att följa budgeten. 
miljö- och hälsa? 

Det finns inget strukturerat tillvägagångssätt för 
uppföljning av självfinansieringsgraden för miljö- och 
hälsotillsyn. I verksamhetsplanen för 
samhällsbyggnadsavdelningen (2020) finns det en 
planerad aktivitet att de ska göra en översyn av 
taxornas kostnadstäckninq . 

Vad är självfinansieringsgraden sett till För bygglovsavdelningen är självfinansieringsgraden 
intäkter och kostnader för tillsyns- och för närvarande 100 procent då de prognostiserar ett 
handläggningstid? nollresultat och har hittills redovisat ett överskott. 

För miljö- och hälsa går det inte att svara på frågan, då 
det inte finns tillgänglig information om vilka kostnader 
som går att tillskriva olika arbetsmoment. Det går 
därmed inte att avgöra vilken arbetstid (vilka kostnader) 
som är självfinansierad och därmed täcks av avgifter 
och taxor. 

Vidtar nämnden åtgärder för att uppnå Nej , det genomförs inte tillräckliga åtgärder från 
förväntad självfinansieringsgrad? nämnden för att säkerställa att miljö- och hälsa uppnår 

dess förväntade självfinansieringsgrad eller målet om 
100 procentig kostnadstäckning genom taxor och 
avqifter för de upoaifter de har rätt att ta betalt för. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden att: 

► säkerställa ett sätt att mäta och följa upp självfinansieringsgraden och målet om 
100% kostnadstäckning för de avgifter som nämnden har rätt att ta betalt för, 

► stärka uppföljningen av beslutad kontroll- och tillsynsplan, där det bör framgå hur 
många av de planerade tillsynstimmarna som har utförts, samt 

► genomföra översyn av behovsutredningen för miljö- och hälsotillsynen, där det 
säkerställs att samtliga tillsynsområden ingår. 

Båstad den 3 september 2020 

Negin Nazari 
EY 

David Maxe 
EY 

14 



EY 
Building a better 
working world 

Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

► Verksamhetschef samhällsbyggnad 

► Miljöchef 

► Bygglovschef 

Medverkat vid intervjuerna: 

Negin Nazari, EY 

► David Maxe, EY 

Dokument: 
► Kontroll- och tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken och livsmedelslagen m.fl. 

för Båstads kommun 2020. 
► Reglemente för myndighetsnämnden i Båstads kommun 
► Nämnsplan för myndighetsnämnden 2020 
► Verksamhetsplan för samhällsbyggnad 2020 
► Plan och bygglovstaxa 
► Miljötaxa 
► Beslut om årlig indexuppräkning inom miljöavdelningens områden 
► Detaljbudget för samhällsbyggnad 2020 
► Måluppföljning T1 
► Ekonomisk uppföljning T1 
► Delegationsordning miljöavdelningen 
► Myndighetsnämndens delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
► Tillsynsplan för uppföljning av föreskrifter om att förhindra smitta av covid -19 på 

restauranger och cafeer m.m. 
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huruvida ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och 
omsorgsnämnden är ändamålsenligt. 

Vår bedömning är att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss del är 
ändamålsenlig . Bedömningen grundar sig på att vård- och omsorgsnämnden, enligt 
prognos inte uppnår måluppfyllelsen för kvalitet fullt ut. Vidare förekommer otydlighet kring 
ansvar och roller och det saknas ett strukturerat system för att göra processer och 
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► utveckla kvalitetsledningssystemet så att det tydliggör aktiviteter, roller och ansvar, 
► säkerställ att det även genomförs riskanalyser utifrån processer och rutiner, samt 
► tillse att det fortlöpande förbättringsarbetet dokumenteras och följs upp utifrån samtliga 

lagrum. 
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Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har givit EY i uppdrag att granska 
kvalitetsledningen inom vård- och omsorgsnämnden. 

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss 
del är ändamålsenlig . Bedömningen grundar sig på att vård- och omsorgsnämnden, enligt 
prognos inte uppnår måluppfyllelsen för kvalitet fullt ut. Vidare förekommer otydlighet kring 
ansvar och roller, då beskrivningar av det återfinns i olika dokument. Det saknas ett strukturerat 
system för att samla rutiner och processer. Nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet 
rör främst rör hälso- och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning utifrån 
socialtjänstlagen brister. Det förekommer även brister i dokumentationen av egenkontrollen 
och förbättringsarbetet, vilket medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. I sin helhet saknas 
ett samlat grepp för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

► Det finns ett dokumenterat ledningssystem som beskriver det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet. Dock återfinns mer detaljerade beskrivningar av aktiviteterna olika 
dokument. 

► Det finns dokumenterade roller och ansvarsfördelning, dock återfinns detta i olika 
dokument, vilket innebär svårigheter för funktioner att få en samlad bild över sitt 
ansvarsområde. 

► Processer och rutiner inom kvalitetsarbetet anses välfungerande. Dock saknas ett system 
som strukturerat samlar rutiner och processer som gäller för olika funktioner. 

► Det saknas dokumentation inom egenkontrollen avseende resultat och förbättringsförslag 
vid vissa uppkomna avvikelser/brister. Det saknas även dokumentation över hur och när 
processer och rutiner uppdaterats utifrån avvikelse. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

► utveckla kvalitetsledn ingssystemet så att det tydliggör aktiviteter, roller och ansvar, 
► säkerställ att det även genomförs riskanalyser utifrån processer och rutiner, samt 
► tillse att det fortlöpande förbättringsarbetet dokumenteras och följs upp utifrån samtliga 

lagrum. 
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Inledning 

Bakgrund 

Av socialtjänstlagen (Sol) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att insatser ska vara 
av god kvalitet. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska ledningssystemet användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Däri ingår krav på 
riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, personalens medverkan i kvalitetsarbetet och 
dokumentationsskyldighet. 

Förändringar i volym och verksamhetsinnehåll har under de senaste 20 åren präglat 
kommunernas äldreomsorg. Det har medfört krav på att kommunerna arbetar med strategisk 
planering samt att det bedrivs ett inre effektivitets- och kvalitetsarbete. För att kunna uppnå en 
god effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen behövs ett tillförlitligt system för fördelning av 
resurser som tar hänsyn till behoven samt ändamålsenlig planering och uppföljning av 
insatserna. Utifrån denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun valt 
att granska kvalitetsledningen inom vård- och omsorgsnämnden. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kvalitetsledning inom vård- och 
omsorgsnämnden bedrivs ändamålsenlig. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Finns det ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar de områden 
som anges i lag, föreskrifter och allmänna råd? 
Är organisering och ansvar inom kvalitetsarbetet tydligt definierat? 
Bedriver nämnden ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete? 

Genomförande 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med relevanta nyckelpersoner samt 
genomlysning av material inom ramen för kvalitetsarbetet (se bilaga 1 ). Materialet omfattar 
dokumentation över det systematiska kvalitetsarbetet, nämndplan och uppföljning av 
måluppfyllelse i tertial 1 för år 2020, vilket visar huruvida arbetet når upp till 
kommunfullmäktiges mål. Vi har även gått igenom rutiner och instruktioner som ligger till grund 
för kvalitetsarbetet samt patientsäkerhetsberättelsen för 2019 som visar resultatet av arbetet. 
Det ska tilläggas att patientsäkerhetsberättelsen är separerad från kvalitetsberättelsen samt 
att det inte har upprättats en kvalitetsberättelse för år 2019 utan kommer upprättas först för år 
2020. 

Revisionskriterier 

Kommunal/ag (2017:725) 

Nämnder ska enligt 6 kap. 6 § KL inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar 
som gäller för verksamheten. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. 
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Socialtjänstlagen (2001 :453) 

Av socialtjänstlagens 3 kap. 3 § framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9) 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ska den som bedriver socialtjänst ansvara för att det finns ett ledningssystem 
för verksamheten . Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den som bedriver verksamheten ska med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten . 

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska bestå av de processer och rutiner som 
behövs i verksamheten för att säkra kvalitet och det ska framgå vilka processer som kräver 
samverkan och hur detta ska ske. Föreskrifterna anger också att ett systematiskt 
förbättringsarbete med riskanalyser, egenkontroll och utredning av avvikelser ska säkerställa 
att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och bör 
sammanställas i en årlig kvalitetsberättelse. 

Hälso- och sjukvårds/agen (2017:30) 

Av hälso- och sjukvårdslagens 3 kap. framgår att målet med hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att hälso- och sjukvården 
ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

Kommunfullmäktiges mål 

Den 19 juni år 2019 beslutade kommunfullmäktige (KF) om nio inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: medborgaren, hållbar samhällsutveckling, medarbetaren och hållbar ekonomi, 
vilka framgår av tabell i bilaga 2. Vård- och omsorgsnämnden har brutit ned dessa i 
nämndmål/effektmål , vilka framgår av tabell i bilaga 3. 

Kvalitetsstyrning 

Av vård- och omsorgsnämndens nämndplan med budget år 2020 framgår att 
kvalitetsstyrningen utgår från visionen "ett bättre sätt att leva". Vidare utgår kvalitetsstyrningen 
från de uppdrag nämnden tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning som styr 
verksamheten. 
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Kvalitetsledningssystem och organisation 

Styrning och ledning 
Det finns ett dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och 
omsorg . Det framgår dock inte om det är beslutat av vård- och omsorgsnämnden eller av 
tjänstepersoner i förvaltningen . Vidare framgår att ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9). 
Ledningssystemet bygger på de processer och rutiner som framgår av avsnitt 2.2. Det 
systematiska förbättringsarbetet är en del av ledningssystemet enligt dokumentet, och utgörs 
av riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser och vidtagna förbättrande åtgärder. 
Enligt dokumenterat ledningssystem ska det systematiska kval itetsarbetet dokumenteras och 
en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse upprättas. Det framkommer i intervju att 
patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse upprättas separat. Dock har det inte 
upprättats en kvalitetsberättelse för år 2019, det kommer först upprättas för år 2020, enligt 
intervjuade. 

Vid intervju uppges att kvalitetsarbetet utgår från vård- och omsorgsnämndens beslut om 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Av vård- och omsorgsnämndens 
nämndplan 2020 framgår att nämnden brutit ned kommunfullmäktiges mål till egna effektmål 
som ska bidra till att uppnå KF:s mål, vilka återfinns i bilaga 3. Vård- och omsorgsnämndens 
prognos vid årets första tertial visar att de inte kommer uppnå målen fullt ut år 2020. Detta då 
de prognostiserar att de är på god väg att uppnå målen inom två målområden och att de inte 
kommer uppnå målen inom två andra målområden, se bilaga 2. 

Uppgifter inom kvalitetsarbetet för äldreomsorgen återfinns hos olika funktioner i 
linjeorganisationen för verksamhetsområdet vård och omsorg . Organisationen framgår nedan: 

Bild 1. Organisationsskiss för vård- och omsorg i Båstad kommun 
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Av intervjuer framgick att det råder oenighet kring hur väl kvalitetsledningssystemet fungerar. 
Vissa intervjuade upplever det välfungerande utifrån att de är få funktioner i den övergripande 
organisationen, vilket medför snabba beslutsvägar. Dock lyfter intervjuade att 
kvalitetsledningssystemet saknar tydlig vision , mätpunkter och aktiviteter att följa upp, 
samtidigt som de inte hinner utveckla systemet på grund av de är för få funktioner på 
övergripande nivå. Därtill framkom att det inte genomförs riskanalys av vilka rutiner eller 
processer de utvärderar inom kvalitetsarbetet. Vid granskningens tidpunkt pågår en 
utvärdering av samtliga rutiner och processer inom kval itetsarbetet. 

Ansvar och roller inom kvalitetsarbetet 
Enligt dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg 
ansvarar vård- och omsorgsnämnden ytterst för att det finns ett ledningssystem och att besluta 
om mål , inriktning, omfattning och kvalitet för verksamheten. Vård- och omsorgschefen har i 
sin tur i uppdrag att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten inom 
verksamhetsområdet samt att följa upp kvalitetsledningssystemet. Avdelningscheferna saknar 
uppdragsbeskrivning inom ramen för kvalitetsarbetet. Av intervjuerna framkom att rollen som 
avdelningschef inte har definierats i alla avseenden sedan upprättandet av funktionen för två 
år sedan. 

Enhetscheferna har i uppdrag att verkställa det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten 
och all personal har skyldighet att delta i verksamhetens kvalitetsarbete. Personalens 
medverkan i kvalitetsarbetet innebär att de ska känna till och följa de rutiner och processer 
som avser avvikelse-, klagomåls- och synpunktshantering samt delta i övergripande och 
individuell kompetensutveckling. Vad gäller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
socialt ansvarig socionom (SAS) har de framförallt uppdrag inom ramen för det systematiska 
förbättringsarbetet, vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 2.3. Vid intervju framgick att avdelningen 
för hållbar utveckling på kommunledningskontoret utgör ett stöd vid planering och uppföljning 
av målarbetet. 

Under intervjuer framkom att vissa funktioner upplever ansvarsfördelningen som tydlig medan 
andra upplever otydlighet kring vilka roller olika funktioner har. Detta utifrån att 
uppdragsbeskrivningar återfinns i olika dokument, vilket innebär att det är svårt att få en 
samlad bild över sitt ansvarsområde. 

SAS och MAS påbörjade ett arbete med att utveckla kvalitetsledningssystemet under hösten 
2019. Arbetet har dock avstannat på grund av hög personalomsättning samt rådande situation 
med covid-19. Vi har tagit del av arbetsmaterialet som innehåller en skiss över ett 
ledningssystem utifrån punkterna: planera, utföra, följa upp, analysera och agera. 
Arbetsmaterialet innehåller även ett dokument som beskriver vård och omsorgs 
kvalitetsledningssystem och som innehåller ansvarsfördelning, ledningssystemets 
uppbyggnad, hur samverkan ska se samt hur det systematiska förbättringsarbetet ska 
genomföras. 

Processer och rutiner 

Av intervjuer och dokumenterat ledningssystem framgår att rutiner finns att tillgå via 
kommunens intranät samt i verksamheters interna mappar. Rutinerna är inte strukturerade på 
något särskilt sätt och det brister i system för att enkelt söka fram den rutin man är i behov av. 
Det systematiska förbättringsarbetet, vilket beskrivs i avsnitt 2.3, ska ligga till grund för 
framtagande eller revidering av processer och rutiner. Upprättande av rutiner ska ske enligt 
processbilden nedan: 

Bild 2. Rutinhantering 
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Källa: Dokument för vård och omsorgsnämndens rutinhantering. 

Det finns även en mall för implementering av rutiner och processer i syfte att säkerställa att de 
blir kända i verksamheten , där bakgrund och syfte samt rutinbeskrivning ska fyllas i. Enligt 
ledningssystemet ska en ansvarig för uppföljning och revidering utses till varje process/rutin. 
Vid intervju uppges att enhetschefer är ansvariga för att rutinerna ska vara kända i 
verksamheten och för att se till att rutinerna efterlevs. Vidare har MAS och SAS ansvar för att 
rutinerna ska vara ändamålsenliga och välfungerande. 

Vi har tagit del av följande rutiner: 
► rutin för dokumentation 
► rutin för loggkontroller med tidsschema för systematisk stickprovskontroll 
► rutin för anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah 
► rutin för avvikelse enligt Sol/LSS och för HSL 
► rutin för hantering av synpunkter eller klagomål 

Av samtliga rutiner framgår tillvägagångssätt för hur aktiviteterna ska utföras samt ansvariga 
funktioner. Av intervjuer framkom att rutinerna upplevs som fungerande och att de efterlevs i 
verksamheten . Vidare framkom att det saknas ett övergripande system som samlar alla rutiner. 
Uppfattningen är dock att medarbetarna är väl insatta i processer och rutiner och ett exempel 
på detta är att de inkommer med förbättringsförslag kontinuerligt. 

Samverkan 
Vid intervjuer uppges att alla chefer samlas en gång i månaden för att behandla kvalitetsarbetet 
och föra ut ett gemensamt budskap i verksamheten. Vidare samlar avdelningschefer sina 
ledningsgrupper en gång i veckan och begär resultat från varje enhetschef om hur de följer 
rutinerna samt uppföljning av vissa nyckeltal. Vi har tagit del av dagordning för 
ledningsgruppen, i vilka det framgår att rutiner behandlas. Vi kan dock inte avgöra om det sker 
en uppföljning av följsamhet till rutiner. 
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Systematiskt förbättringsarbete 

Riskanalys 
Av dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och intervjuer framgår att 
riskanalyser ska genomföras i verksamheterna vid förändringar av en verksamhet såsom 
personalförändring eller implementering av nya arbetssätt. Enligt ledningssystemet har 
enhetschef ansvar för att genomföra riskanalyser. Det uppges i intervju att även 
avdelningschefer eller vård- och omsorgschefen deltar vid genomförandet av riskanalyser 
beroende på riskens karaktär. Vi har tagit del av en instruktion som ska användas vid 
riskbedömning inför förändring i verksamheten. Instruktionen beskriver hur riskbedömningen 
ska genomföras och att den ska dokumenteras i en handlingsplan. Guide och mall för 
riskbedömning förtydligar tillvägagångssättet för genomförande av riskanalys, och innehåller 
ytterligare punkter för riskbedömning kopplade till fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Guiden 
innehåller även mall för handlingsplan, vilken ska innehålla åtgärder, ansvarig för 
genomförande och tidplan . Enligt mallen ska uppföljning av åtgärder ske på APT och i 
samverkansgrupp där effekten av åtgärden ska följas upp. 

Enligt uppgift från intervjuade kan riskbedömningar även följas upp på övergripande nivå 
beroende på risk, exempelvis vid neddragningar på grund av ekonomiska besparingar eller 
personalbrist. Vidare samverkar enheterna kring riskanalyser som påverkar fler än en enhet. 

Egenkontroll 
Av patientsäkerhetsberättelsen framgår att egenkontrollen år 2019 har innefattat 
journalgranskning, avvikelsehantering, intern kontroll och inspektioner, loggkontroller samt 
jämförelse av verksamhetens resultat genom nationella kvalitetsregister och öppna 
jämförelser. Vid intervju framkom att SAS och MAS genomför en stor del av egenkontrollen 
och att avdelningschefer blir informerade om resultatet. I patientsäkerhetsberättelsen framgår 
främst egenkontroll utifrån hälso- och sjukvårdslagen. 

Vid jämförelse av verksamhetens resultat genom nationella kvalitetsregister har senior alert, 
svenska palliativregistret och kvalitetsregister för BPSD1 använts. Av 
patientsäkerhetsberättelsen framgår att kommunen har bra resultat avseende förebyggande 
vård och omsorg samt vård i livets slutskede vid jämförelse med riksgenomsnitt. Utifrån 
jämförelser framgår även förbättringsförslag . 

Vad gäller journalgranskning har tvärprofessionell granskning utförts under våren och hösten 
(2019) med fokus på hälsoplaner. Förbättringsförslag är att fortsätta arbetet samt utöka 
deltagandet. Vidare har inspektioner av läkemedelshantering genomförts, (sammanlagt 18 
genomgångar under 2019). Utifrån identifierade avvikelser har förbättringsförslag formulerats, 
vilket framgår av avsnittet nedan angående avvikelsehantering . 

Vidare framgår att det har genomförts kontroller utifrån åtgärder vid palliativ vård och nutrition 
(hur lång nattfasta vårdtagarna har), hygien, dokumentation samt behov av kompetenshöjande 
insatser vad gäller delegering, munhälsa, och inkontinens. För vissa kontrollpunkter saknas 
tydliga förbättringsförslag. Det framgår inte i patientsäkerhetsberättelsen hur loggkontroller har 
genomförts under året och resultatet av dem saknas. Vidare saknas resultat av undersökning 
av förhållningssätt och attityder hos personal som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet, 
vilket kan ingå i egenkontrollen enligt SOSFS 2011 :9. Av dokumenterat ledningssystemet 
framgår att detta ska följas upp på APT och vid medarbetarsamtal samt 
medarbetarundersökning. Vi har tagit del av en kommunövergripande medarbetarenkät som 
genomfördes år 2018 och resulterade i kommunövergripande handlingsplan. 

1 Svenskt kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. 
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Egenkontrollen utgörs även av intern rev1s1on, vilket ska ske en gång per år enligt 
ledningssystemet. Vi har tagit del av ett exempel på informationsbrev som SAS och MAS 
skickar ut till enhetschefer inför den interna revisionen för 2020. Enligt informationsbrevet 
skulle vård- och omsorgstagarnas pärmar granskas vid tillfället. Vi har även tagit del av 
granskningsunderlaget, vilket innehåller ett antal frågor som har ställts. Resultat och 
förbättringsförslag utifrån den interna revisionen framgår dock inte av patientsäkerhets
berättelsen. 

Vid intervju framkommer att det inte finns någon upprättad dokumentation för vad och när SAS 
och MAS har kontrollerat inom ramen för egenkontroll. Det går därmed inte att fullt ut följa upp 
vad som har genomförts inom kontrollarbetet, och det går inte att kontrollera om aktiviteter 
inom egenkontroll har genomförts i tid. Enligt intervjuade saknas även ett IT-system som 
påminner om när olika kontrollpunkter ska genomföras, det fi nns dock ett årshjul som MAS 
arbetar efter. 

A vvikelsehantering 
Vid de tillfällen en avvikelse föreligger ska verksamheten åtgärda den samt se över processer 
och rutiner i enlighet med bild 2 ovan. Avvikelser hanteras fortlöpande av enhetscheferna. Av 
intervjuer framkom att avdelningschefer regelbundet får en sammanställning från MAS om 
vilka avvikelser som inte har färdigställts. 

En del i avvikelsehanteringen är handläggning av synpunkter och klagomål , vilka ska hanteras 
enligt rutin för klagomål och synpunkter. Rutinen redogör för ansvar, hur synpunkter/klagomål 
ska dokumenteras samt rapporteras. Vidare finns rutiner för avvikelsehantering enligt Sol/LSS 
samt enligt HSL. Rutinerna beskriver processen för avvikelsehanteringen samt 
utredningsansvariga. Vi har även tagit del av rutinen lex Sarah rapport, vilken uppger när 
rapportering enligt lex Sarah ska ske och ansvar i processens olika delar. Vi har inte tagit del 
av specifik rutin för lex Maria men av patientsäkerhetsberättelsen framgår att MAS ska 
kontaktas vid allvarliga avvikelser. MAS utreder och bedömer sedan om anmälan enligt lex 
Maria till IVO2 ska genomföras. Vid anmälan informeras nämnden och vårdtagaren eller i 
förekommande fall anhöriga. Svaret från IVO återkopplas sedan till nämnd, berörd personal, 
vårdtagare och eventuellt anhöriga. 

Resultatet av avvikelsehanteringen sammanställs i patientsäkerhetsberättelsen. I 2019 års 
patientsäkerhetsberättelse kan vi utläsa att en ökning av antal avvikelser inom ett 
verksamhetsområde har identifierats under året. Utifrån detta har MAS och SAS startat en 
utredning som bidrog till ökad utbildningsinsats samt strukturella förändringar inom 
föreliggande verksamhet. Vidare anges att externa avvikelser har ökat (se fotnoter nedan för 
förklaring), som ett resultat av ökad mängd avvikelser gällande samverkan kring utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Tabellen nedan redovisar antal rapporterade avvikelser under 
år 2019: 

Tabell 3: inrapporterade avvikelser under år 2019 
Avvikelse Antal 

Avvikelse enligt Lex Maria 

Synpunkter/klagomål enligt 
HSL 

2 Inspektionen för vård och omsorg . 

3 

Hanterad 

Ja 

Ja 
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Avvikelse från externa aktörer3 

Avvikelse till externa aktörer4 

Avvikelse ang . övrig HSL5 

Avvikelse ang. 
läkemedelshantering 

Källa: Patientsäkerhetsberättelse för år 2019. 

5 

22 

230 

1025 

Ja 

Framgår ej 

Framgår ej 

Framgår ej 

Avvikelsen enligt lex Maria anmäldes till IVO, som beslutade att utredning och handläggning 
av avvikelsen var tillfredställande. Vidare hade IVO inga synpunkter på insatta åtgärder. Vad 
gäller läkemedelsavvikelserna anges i patientsäkerhetsberättelsen att de är många och 
ökande i mängd sedan år 2016. Därav har verksamheten upprättat förbättringsförslag att införa 
digital signering . Avvikelser angående övrig HSL har också ökat sedan 2019 med viss nedgång 
från år 2018 till år 2019. Förbättringsförslag för år 2020 är att införa digital signering av 
rehabiliteringsåtgärder samt att aktivt arbeta med avvikelser på team-möte. Enligt intervjuade 
används avvikelsehanteringen för att lära sig av misstag i verksamheten och det sker 
förbättringar utifrån resultatet. Det ska tilläggas att vi saknar rapporterade avvikelser utifrån 
Sol i patientsäkerhetsberättelsen. 

Utmaningar inom det systematiska förbättringsarbetet 
Intervjuade uppger att det saknas ett tillräckligt IT-system som underlättar planering och 
uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet. Vid granskningens tidpunkt krävs en del 
handpåläggning för att kontrollera och följa upp avvikelser. Enligt intervjuade saknas även 
dokumentation över att rutiner och processer uppdateras utifrån avvikelse. Detta innebär att 
det inte går att följa förbättringsarbetet fullt ut. 

3 Avvikelser från andra vårdgivare gällande verksamheten . Har i huvudsak handlat om brister i 
informationsöverföri ng . 
4 Vid samarbete eller samverkan med övriga vårdaktörer. Rör främst informationsöverföring, 
kommunikation eller bristande bemötande av vård och omsorgstagare eller personal. 
5 Brister i medicinska omvårdnaden , information, utebliven träning samt brister i medicintekniska 
produkter. 
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Bedömning 
Vi bedömer att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss del är ändamålsenlig. 
Bedömningen grundar sig på att vård- och omsorgsnämnden, enligt prognos inte uppnår 
måluppfyllelsen för kvalitet fullt ut. Vidare förekommer otydlighet kring ansvar och roller, då 
beskrivningar av det återfinns i olika dokument. Det saknas ett strukturerat system för att samla 
rutiner och processer. Nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet rör främst rör hälso
och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning utifrån socialtjänstlagen brister. Det 
förekommer även brister i dokumentationen av egenkontrollen och förbättringsarbetet, vilket 
medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. I sin helhet saknas ett samlat grepp för ett 
systematiskt kvalitetsarbete . 

Det finns ett dokumenterat ledningssystem som beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet 
ska bedrivas, som omfattar de områden som anges i lag, föreskrifter och allmänna råd. Dock 
återfinns mer detaljerade beskrivningar av aktiviteterna i olika dokument, vilket medför att det 
är svårt att få en överblick av arbetet som bedrivs. Det är därför av vikt att slutföra det redan 
påbörjade arbetet med att revidera styrande dokument och utveckla kvalitetsledningssystemet. 

Vi bedömer att organisering och ansvar inom kvalitetsarbetet till viss del är tydl igt definierat. 
Roller och ansvarsfördelning mellan funktionerna finns dokumenterat, dock återfinns detta i 
olika dokument, vilket medför svårigheter för funktioner att få en samlad bild över sitt 
ansvarsområde. Vidare anses processer och rutiner inom kvalitetsarbetet välfungerande då 
de uppfattas efterlevas i verksamheten och då medarbetare inkommer med förbättringsförslag 
löpande. Dock saknas ett system som strukturerat samlar rutiner och processer som gäller för 
olika funktioner. 

Det systematiska förbättringsarbetet består av riskanalyser, egenkontroll och 
avvikelsehantering, i enlighet med dokumenterat ledningssystem för kvalitetsarbetet. 
Granskningen visar att riskanalyser främst upprättas vid förändringar i verksamheterna och 
det sker samverkan mellan enheter vid riskutvärdering. Vi bedömer detta vara positivt, men vill 
uppmärksamma nämnden på vikten av att genomföra riskanalys utifrån upprättade processer 
och rutiner för att finna risker i den befintliga verksamheten såväl som risker som uppstår vid 
förändringar. Vi bedömer vidare att det hade varit mer tidseffektivt och ändamålsenligt att 
genomföra kontroller utifrån resultat av riskanalys . Vad gäller egenkontrollen saknas 
dokumentation av resultat och förbättringsförslag vid vissa uppkomna avvikelser/brister, vilket 
vi bedömer bristfälligt. Det saknas även dokumentation över hur och när processer och rutiner 
uppdaterats utifrån avvikelse. Utifrån detta bedömer vi att det till viss del bedrivs ett 
systematiskt förbättringsarbete . 

Revisionsfrågor Svar 

Finns det ett ledningssystem för systematiskt Ja. Enligt prognos kommer vård- och 
kvalitetsarbete som omfattar de områden som omsorgsnämnden dock inte uppnå 
anges i lag, föreskrifter och allmänna råd? måluppfyllelsen utifrån KF:s mål fullt ut. Vidare är 

det svårt att få ett samlat grepp om 
ledningssystemet utifrån att aktiviteter och roller 
inom det återfinns i olika dokument. Det råder 
även tidsbrist i förvaltningen för att utveckla det 
ytterligare utifrån behoven . Vi ser dock positivt på 
att det påbörjats ett arbete med att utveckla 
ledningssystemet. 

Är organisering och ansvar inom kvalitetsarbetet Delvis. Organisering och ansvar inom 
tydligt definierat? kvalitetsarbetet återfinns i dokument som avser 
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kvalitetsledningssystemet och rutiner. Dock 
saknas samlad ansvarsbeskrivning . Enligt 
intervjuade efterlevs processer och rutiner i 
verksamheten. Det råder dock avsaknad av IT-
system som samlar rutiner och processer på ett 
ställe för de olika funktionerna, vilket innebär 
svårigheter att på enkelt sätt få överblick över sina 
ansvarsområden . 

Bedriver nämnden ett fortlöpande systematiskt Delvis. Det systematiska förbättringsarbetet 
förbättringsarbete? består av riskanalyser, egenkontroll och 

avvikelsehantering, i enlighet med dokumenterat 
ledningssystem för kvalitetsarbetet. Dock 
genomförs riskanalys främst utifrån 
arbetsmiljörisker och det saknas riskanalys utifrån 
processer och rutiner, vilket vi anser bristfälligt. 
Vidare förekommer brister i dokumenteringen av 
arbetet, vilket föran leder svårigheter att följa upp 
förbättringsarbetet fullt ut. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

► utveckla kvalitetsledningssystemet så att det tydliggör aktiviteter, roller och ansvar, 
► säkerställ att det även genomförs riskanalyser utifrån processer och rutiner, samt 
► tillse att det fortlöpande förbättringsarbetet dokumenteras och följs upp utifrån samtliga 

lagrum. 

Båstad den 1 september 2020 

Negin Nazari 
EY 

lmelda Bengmark 
EY 

12 



Buil,d,in() bet,ler 
,,111,j k, 

Bilaga 1. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

Vård- och omsorgschef 

Avdelningschefer 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Socialt ansvarig socionom 

Dokument 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och omsorg, 2015 

Arbetsdokument för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för vård och omsorg, 
2019 

Skiss över nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (arbetsdokument) 

Vård- och omsorgsnämndens budget och nämndplan för 2020 

Patientsäkerhetsberättelse för 2019 

Arshjul för MAS 

Rutinhantering 

Dokumentationshandbok för SOL och LSS, 2019 

Rutin för loggkontroller, 2020 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom Vård och omsorg, 2019 

Rutin för avvikelsehantering Sol/LSS, 2018 

Rutin för avvikelsehantering HSL, 2019 

Rutin för Lex Sarah rapport, 2019 

Instruktioner vid riskbedömningar inför förändringar i verksamheten 

Guide och mall för riskbedömning, 2018 

Mall för granskningsunderlag inför intern revision 

lnformationsbrev inför internrevision 

Intern kontrollplan med återrapportering, 2020 

Uppföljning, tertial 1 för vård- och omsorgsnämnden, 2020 

Medarbetarundersökning för hela Båstad kommun, 2018 

Kommunövergripande handlingsplan utifrån medarbetarundersökning, 2019 

Dagordning för vård och omsorgs ledningsgrupp 2019-10-03 

Dagordning för vård och omsorgs ledningsgrupp 2019-12-05 
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Bilaga 2. Kommunfullmäktiges mål och måluppfyllnad för vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges mål, beslutade den 19 juni år 2019 samt prognos om måluppfyllnad . 
Fokusområde Mål Prognos av Vård- och 

omsorgsnämndens måluppfyllnad 
år2020 

Medborgaren 

Hållbar 
samhällsutveckling 

Medarbetaren 

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv 
att leva, bo och verka i. 

Mål 2: Båstads kommun är 
välkomnande, professionell och 
serviceinriktad. 
Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra 
och likvärd iga skolor och en trygg 
stimulerande miljö för barn och 
vuxna. 
Mål 4: Båstads kommun erbjuder 
vård och omsorg med god kvalite -
jämlikt, tillgängligt och efter den 
enskildes behov 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med 
arbetsförmåga självförsörjande. 
Mål 6: Båstads kommun erbjuder 
goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott 
företagsklimat. 
Mål 7: Båstads kommun har en rik 
natur- och kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett hållbart samhälle. 
Mål 8: Båstads kommun är en 
attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

Kommer inte nå målet. 

Saknas prognos. 

Kommer nå målet till stor del. 

Kommentar: Är på god väg att uppnå 
målet utifrån indikatorerna, fallskador, 
personalkontinuitet, LSS-brukarens 
självbestämmande. Kommer inte nå 
mål utifrån indikatorn 
kompetensutvecklingsplaner för 
samtliga. 

Saknas prognos. 

Kommer delvis nå målet. 
Kommentar: Är på god väg att nå 
målet utifrån indikatorerna 
medarbetarengagemang och 
personalomsättnlng. Kommer inte nå 
mål utifrån indikatorn sjukfrånvaro. 

Hållbar Mål 9: Båstads kommun investerar Kommer inte nå målet. 
ekonomi för framtiden - med god ekonomisk 

hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande. 

Källa: Båstad kommuns hemsida samt må/uppföljning i vård- och omsorgsnämndens tertialrapport 1 
för 2020. 
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Bilaga 3. Vård- och omsorgsnämndens nämndmal 

Mål 

Mål 1: Vård- och 
omsorg staga ren . 
(KF:s mål 1, 2, 4) 

Mål 2: 
Medarbetaren. 
(KF:s mål 2, 9) 

Mål 3: Kvalitet. 
(KF:s mål 2, 4, 7) 

Mål 4: Ekonomi. 
(KF:s mål 9) 

Bidrag 

Minst 85% av vård
och omsorgstagarna 
ska vara nöjda med 
bemötande, 
trygghet, delaktighet 
och 
personalkontinuitet. 

Minst 70 % av 
medarbetarna ska 
anse att Vård och 
omsorg i Båstad är 
en attraktiv och 
utvecklande 
arbetsplats som 
man vill 
rekommendera 
andra att söka sig 
till. 

Kvalitetsrevisioner 
genomförs enligt 
fastställd plan, 
årligen och ska visa 
godkända resultat. 

Budget ska vara i 
balans vid årets 
utgång. 

Plan 

•Vård- och omsorgstagare ska kunna 
påverka hur insatserna planeras. 
•Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att 
personalen har tillräckligt med tid för 
planerade insatser. 
•Utveckla boendemiljö inom 
biståndsbeslutade boendeformer avseende 
lägenheter, 
gemensamhetsytor och yttre miljö. 
•Minska ensamhet och social isolering 
genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga 
lokaler i samverkan med civilsamhället. 

•Utveckla förutsättningarna för 
spetskompetenta medarbetare som ett led 
att öka kvalitet och attraktivitet genom 
karriärvägar. 
•Kompetensutveckling hos medarbetare för 
att möta både dagens och framtidens 
behov. 
•Delaktighet och möjlighet att påverka 
arbetets utveckling. 
•Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare 
per enhetschef. 
•All personal ska ha deltagit i planlagd 
utbildning. 
•Medarbetare ska ha tillgång till 
ändamålsenliga arbetslokaler samt 
utrustning 
som krävs för arbetsuppgiften. 
•Utveckla samarbetet med andra 
vårdaktörer avseende patientsäkerhet. 
•Uppmärksamma hälsorisker hos personer 
med funktionsnedsättning. 
•Skapa ökad miljömedvetenhet bland 
verksamhetsområdets medarbetare. 
•Arbeta aktivt med resultaten från 
kvalitetsrevisioner. 

•Säkra samverkan med berörda aktörer i 
syfte att förbättra framtida 
personalrekrytering. 
•Arbeta strategiskt med budgetfrågor för att 
identifiera risker för underskott. 
•Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda 
nya tekniska hjälpmedel och 
innovationer. 
•Fortsatt digitalisering för att möta 
morgondagens behov. 
•Skapa boende för personer med psykisk 
funktionsnedsättning inom kommunen 
istället för att köpa kostsamma externa 
platser. 
•Planera och säkerställa att boendeformer 
inom vård och omsorg motsvarar 
framtidens behov. 
•Samverka med civilsamhället inom 
områden där det är möjligt. 

Källa: Nämndplan med budget 2020 för Vård- och omsorgsnämnden. 

Mätmetod 

Vårdtagar-enkät 
årligen och Öppna 
jämförelser 

Medarbetarenkät 
årligen. 

Gransknings 
resultat. 

Rapport vid varje 
nämndsammanträde, 
tertialrapport och 
årsbokslut. 
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ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Sida 

1av9 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, onsdagen den 30 september 2020 kl. 10.00 - 11.00. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGS BEVIS 

Ingela Stefansson (S), Vice ordförande. 
Kerstin Gustafsson (M), Ledamot. 
Bo Wendt (BP), Ledamot. Deltar på distans. 
Inge Henriksson (BP), Ledamot. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör. 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
Hans Paganus, fastighets- och fri tidschef. 
Christofer Thoren, säkerhetschef. 
Elisabet Edner, ekonomichef. 

Ingela Stefansson. 

Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad. 

Ut---
Jo an Olsson Swanstein 

Inli~son 1Jt;Z:__ 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Krisledningsnämnden 

2020-09-30 

Från och med 2020-10-01 till och med 2020-10-23 

Henrik Andersson 

§§ 43-49 



1nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

Krisledningsnämnden 2020-09-30 

KLN § 43 

Val av justeringsperson 

KLN § 44 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 45 
Upphörande av beslut om tillfällig vistelse 

KLN § 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Ändrade förutsättningar för verksamhets bidrag till barn- och ungdomsföreningar 
för hösten 2020 

KLN § 47 
Förslag till åtgärder för Båstads kommuns barn- och ungdomsföreningar 2021 

KLN § 48 
Väckt ärende - Besökare på vård- och omsorgs boende ska använda munskydd 

KLN § 49 
Övrigt 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av9 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av9 

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

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson. 

2. Protokolljusteringen äger rum omedelbart i anslutning till 
dagens sammanträde. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av9 

Beskrivning av ärendet Enligt krisledningsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens 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. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Väckt ärende - Besökare på vård- och omsorgs boende ska använda munskydd. 

Övrigt: Syrgas på vård- och omsorgsboenden. 

Övrigt: Kort lägesrapport om smittspridningen i kommunen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr KS 000696/2020-700 

Upphörande av beslut om tillfällig vistelse 

Sida 

5 av9 

Beskrivning av ärendet Krisledningsnämnden i Båstads kommun beslutade 2020-03-27 att neka 
hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. Beslutet skedde efter samråd 
med vård- och omsorgsnämnden. Grunden för beslutet var dels att motverka 
risk för smitta och smittspridning, osäkerhet kring ökade vårdbehov hos 
Båstadborna och risk för bemannings brist på grund av sjukdom hos 
medarbetare. Vid tidpunkten för beslutet fanns stor osäkerhet om hur en 
eventuell spridning av covid-19 skulle utvecklas. Och också hur en eventuell 
smittspridning skulle påverka personalförsörjning och kommunens 
medborgare. Tillgången till skyddsutrustning var inte stabilt. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-09-22. 

Förvaltningens förslag Från och med den 1 oktober 2020 upphör beslutet att inte verkställa hemtjänst 
vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Från och med den 1 oktober 2020 upphör beslutet att inte verkställa 
hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-22 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: KS 000696/2020-700 

Tjänsteskrivelse 

Ti 11: Krisledningsnämnden 

Upphörande av beslut om tillfällig vistelse 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

Från och med den 1 oktober 2020 upphör beslutet att inte verkställa hemtjänst vid 
tillfällig vistelse i Båstads kommun. 

Aktuellt 

1 (2) 

Krisledningsnämnden i Båstads kommun beslutade 2020-03-27 att neka hemtjänst vid tillfällig 
vistelse i Båstads kommun. Beslutet skedde efter samråd med Vård och omsorgsnämnden. 
Grunden för beslutet var dels att motverka risk för smitta och smittspridning, osäkerhet kring 
ökade vårdbehov hos Båstadborna och risk för bemannings brist på grund av sjukdom hos 
medarbetare. Vid tidpunkten för beslutet fanns stor osäkerhet om hur en eventuell spridning 
av covid-19 skulle utvecklas. Och också hur en eventuell smittspridning skulle påverka per
sonalförsörjning och kommunens medborgare. Tillgången till skyddsutrustning var inte stabilt. 

Sommaren i Båstads kommun innebär normalt hög belastning inom hemtjänsten, tillfälliga 
vistelser bidrar normalt till ca 10 procentig ökning av hemtjänsttagare. Bedömningen inför 
sommaren var att det krävdes en rad åtgärder för att skapa en god och säker vård och omsorg. 
Utöver beslut om tillfälliga vistelser arbetades strategiskt med personalförsörjning/bemanning 
och information i relation till allmänhet och riskgrupper. 

Båstads kommun har nogsamt följt utvecklingen och arbetat målmedvetet för att upprätthålla, 
utveckla och säkra rutiner i takt med att kunskapsläget förbättrats. En särskild organisation 
har skapats för att hantera skyddsutrustning. Läget rörande covid-19 bedöms idag mer 
stabiliserat. Även om det föreligger en samhällsspridning är de konstaterade fallen i 
Båstads kommun och vårt närområde f n inte ökande. 

Bemanningssituationen inom Hemvården är idag stabil och ordinarie medarbetare är åter från 
semestrar. Organisationen har idag väl inarbetade rutiner för att motverka smitta och smitt
spridning. De förhållanden som rådde när beslutet fattades är inte längre rådande. Beslutet bör 
därmed upphöra. 

Om förhållandena förändras till följd av förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndig
het eller smittskydd eller om det sker en ökning i smittspridning inom vårt geografiska område 
har Krisledningsnämnden möjlighet att på nytt fatta beslut om begränsningar i möjlighet att 
erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse. 

Krisledningen följer nogsamt händelseutvecklingen och kan vidta de åtgärder som kan krävas 
för att hindra smitta och smittspridning. 

Samråd inför detta beslut har skett med vård- och omsorgsnämndens presidium. 



Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

2 (2) 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-09-30 

KLN § 46 Dnr KS 000698/2020-380 

Ändrade förutsättningar för verksamhetsbidrag till 
barn- och ungdomsföreningar för hösten 2020 

6av9 

Beskrivning av ärendet Under rådande omständigheter och de fortsatta konsekvenser som covid-19 
orsakar, behöver fortsatt stöd ges till barn- och ungdomsföreningar. 
Föreslaget stöd innebär att verksamhetsbidraget för hela 2020 utgår från 
2019 års verksamhet. Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-06 att 
verksamhetsbidraget för våren 2020 skulle vara minst lika som för våren 2019. 
Konsekvenserna av covid-19 är fortsatt stora för föreningslivet. Matcher, 
tävlingar och cuper har skjutits upp och rädsla för covid-19 har inneburit att 
det inom många verksamheter blivit färre barn och ungdomar som utövar 
aktiviteterna. Ett bibehållet verksamhetsbidrag enligt förslag till beslut ger 
främst ett extra stöd till de föreningar som drabbats mest av minskad 
aktivitetsutövning. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus 2020-09-25. 

Förvaltningens förslag Verksamhetsbidraget för hösten 2020 betalas ut i februari 2021 och 
föreningarna får minst lika mycket som för hösten 2019. Kostnaden är 
med i förslag till budget för 2021. 

Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Verksamhetsbidraget för hösten 2020 betalas ut i februari 2021 och 
föreningarna får minst lika mycket som för hösten 2019. Kostnaden är 
med i förslag till budget för 2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-25 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000698/2020-380 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Krisledningsnämnden 

Ändrade förutsättningar för verksamhetsbidrag till barn- och ungdoms
föreningar för hösten 2020 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsbidraget för hösten 2020 betalas ut i februari 2021 och föreningarna får 
minst lika mycket som för hösten 2019. Kostnaden är med i förslag till budget för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Under rådande omständigheter och de fortsatta konsekvenser som Covid-19 orsakar, behöver 
fortsatt stöd ges till barn- och ungdomsföreningar. 
Föreslaget stöd innebär att verksamhets bidraget för hela 2020 utgår från 2019 års verksam
het. 

Bakgrund 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-06 att verksamhets bidraget för våren 2020 skulle 
vara minst lika som för våren 2019. Konsekvenserna av Covid-19 är fortsatt stora för före
ningslivet. Matcher, tävlingar och cuper har skjutits upp och rädsla för Covid-19 har inneburit 
att det inom många verksamheter blivit färre barn och ungdomar som utövar aktiviteterna. Ett 
bibehållet verksamhets bidrag enligt förslag till beslut ger främst ett extra stöd till de förening
ar som drabbats mest av minskad aktivitetsutövning. 

Aktuellt 
Minskade verksamheter innebär lägre verksamhets bidrag och svårigheter att klara kostnader 
för lokalhyror och driftskostnader för egna anläggningar. 
Åtgärderna syftar till att kompensera barn- och ungdomsföreningar avseende verksamhets bi
drag så att förutsättningarna förbättras att kunna bedriva verksamheterna vidare. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Förslagen åtgärd enligt punkt 1 är inom förslag till budget 2021. 

Samhälle 
Under hösten har Fritidsavdelningen anordnat individuella möten med alla föreningar som 
erhåller verksamhets bi drag. Synpunkter har tagits in från föreningarna som ställer sig positiva 
till detta förslag. 

Teknik och service 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-09-30 

KLN § 47 Dnr KS 000710/2020-380 

Förslag till åtgärder för Båstads kommuns barn- och 
ungdomsföreningar 2021 

7 av9 

Beskrivning av ärendet Under rådande omständigheter och de fortsatta konsekvenser som covid-19 
orsakar, behöver fortsatt stöd ges till barn- och ungdomsföreningar. 
Föreslaget stöd innebär att de förutsättningar som gällt för 2020 förlängs till att 
även gälla våren 2021. Fritidsenheten har, i enlighet med KLN 2020-04-06 § 14 
punkt 5, haft möten med alla barn- och ungdomsföreningar med anledning av 
covid-19 och diskuterat hur det har påverkat deras verksamhet. För nästan alla 
föreningar har matcher, tävlingar och cuper inte genomförts/genomförts med 
begränsat antal. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus 2020-09-25. 

Förvaltningens förslag 1. Verksamhetsbidraget för våren 2021 betalas ut i augusti 2021 och 
föreningarna får minst lika mycket som för våren 2019. Kostnaden är med i 
förslag till budget för 2021. 
2. Anstånd med taxor för föreningsverksamhet i kommunala idrotts- och 
gymnastikhallar (0-taxa) utökas till att gälla även våren 2021. Medför ett 
intäktsbortfall på 100 000 kr mot förslag till budget för 2021. 
3. Tillfälligt lokalbidrag till föreningar som hyr av annan part än kommunen 
(100 %, idag SO %) - gäller endast våren 2021, därefter lokalbidrag enligt 
tidigare tagna regler för Stöd till föreningar. Avser endast föreningar som 
erhållit lokalbidrag 2019. Medför en extra kostnad på 60 000 kr mot förslag till 
budget för 2021. 
4. De ökade kostnaderna tas via statligt subventionerade medel avseende 
covid-19. 

Föredragande Fastighets- och fri tidschef Hans Paganus föredra r ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Ärendet bordläggs idag. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Ärendet bordläggs idag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr KS 000718/2020-700 

Väckt ärende - Besökare på vård- och omsorgsboende 
ska använda munskydd 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Alla besökare på vård- och omsorgs boenden ska använda 
munskydd, enligt rekommendation, från och med den 1 oktober. 

Sida 

8av9 

Johan Olsson Swanstein (M): Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen 
för beredning. 

Proposition 

Beslut 

I~ I 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner då att nämnden 
beslutat enligt Johan Olsson Swansteins yrkande. 

Krisledningsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-09-30 9 av9 

KLN § 49 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet Övriga ärenden/frågor som tas upp under sammanträdet: 

- Syrgas på vård- och omsorgsboenden: Bo Wendt (BP) väcker frågan och 
Christin Johansson svarar muntligt. 

- Kort lägesrapport om smittspridningen i kommunen. (Christofer Thoren). 

- Utvärdering av organisation/beredskap/kostnader avseende covid-19: 
Delrapport eller motsvarande ska hanteras av kommunstyrelsen innan 
årsskiftet. (Elisabet Edner, Christofer Thoren, Johan Olsson Swanstein). 

- Krisledningsnämnden framöver: Ytterligare ett möte inom kort där 
förvaltningen redogör kring vilka ärenden nämnden hittills har beslutat om. 
Därefter kan nämndens arbete för närvarande avslutas och de pågående 
ärendena kan överlämnas till berörd nämnd för fortsatt hantering. 
(Johan Olsson Swanstein). 

usterandes si naturer 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-09-29 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

UN § 123  Dnr UN 000120/2019 - 600 

Handlingsplan problematisk frånvaro 

 
Beskrivning av ärendet Vid utbildningsnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades att 

återremittera ärendet med motiveringen att förvaltningen skulle beakta de 
synpunkter som nämndens ledamöter haft på formuleringar i handlingsplanen, 
att handlingsplanen bör kommuniceras med vårdnadshavare samt att 
problematisk frånvaro ska rapporteras återkommande för nämnden framöver. 

 
 Med anledning härav har formuleringar i handlingsplanen ändrats. 
 
 Handlingsplanen kommuniceras till vårdnadshavare genom att planen kommer 

att vara tillgänglig via Unikum samt att skolorna kommer att uppmärksamma 
vårdnadshavarna om att det finns en handlingsplan för problematisk frånvaro 
dels på föräldramöten och dels under utvecklingssamtal. 

 
 En gång i månaden kommer nämnden att få en sammanställning över antalet 

elever med problematisk frånvaro. Rapporteringen kommer ske genom en 
sammanställning där antalet elever presenteras i ett dokument med tre 
kolumner – känd orsak, process pågår samt skolpliktsärende. På så vis kan 
nämnden ta del av antalet elever med problematisk frånvaro samt få en 
översiktlig bild av var i processen skolan och förvaltningen befinner sig i 
arbetet kring eleven. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Nina Linné, skoljurist, daterad 2020-09-16, med 

tillhörande bilaga. 
 
Föredragande Nina Linné, skoljurist, skolchef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Thomas Nerd (S) yrkar som tillägg till förvaltningens förslag att beslutet 

skickas till kommunfullmäktige för kännedom.     
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att detta 

bifalls.          
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Anta handlingsplanen för problematisk frånvaro. 

2. Beslutet skickas för kännedom till kommunfullmäktige. 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-09-16 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Nina Linné 

Dnr: UN 000120/2019 – 600 
 
 

Handlingsplan problematisk frånvaro 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden föreslås besluta om att anta handlingsplanen för problematisk frånvaro. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades att återremittera ärendet med 
motiveringen att förvaltningen skulle beakta de synpunkter som nämndens ledamöter haft på 
formuleringar i handlingsplanen, att handlingsplanen bör kommuniceras med vårdnadshavare 
samt att problematisk frånvaro ska rapporteras återkommande för nämnden framöver. 
 
Med anledning härav har formuleringar i handlingsplanen ändrats, se bilaga 1. 
 
Handlingsplanen kommuniceras till vårdnadshavare genom att planen kommer att vara till-
gänglig via Unikum samt att skolorna kommer att uppmärksamma vårdnadshavarna om att det 
finns en handlingsplan för problematisk frånvaro dels på föräldramöten och dels under ut-
vecklingssamtal. 
 
En gång i månaden kommer nämnden att få en sammanställning över antalet elever med pro-
blematisk frånvaro. Rapporteringen kommer ske genom en sammanställning där antalet elever 
presenteras i ett dokument med tre kolumner – känd orsak, process pågår samt skolpliktsä-
rende. På så vis kan nämnden ta del av antalet elever med problematisk frånvaro samt få en 
översiktlig bild av var i processen skolan och förvaltningen befinner sig i arbetet kring eleven. 
 
 
Barn och skola 
Nina Linné, skoljurist 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Båstads kommuns gemensamma handlingsplan för att förebygga frånvaro och främja 
närvaro i skolan 
 
Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Margaretha Ekelund Svensson, skolexpert 
Eva Hugosson, biträdande skolchef 
 
 





























 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-10-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000016/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
 
 



 

 

   Uppdaterad: 2020-10-14 
   Dnr: KS 000408/2019-900 
 

 

  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-05-14 316/20 Utöka dialogen i Tillväxtrådet (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Hösten 2020 

2020-05-12 313/20 Äldreombudsman till Båstads kommun (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Hösten 2020 

 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-03-23 208/20 Brukarrevision av socialförvaltningen Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Hösten 2020 

2020-06-29 486/20 Tillägg till skötselföreskrifter för livräddarutrustning Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Hösten 2020 

2020-06-29 484/20 Renhållning Stora Hults strand Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Hösten 2020 

2020-06-29 483/20 Aktuell och korrekt kommunal information på sociala medier 

och skyltar 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Hösten 2020 

2020-08-10 577/20 Förlängning av Malenbadets säsong Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Okt 2020 

 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 
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Delårsrapporten läggs till handlingarna. 
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KSau § 140  Dnr KS 000631/2020 - 906 

Delårsrapport 2020-08-31 

 
Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2020-08-31. 

Resultatet för delåret uppgår till 57,5 mkr. Helårsprognosen beräknas till 25,3 
mkr, en positiv avvikelse mot budget på 8,3 mkr.    

 
 Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 

balanskravet. Be-dömningen är att kommunen kommer att uppfylla 
kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål avseende överskott och 
finansiering av investeringar. 

 
 Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av sin 

nämndsplan med tillhörande internkontrollplan.  
 
 Förvaltningen har arbetat enligt kommunstyrelsens fastställda nämndsplan. 

Uppföljningen av nämndsplan inklusive kommentarer och förslag på fortsatta 
åtgärder finns som bilaga. Förvaltningen har även genomfört kontrollmoment 
som ingår i kommunstyrelsens interna kontrollplan för tertial 2 2020.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 

2020-09-29.      
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Delårsrapport per 2020-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2020-08-31. 
 
 3. Uppföljningen av tertial 2 2020 års nämndsplan för kommunstyrelsen med 

tillhörande internkontrollplan godkänns.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Delårsrapport per 2020-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2020-08-31. 
 
 3. Uppföljningen av tertial 2 2020 års nämndsplan för kommunstyrelsen med 

tillhörande internkontrollplan godkänns.       
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Datum: 2020-09-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner och Christel Crespin 

Dnr: KS 000672/2020-906 

 
 
 

Delårsrapport 2020-08-31 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Delårsrapport per 2020-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2020-08-31.  
 
3. Uppföljningen av tertial 2 2020 års nämndsplan för kommunstyrelsen med tillhörande in-
ternkontrollplan godkänns 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2020-08-31. Resultatet för delåret 
uppgår till 57,5 mkr. Helårsprognosen beräknas till 25,3 mkr, en positiv avvikelse mot budget 
på 8,3 mkr.    
 
Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be-
dömningen är att kommunen kommer att uppfylla kommunfullmäktiges fastställda finansiella 
mål avseende överskott och finansiering av investeringar. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av sin nämndsplan med till-
hörande internkontrollplan.  
 
Förvaltningen har arbetat enligt kommunstyrelsens fastställda nämndsplan.  
Uppföljningen av nämndsplan inklusive kommentarer och förslag på fortsatta åtgärder finns 
som bilaga. Förvaltningen har även genomfört kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens 
interna kontrollplan för tertial 2 2020. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport per 2020-08-31 
Uppföljning av kommunstyrelsens nämndsplan per 2020-08-31 
Uppföljning av kommunstyrelsen intern kontrollrapport per 2020-08-31 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Delårsrapport Båstads kommun 2020-08-31 
 
 
Kommunens	delårsrapport	följer	bestämmelser	i	kommunallagen	och	lagen	om	kommunal	bokföring	och	
redovisning.	Den	upprättas	av	kommunstyrelsen	med	hjälp	från	ekonomiavdelningen.	Delårsrapporten	
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borgare	och	anställda.	Vid	sidan	av	huvudsyftet	ska	den	nu	och	i	framtiden	kunna	fungera	som	ett	kom‐
pletterande	beslutsunderlag	samt	kunna	användas	för	trendanalyser.	
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Miljöredovisning 

Miljöredovisning

Miljömålsättningar 

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 ska 
Båstads kommun ha en rik natur- och kultur-
miljö och arbeta klimatsmart för ett hållbart 
samhälle.   

I Båstads Kommuns miljö- och energiprogram 
2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen ut inom fem övergripande områden 
vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmå-
len. Under varje område finns ett antal lokala 
mål identifierade. 

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp 
på regional nivå bedöms kunna nås till 2020 i 
Skåne län vilket går igen på lokal nivå. Endast 
två mål, Frisk	luft och God	bebyggd	miljö, bedöms 
ha en positiv utveckling. Två mål, Ett	rikt	odlings‐
landskap och Ett	rikt	växt‐	och	djurliv, har en 
fortsatt negativ utveckling (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne).  

I Aktuell Hållbarhets ranking av miljökommuner 
2020 hamnar Båstads kommun på plats 14 av 
136 i vår kommungrupp och på plats 9 av 33 i 
Skåne vilket är samma placering som för 2019. 
På den totala nationella listan tappar vi 6 place-
ringar och hamnar på plats 59 av 290 (Källa: Ak-
tuell Hållbarhet).  

Vad har hänt  

Arbete och åtgärder kopplade till miljömålsätt-
ningarna har fortsatt. Ytterligare två våtmarksåt-
gärder i Sinarpsdalen har förberetts och ängs-
marken vid banvallen i Grevie har färdigställts. 
Båda dessa insatser har fått LONA-bidrag. Ålgräs 
har planteras utanför Malen inom ramen för pro-
jektet Life Coast Adapt för att motverka kust-
erosion samt gynna biologisk mångfald. Det har 
strandstädats på kommunens mer svåråtkomliga 

platser och projektet har fått stöd från Natur-
vårdsverket. Förstudien med syfte att undersöka 
bästa sättet ur kund- och miljösynpunkt att 
samla in grovavfall och trädgårdsavfall med fo-
kus på service nära bostaden har fortsatt. Målbil-
den är att öka service och tillgänglighet, minska 
transporter, förbättra sortering och öka åter-
bruk. En del nya återvinningstjänster har kom-
mit till stånd; Miljöbod i Boarp för farligt avfall 
och elektronik och Samlare för småelektronik, 
små ljuskällor och batterier på Willys i Båstad, 
Granngården i Grevie och ICA Nära i Förslöv. 

Orsaker och åtgärder framåt 

Med nuvarande resurser i personal samt eko-
nomi ligger vi förhållandevis bra till i vårt miljö-
målsarbete men för att upprätthålla goda resul-
tat, utveckla miljömålsarbetet och nå våra mål 
krävs ett tydligare sammanhållet, strukturerat 
och strategiskt arbete där prioriteringar av mål-
sättningar kopplat till resurser beaktas. Åtgärder 
och arbetssätt som bidrar till ökad medvetenhet 
och samverkan kring miljö-och hållbarhetsfrå-
gor brett inom kommunen är viktiga för en posi-
tiv utveckling. 
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 
2020 är ett år som till stor del har präglats av den 
pågående coronapandemin och Båstads kommun 
är inget undantag. Trots inställda arrangemang 
och få internationella besökare gjorde hemest-
rare att besöksnäringen gick under omständig-
heterna bra.  

Krisledningsstaben aktiverades och man har 
framgångsrikt lett kommunens arbete för att för-
hindra smittspridning. I början av pandemin 
rådde stor osäkerhet om situationen och det var 
brist på skyddsmaterial. Vård och omsorg har ar-
betat fram goda rutiner och beredskap för att 
motverka smittspridning samt att omhänderta 
vård- och omsorgstagare i de fall de skulle drab-
bas av covid-19. Det är få vårdtagare inom ordi-
närt och särskilt boende som har blivit smittade 
och alla har nu tillfrisknat. 

Gymnasieskolan och yrkeshögskolan ställde un-
der våren om till digital fjärrundervisning och 
satsning gjordes så att elever fick extra stöd och 
anpassningar. 

Ett omställningsarbete har gjort att medarbetare 
från caféerna arbetat i en sömnadsverkstad un-
der två månader med att sy skyddsutrustning till 
vård och omsorg. Det resulterade i omkring 660 
skyddsrockar.   

Båstads kommun bestämde sig tillsammans med 
det lokala näringslivet och sex andra kommuner i 
nordvästra Skåne att köpa flygplatsen i Ängel-
holm vars tidigare ägare hade för avsikt att lägga 
ner. Vid en nedläggning befarades en negativ på-
verkan på regionens utveckling. 

Ett flertal större investeringsprojekt har genom-
förts och påbörjats under 2020. Om- och nybygg-
nationen av Förslövs skola är igång och projektet 
väntas bli klart i mars 2021. Byggnationen beräk-
nas totalt kosta ca 148 mkr, vilket krävt nyupplå-
ningar för kommunen. En omfattande renovering 
av Köpmansgatan som löper genom tätorten Bå-
stad stod klart i slutet av våren 2020. Anläggning 
av gång-, cykel- och rekreationsled på Bjäre ban-
vall färdigställdes. Projekteringsarbetet fortsatte 

under 2020 inför rivning och nybyggnation av 
Västra Karups skola som beräknas kunna påbör-
jas under hösten 2020. Det nya vård- och om-
sorgsboendet uppfört av Båstadhem blev klart 
under 2020 och de första vård- och omsorgsta-
garna flyttade in april. Per den 31 augusti var 24 
av 48 platser i drift. Resterande platser planeras 
öppnas upp under 2020 och 2021. 

Under 2019 upptäckes brister inom avdelningen 
för individ och familj. Arbete med att säkerställa 
korrekt hantering av ärenden, arbeta med före-
byggande åtgärder och en bra arbetsmiljö för de 
anställda på avdelningen fortgår. 

Kommunen rekryterade under våren en ny kom-
mundirektör som började sin tjänst 1 september. 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
Båstads kommun har nio övergripande inrikt-
ningsmål fördelade på fyra olika fokusområden 
och har under året arbetat efter den budget som 
Kommunfullmäktige beslutade om.  

 

Fokusområde Medborgaren 
 
 
 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senaste medborgarundersökningen är 
invånarna i Båstad nöjdare än genomsnittet med 
sin kommun. Över hälften skulle rekommendera 
sina vänner och bekanta att flytta till Båstad. Ett 
område där vi lyckats väl enligt denna undersök-
ning är fritidsaktiviteter. Även på kulturområdet 
är resultaten goda jämfört med kommunsverige. 
Ett område som vi behöver bli bättre på, precis 
som andra kommuner, är att utöka invånarnas 
möjlighet till inflytande på kommunens verksam-
heter. 

 

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 
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Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
Enligt den senaste servicemätningen (ingår i 
undersökningen kommunens kvalitet i korthet, 
KKiK) har den kommunala servicen blivit mycket 
bättre och snabbare. Det gäller både kontakter 
via telefon och e-post. Även bemötandet får ett 
toppbetyg enligt undersökningen. Trots ovanstå-
ende har vi behov av kontinuerlig verksamhets- 
och kvalitetsutveckling. Enligt Medborgarunder-
sökningen har vi ett genomsnittligt resultat avse-
ende hur nöjd man är med kommunens verksam-
heter - men vi siktar högre än så och arbetar kon-
tinuerligt med att förbättra kvaliteten i våra verk-
samheter. 

 

 

 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Trots nedgången under 2019 har vi fortsatt bra 
resultat inom grundskolan. Andel elever i årskurs 
9 som är behöriga till yrkesprogram uppgick till 
86 %, vilket är bättre än snittet i Sverige samt 
snittet bland liknande kommuner.  Under 2020 
har trenden vänt och utvecklingen är åter positiv.  

Känslan av trygghet i grundskolan har minskat, 
vilket bör uppmärksammas och åtgärdas. Inom 
gymnasiet har genomströmningen av elever sjun-
kit. Av eleverna tar 74 procent examen inom fyra 
år (86 procent 2018). Däremot är genomsnittsbe-
tyget högre, vilket är glädjande. 

 

 

 

 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 

Inom verksamhetsområdet vård och omsorg har 
utvecklingen varit positiv inom flera områden. 
Antalet fallskador bland äldre fortsätter att 
sjunka, inom LSS- och SOL-verksamheterna är 
brukarna nöjdare än tidigare. Inom delområden 
särskilt boende och hemtjänst är andelen nöjda 
85 respektive 90 procent, en liten försämring 
jämfört med tidigare år, men fortsatt goda resul-
tat.  

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 
 
 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senast tillgängliga statistiken (från 
2019) i KOLADA uppgick långtidsarbetslösheten 
till 2,9 procent i Båstad, en minskning med 0,5 
procentenheter jämfört med året innan. Efter co-
ronapandemins utbrott är vi i ett helt nytt läge, 
För många företagare är den närmaste framtiden 
osäker och det finns risk för fler uppsägningar. 
Före coronautbrottet såg statistiken lovande ut 
även vad gäller vuxna med försörjningsstöd med 
låg andel personer som var beroende av bidrag. 
Med all sannolikhet kommer utvecklingen vara 
negativ under resterande året. 

 

 

 

 
 

 
	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Båstad är en av Sveriges mest företagsamma 
kommuner med en hög andel företagare i befolk-
ningen. Ett av delmålen som vi lyckats nå är att 
alltid ha ledig tomtmark planlagd för verksam-
heter. Arbetet att utveckla och vässa kommunens 
företagsklimat fortsätter. Under året har vi skrivit 
ett nytt avtal med Båstads turism och näringsliv 
avseende näringslivslotstjänsten. Allt för att för-
bättra och förenkla kontakterna med företagarna 
i Båstad. Båstad har under 2020 klättrat 50 plat-
ser till plats 114 i Svenskt näringslivs företagskli-
mat ranking. 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

och tydlig 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga sko-

lor och en trygg, stimulerande miljö för barn och 

vuxna 

Fullmäktigemål 4 

Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med 

god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den en-

skildes behov. 

Fullmäktigemål 5 

I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga 

självförsörjande. 

Fullmäktigemål 6  

Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar 

för entreprenörskap och har ett gott företagskli-

mat 
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Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
Inom målområdet finns det både positiva och ne-
gativa trender. Mängden insamlat hushållsavfall, 
kg per person, har minskat och är lägre än i andra 
kommuner med besöksnäring. Vi har även utökat 
andelen skyddad natur som i nuläge uppgår till 
nästan 10 procent av landarealen. Andelen miljö-
bilar har minskat något jämfört med tidigare år, 
men är fortfarande högre än i övriga kommuner i 
Sverige och mycket högre jämfört med andra 
landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Arbetet med Agenda 2030 fortsätter även om co-
ronautbrottet har ändrat förutsättningarna. 

 

Fokusområde Medarbetaren 
 
 

 

 

	
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 
 
Enligt den senaste medarbetarenkäten uppgick 
HME-index (hållbart medarbetarengagemang) till 
78, vilket är ett medelbetyg jämfört med andra 
kommuner. Just nu pågår projektet Heltidsresan 
inom vård och omsorg, med syfte att kunna er-
bjuda heltidstjänster till alla som så önskar. Sjuk-
frånvaron i Båstad är låg i jämförelse med andra 
kommuner medan personalomsättningen har va-
rit högre än önskat. Under 2020 har HR-avdel-
ningen startat projektet medarbetarskap.	

	

Fokusområde Hållbar ekonomi 
 
 
 
 
 

	
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 
 
 

Kommunen har satt upp följande finansiella mål: 
Överskott	ska	uppgå	till	2	procent	av	skattein‐
täkter	och	generella	bidrag.		

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 

Efter tertial två prognostiseras ett helårsresultat 
på 25,3 mkr för 2020, vilket innebär 2,9 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Majo-
riteten av överskottet 23,6 mkr består dock av 
engångsposter. 

Investeringarna	ska	finansieras	till	50	pro‐
cent	med	skattemedel.	Härmed	avses	de	skat‐
tefinansierade	investeringarna	samt	medfi‐
nansiering	av	statlig	infrastruktur.	

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

55 procent av investeringarna beräknas kunna 
täckas med skattemedel. Båstads kommun har för 
närvarande ett mycket stort investeringsbehov i 
främst byggnation av skolor och vatten och av-
lopp. 

Det är dock viktigt att på längre sikt kunna finan-
siera investeringarna utan att öka skuldsättnings-
graden. 

Båstadhem 
 

Vision 1 

Båstadhem ska vara det naturliga valet av hyresbo-

ende i Båstads kommun 

 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

2019-12-31 hade Båstadhem 49 procent av hy-
resrätterna i kommunen. Andelen har sjunkit från 
2013 då det var 53 procent. 

2020-08-31 har Båstadhem 4 457 köande. Under 
perioden har 525 sökande anmält intresse för 69 
lediga lägenheter och 482 sökande har tillkom-
mit. 

Vision 2 

Båstadhem ska verka i hela kommunen och erbjuda 

ett varierat utbud av bostäder med hög servicenivå 

och trygghet i boendet 

 
Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt. 

Båstadhem har lägenheter i hela kommunen föru-
tom i orten Västra Karup. 

Planerad nyproduktion av hyresrätter i radhus-
modell i Grevie är under projektering. 

Fullmäktigemål 7  

Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö 

och  arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle. 

 

Fullmäktigemål 8 

Båstads kommun är  en attraktiv och utvecklande  

arbetsplats. 

Fullmäktigemål 9  

Båstads kommun investerar för framtiden – med 

god ekonomisk hushållning och ett effektivt re-

sursutnyttjande. 
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Båstadhem har höga index för service och trygg-
het i senaste undersökning 2017. Ny undersök-
ning görs hösten 2020. 

Målsättning 1 

Båstadhem ska främja kommunens försörjning av bo-

städer och lokaler och aktivt medverka till att antalet 

hyresrätter för åretruntboende i kommunens bestånd 

ökar 

 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Det pågår en byggnation av tre nya hyresrätter i 
en före detta verksamhetslokal i centrala Båstad. 
Inflyttning i slutet av året. 

Köp av tomt i Grevie för nyproduktion av 20 nya 
hyresrätter i två etapper.  

Under våren färdigställdes Hagapark, ett äldrebo-
ende med verksamhetslokaler med 48 bostäder. 

 

Målsättning 2 

Förvaltning ska ske på sådant sätt att fastigheternas 

värde bibehålls och hyresgästerna ges en god stan-

dard och ett tryggt boende till företagets självkostnad 

 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Marknadsvärdet, kr/m2 har stigit med drygt 50% 
under senaste femårsperioden. 

Driftnettot är 543 kr/m2, vilket är en höjning 
med 43 % på fem år. Höjt driftnetto ger högre 
marknadsvärde. 

Underhåll av fastigheter har utförts enligt plan. 

 

Målsättning 3 

För att säkerställa företagets utveckling och fortbe-

stånd ska en rimlig vinst eftersträvas för en sund kon-

solidering 

 
Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Bolaget har investerat mycket under 2019 varför 
soliditeten har sjunkit något. Däremot kommer 
de investeringar som gjorts och är pågående, 
framöver att bidraga med ökad soliditet i snabb-
bare takt. 

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
God ekonomisk hushållning regleras i Kommu-
nallagen och innebär förutom att räkenskaperna 
går ihop även ett krav på att kommunen bedriver 
verksamheterna på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. Genom mål och riktlinjer sta-
kas den politiska färdriktningen. 

Kommunen når upp till tre av de nio uppsatta 
fullmäktige målen och uppnår delvis sex av de nio 
målen.  

Utifrån målredovisningen görs bedömningen att 
Båstads kommun åtminstone delvis uppfyller 
kravet på god ekonomisk hushållning. 

Kommunens helägda bolag, Båstadhem, har två 
visioner	och 3 målsättningar.	Bedömningen är att 
två av de tre målsättningarna är uppfyllda och att 
den ena av de två visionerna är uppfyllda.  
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Kommunfullmäktigemål

Fokusområde: medborgaren
KF-mål 1 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på. (SCB, 
medborgarundersökning).

64 70 Nöjd-Region-Index är 64, vilket är något bättre än genomsnittet 
för samtliga kommuner. 

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. (SCB, 
medborgarundersökning)

38 48 Nöjd-Inflytande-index är 38. Samtliga kommuners medelindex är 
39. Mest nöjd är man inom frågeområdet information . Under året 
kommer vi att undersöka hur vi kan förbättra vår dialog med 
medborgarna. 

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U00408) 71 76 Totalt NKI 71 (73). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Nöjd medborgarindex- kultur (U09402) 62 66 Nöjd medborgarindex - kultur är 62, ett bra värde över 
genomsnittet i Sverige. Båstads kommun har tillsammans med 
föreningslivet och privata aktörer åstadkommit mycket med små 
medel.

KF-mål 2 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun (SCB, 
medborgarundersökning U00401)

51 62 Nöjd-Medborgar-Index är 51, vilket är något högre än 
genomsnittet för liknande kommuner , men något lägre än 
genomsnittet för alla kommuner. Mest nöjda är våra medborgare 
med räddningstjänsten och det näst högsta betyget får 
förskoleverksamheten.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK U00442))

85 80 85 % får ett svar inom två arbetsdagar. Kommunen har arbetat 
hårt med denna fråga och lyckats höja resultatet rejält.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga . (KKIK 
U00486))

67 62 67% (61 % 2018) får ett svar på en enkel fråga vid kontakt via 
telefon. Utvecklingen går åt rätt håll!

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen. (KKIK U00486) 

94 90 Hela 94 %(89 % 2018) uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de ställt en enkel fråga via telefon. Medelvärde för samtliga 
kommuner är 88 %.

KF-mål 3 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%)(N15428, SCB, Skolverket, KKIK)

85,6 89 Efter en liten nedgång under 2019 ser vi en positiv utveckling 
under 2020. Nya värden publiceras v, 39

Elever i årskurs 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) (N15557, Skolinspektionen)

86,8 89 Färre känner sig trygga i skolan. År 2018 kände hela 94,5 % av 
eleverna sig trygga i skolan, året efter har andelen sjunkit till 86,8 
%

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
(%)(N17457 SCB)

73,5 87 Färre klarar gymnasiet inom 4 år. 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500, SCB och skolverket)

15,3 15 Betygspoäng 15,3 i snitt, vilket är högre än 2018 (14,5) . 

KF-mål 4 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn. 
Andel nöjda (%) (U23471, KKIK , Socialstyrelsen)

85 85 Något lägre andel nöjda (89 % 2018)men resultatet är fortfarande 
högre jämfört med samtliga kommuners genomsnittliga resultat.

Fallskador bland personer 65+,3-årsm, antal/100 000 
(U20462, Patientregistret, Socialstyrelsen)

2 223 2200 Trenden är positiv, fallskadorna minskar (2505 2017). Antal 
fallskador i Båstad är mycket lägre än genomsnittet (3109)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, 
andel nöjda(%)(U21468 KKIK Socialstyren)

90 85 90% (92 % 2018) av brukarna är nöjda med hemtjänsten, ett gott 
betyg, som är i linje med snittbetyget bland svenska kommuner.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS-brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%)(U28532 SKL:s 
undersökning anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.

89 85 Undersökningen indikerar mycket goda resultat och förbättring 
jämfört med förra mätning (77 % 2018).

Brukarbedömning boendestöd SOL - brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420 SKR)

93 85 Även inom SOL-området är andelen nöjda mycket högre än 
tidigare. (63% 2018)

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun 
erbjuder bra och 
likvärdiga skolor och en 
trygg, stimulerande miljö 
för barn och vuxna.

Båstads kommun 
erbjuder vård och 
omsorg med god kvalité - 
jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes 
behov.

Målredovisning
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Fokusområde: Hållbart samhälle
KF-mål 5 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) 
(N00955 arbetsförmedlingen)

2,9 2,3 Långtidsarbetslösheten i Båstad är låg jämfört med genomsnittet i 
Sverige men något högre än genomsnittet för liknande kommuner. 
På grund av Coronapandemin förväntas arbetslösheten stiga 
kraftigt under 2020.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera. Andel (%) (N00973, SCB)

32 58 Andelen personer i arbete alternativt studier är något lägre i 
Båstad än genomsnittet för landets samtliga kommuner. Detta 
gäller även om man jämför med kommuner i samman 
kommungrupp.

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen (N31816 Socialstyrelsen m.fl.)

0,6 0,5 Även om utgångsläget i vår kommun är bra, med en låg andel 
biståndstagare befarar vi att andelen kommer att öka på grund av 
ökad arbetslöshet under coronakrisen.

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel 
(%)(N17434 SCB och Skolverket)

79,6 82 I jämförelse med andra kommuner i samma kommungrupp 
studerar eller arbetar en högre andel av Båstads  ungdomar 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning. På grund av coronakrisen kan 
tänkas att fler satsar på studier på grund av en osäker 
arbetsmarknad.

KF-mål 6 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Företagsklimat enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 75 Totalt NKI 71 (71). Förbättring inom delområden bygglov, något 
nedåt inom miljö- och hälsoskydd. Gott betyg inom bemötande, 
men lägre vad gäller effektivitet

Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkätI Svenskt Näringsliv)

3,4 4 Resultat 3,4 i en 5-gradig skala, är jämfört med genomsinittet för 
kommunerna i Sverige (3,4).

Andel företagsamma personer av befolkningen, 16-74 år (%) 
Svenskt Näringsliv, UC

22,2 22 Båstad tillhör Sveriges mest "företagsamma" kommuner med en 
hög andel företagare bland befolkningen. Med anledningen av 
coronakrisen är prognosen är mycket osäker.

Det finns minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter Ja/nej

Ja Ja Det finns >15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för verksamheter 

KF-mål 7 Mätmetod Senaste 
värde

Mål-
värde

Prog-
nos 

2020

Utvärdering/Kommentar

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801 Avfall 
Sverige)

560 500 Mängden hushållsavfall kg/person minskar i vår kommun och är 
lägre än i andra liknande kommuner. Jämfört med snittet i svenska 
kommuner är den hög. En av anledningarna är att många har 
semesterhus i vår kommun. Vid beräkning av indikatorn tar man 
hänsyn till detta, men troligtivs ges inte tillräcklig kompensation 
eftersom landsbygdskommuner med besöksnäring har mycket 
större mängd hushållavfall i snitt än övriga kommuner har.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514 Ekomatcentrum). 

20 35 Vi räknar inte nå upp till målet under 2020. Vi har en relativt låg 
andel ekologiska livsmedel. Däremot har vi lyckats få bra avtal 
avseende närodlade produkter.

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 42,1 50 Under 2020 har vi anskaffat ett antal nya elbilar som ska 
användas vid tjänsteärenden (bl.a. av vård- och omsorgs- samt 
personalen inom miljöavdelningen). Troligtvis kommer vi dock inte 
nå upp till 50%.

Skyddad natur totalt, andel (%)(N85054) 9,7 9,7 Vi når målet och det finns inga planer på att minska andelen 
skyddad natur.

Fokusområde: medarbetaren
KF-mål 8 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen. 
Totalindex (U00200) egen undersökning

78 80 Vi ligger i linje med övriga kommuners värden.

Heltidsanställda månadsavlönade, 
kommun,(%)(N00206)novemberstatistiken

56 56 Vi har nått målet, men ligger lågt jämfört med andra kommuner, 
Målsättningen bör höjas i efterhand. Just nu pågår projektet 
heltidsresan inom vård och omsorg.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)( egna uppgifter 
i ÅR)

5,5 5,2 I Båstad har sjukfrånvaron varit relativt låg. I dagens läge ser det 
annorlunda ut med anledning av coronapandemin.

Personalomsättning (avgångna) (%) (N00216) 
novemberstatistiken

12 10 Personalomsättningen har minskat från 13 till 12 % och vi ser 
gärna att den sjuker något mer för att kunna ha kontinuitet och 
långsiktighet i verksamheterna.

Fokusområde: Hållbar ekonomi
KF-mål 9 Mätmetod Senaste 

värde
Mål-

värde
Prog-

nos 
2020

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommuns överskott ska uppgår till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 
mandatperioden.

2,9% 2,6% Efter tertial två prognostiseras ett helårsresultat på 25,3 mkr för 
2020, vilket innebär 2,9 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Majoriteten av överskottet 23,6 mkr består dock av 
engångsposter.

Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden.

55% 50% 55 procent av investeringarna beräknas kunna täckas med 
skattemedel. Båstads kommun har för närvarande ett mycket 
stort investeringsbehov i främst byggnation av skolor och vatten 
och avlopp.Det är dock viktigt att på längre sikt kunna finansiera 
investeringarna utan att öka skuldsättningsgraden.

Båstads kommun är en 
attraktiv och 
utvecklande arbetsplats

Båstads kommun 
investerar för framtiden -
med god ekonomisk 
hushållning och ett 
effektivt 
resursutnyttjande

I Båstads kommun är alla 
med arbetsförmåga 
självförsörjande

Båstads kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
entreprenörskap och 
har ett gott 
företagsklimat

Båstads kommun har en 
rik natur- och 
kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett 
hållbart samhälle
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Målredovisning Båstadhem AB

Visioner RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

Vision 1 Mätmetod Mått Utfall 
2020

Utvärdering/Kommentar

SCB: andel av hyresrätter i kommunen V 2019-12 har Båstadhem 49% av hyresrätterna i kommunen. 
Andelen har sjunkit från 2013 då det var 53%.

Kösystem RT V 2020-08-31 har Båstadhem 4 457 köande. Under perioden har 
525 sökande anmält intresse för 69 lediga lägenheter och 482 
nya sölkande har tillkommit kön. 

Vision 2 Mätmetod Mått Utfall 
2020

Utvärdering/Kommentar

Båstadhem har lägenheter i hela kommunen förutom i 
orten Västra Karup.

V Planerad nyproduktion av hyresrätter i radhusmodell i Grevie är 
under projektering.

NKI-undersökning vart 2-3 år. E Båstadhem har höga index för service och trygghet i senaste 
undersökning 2017. Ny undersökning görs hösten 2020.

Målsättning
Målsättning 1 Mätmetod Mått Utfall 

2020
Utvärdering/Kommentar

Antal nyproducerade bostäder V Pågående byggnation av 3 nya hyresrätter i central Båstad i en fd 
verksamhetslokal. Inflyttnin slutet på året.

Aktiviteter för möjligheter till nya bostäder E Köp av tomt i Grevie från Båstads kommun för nyproduktion av 
20 nya hyresrätter i 2 etapper. FFU  och bygglovsansökan sker 
under hösten.

Produktion av specialbostäder V 48 nya VoO bostäder med verksamhetslokaler för äldre 
färdigställdes i april.

Målsättning 2 Mätmetod Mått Utfall 
2020

Utvärdering/Kommentar

Förvaltning ska ske på 
sådant sätt att 
fastigheternas värde 
bibehålls och 
hyresgästerna ges en 
god standard och ett 
tryggt boende till 
företagets självkostnad

Marknadsvärdering RT Marknadsvärdet, kr/m², har stigit med drygt 50% under senaste 
5-årsperioden.

Driftnetto RT Driftnettot är 543 kr/m², vilket är en höjning med 43% på 5 år. 
Höjt driftnetto ger högre marknadsvärde.

Nyckeltalsjämförelser genom Sveriges Allmännytta RT Jämförelser med kr/m² görs årligen gentemot Sveriges 
Allmännytta.

Underhållsplaner 10 år framåt E Underhåll enligt plan utförs varje år.
Målsättning 3 Mätmetod Mått Utfall 

2020
Utvärdering/Kommentar

Soliditet RT Bolaget har investerat mycket under senaste åren varför 
soliditeten har sjunkit något. Däremot kommer de investeringar 
som gjorts och är pågående, framöver att  bidraga med ökad 
soliditet i snabbare takt.

Avkastningskrav 4% mätt som driftnetto/marknadsvärde i 
genomsnitt över 3 år.

RT Prognosen är 3,5% för 2020.

Båstadhem ska vara det 
naturliga valet av 
hyresboende i Båstads 
kommun

Båstadhem skall verka i 
hela kommunen och er-
bjuda ett varierat utbud 
av bostäder med hög 
servicenivå och 
trygghet i boendet

Båstadhem ska främja 
kommunens försörjning 
av bostäder och lokaler 
och aktivt medverka till 
att antalet hyresrätter 
för åretruntboende i 
kommunens bestånd 
ökar.

För att säkerställa 
företagets utveckling 
och fortbestånd ska en 
rimlig vinst eftersträvas 
för en sund 
konsolidering

12



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

 
 

 
Budgetföljsamhet bland nämnderna  

Avvikelser mot budget, prognos helår (mkr)  

 

 

 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått som visar kommunens be-
talningsförmåga på lång sikt. Den visar hur stor 
del av kommunens tillgångar som är finansierade 
med egna medel, i stället för med lånade pengar. 
Ju högre soliditet, desto starkare finansiell hand-
lingsberedskap har kommunen. Förändringar i 
soliditeten kan bero på investeringstakt, nyupplå-
ning, resultat och övriga skuldförändringar. 

Soliditeten per den 31 augusti 2020 är oföränd-
rad jämfört med 2019.  

Soliditet (%)   

 

Enligt gällande bestämmelser ska pensionsskuld 
uppkommen före 1998 inte upptas som skuld i 
balansräkningen. Räknar man med den i skulden 

blir soliditeten 21 procent per den 31 augusti 
2020 vilket innebär att soliditeten inklusive pens-
ionsskuld före 1998 ökar med 2 procent jämfört 
med 2019 vilket är vad soliditeten var 2018. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för 
krav på ekonomisk balans mellan intäkter. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett år upp-
står ett underskott som ska återställas inom tre 
år. Balanskravet avser kommunens nämnds och 
förvaltningsorganisation. 

Båstads kommun har de senaste fem åren upp-
fyllt balanskravet, senast kommunen inte gjorde 
det var 2008. Det finns därför inget underskott 
att återställa. Balanskravsjusteringar innebär 
bland annat att vissa realisationsvinster inte tas 
med i bedömningen om årets resultat uppfyller 
balanskravet. Under 2020 prognostiseras kom-
munen avyttra fastigheter, inventarier och maski-
ner som genererade en reavinst på 0,4 mkr. En-
ligt huvudprincipen ska realisationsintäkter räk-
nas bort vid en balanskravsjustering.  

Årets balanskrav är positivt och uppgår till 
25,3 mkr (3,5 mkr) vilket lever upp till lagens 

0,1

0,0

0,5

-2,0

0,0

0,6

-17,6

0,0

0,2

0,4

0,0

1,3

2,1

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3

-3,4

-21,5

0,0

19,3

23,6

8,3

0,1

0,0

0,3

0,0

0,0

0,2

-18,6

0,0

-0,1

-0,3

0,0

2,1

1,8

-2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

-4,4

-16,2

-0,1

6,8

22,4

-4,9

KF - KF
KS - kommunstyrelse

KS - kommunledningskontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

KS - individ och familj, sociala utskottet
MN - myndighetsnämnd

MN - teknik och service sk.fin.
MN - samhällsbyggnad

UN - utbildningsnämnd
UN - skolpeng bo/grsk

UN - skolpeng gymn
UN - barn och skola ram
UN - BS resultatenheter

UN - BS resultatenheter gymnasium
UN - bildning och arbete ram

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - hemvårdspeng

VN - boendepeng
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Finansförvaltning

Engångsposter
Total avvikelse
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krav. Jämfört med tidigare år är resultatet betyd-
ligt bättre. Kommunen har inte använt sig av re-
sultatutjämningsreserv (RUR).  

 Balanskravsutredning (mkr)  

 

Prognos 

2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 25,3 

- Samtliga realisationsvinster -0,4 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 0,0 

+- Återföring av vinster och förluster i 

värdepapper - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 24,9 

= Balanskravsresultat 24,9 
 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 be-
slut om att finansiera framtida ökade pensionsut-
betalningar genom att skapa medel i den egna ba-
lansräkningen öronmärkta till ändamålet. Beslu-
tet innebär att den del av överskottet som över-
skrider värdesäkringen av det egna kapitalet 
skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetal-
ningar. Värdesäkring av det egna kapitalet inne-
bär att resultatet först ska täcka inflationens vär-
deminskande effekt på det egna kapitalet innan 
överskridande del kan reserveras till pensionsre-
serven. (Inflationen (KPI) 2020 prognostiseras bli 
blir 0,5 procent. enligt SKR:s bedömning i cirku-
lär 20:32). För 2020 prognostiseras det innebära 
att 22,4 mkr öronmärks av det egna kapitalet till 
pensionsreserv, som då totalt skulle uppgå till 
128,9 mkr. 

Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnaderna för perioden har uppgått 
till 416 mkr. I personalkostnaderna ingår, utöver 
löner och semesterersättning till våra medarbe-
tare, även arvode till politiken.  

Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår 
per den 31 augusti 2020 till 1 299, vilket är 63 
personer färre jämfört med 31 augusti 2019. An-
talet tillsvidareanställda har minskat med 23 per-
soner och antalet visstidsanställda har minskat 
med 43 personer. 

Den totala sjukfrånvaron per den 31 augusti 2020 
har ökat till 6,79 procent jämfört med den 31 au-
gusti 2019 då den var 6,09 procent. Av den totala 
sjukfrånvaron för tertial 2 2020 är 37 procent 
långtidssjukfrånvaro.  

Coronapandemin har påverkat sjukfrånvaron och 
rapporteringen i personalsystemet. Det är den 
rapporterade sjukfrånvaron som chef attesterar 
som generar procentsiffrorna. Med anledning av 
coronapandemin kommer sjuktalen med största 
sannolikhet att falla ut högre än vad siffrorna sä-
ger i tertial 2 rapporten, detta beror på en viss 
fördröjning av rapporteringen. 

För att verksamheten under tertial 2 skulle kunna 
följa frånvaron på daglig bas, skapades en från-
varoenkät som chefer rapporterade daglig sjuk-
frånvaro och vård av barn. Dessa siffror är dock 
inte jämförbara med sjukfrånvaro siffrorna i stort 
då det handlar om flera olika anställningsformer i 
redovisningen. 

Av den totala registrerade sjukfrånvaron är det 
fördelat per verksamhet enlig följande. 

 

Sjukfrånvaro per verksamhet  

Verksamhet % 

Kommunledningskontor 2,26 

Teknik och service 5,89 

Samhällsbyggnad 2,42 

Barn och skola 6,13 

Bildning och arbete 6,66 

Vård och omsorg 8,39 
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Resultaträkning, Balansräkning 

 
 

Resultaträkning 
    Kommunkoncern    Kommun 

  Utfall Utfall Prognos Bokslut  Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 

(mkr) 200831 190831 201231 191231  200831 190831 201231 201231 191231 

Verksamhetens intäkter 202 204 291 326  167 158 202 221 261 

Verksamhetens kostnader  -656 -668 -1 021 -1 039  -649 -647 -966 -993 -1 011 

Avskrivningar -53 -48 -89 -72  -39 -36 -68 -69 -54 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -506 -512 -820 -785  -522 -526 -832 -841 -805 

Skatteintäkter  460 457 714 687  460 457 697 714 687 

Generella statsbidrag och utjämning  117 81 153 121  117 81 153 153 121 

VERKSAMHETENS RESULTAT 70 26 48 23  55 13 19 26 4 

Finansiella intäkter 1 2 1 2  3 3 2 3 4 

Finansiella kostnader -8 -8 -12 -13  -3 -2 -4 -4 -3 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 63 21 36 12  55 13 17 25 4 

Extraordinära poster 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 63 21 36 12  55 13 17 25 4 
 
 

Balansräkning 

 

 Kommunkoncern  Kommun  

(mkr) 200831 191231  200831 191231 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 799 1 663  1 152 1 047 

   Maskiner och inventarier 73 78  67 72 

   Övriga materiella anläggningstillgångar 117 145  0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 40 40  44 44 

Summa anläggningstillgångar 2 029 1 927  1 263 1 163 
Bidrag till statlig infrastruktur 64 56  64 56 
Omsättningstillgångar      
Förråd och exploateringsfastigheter 10 25  10 25 

Kortfristiga fordringar 116 124  115 127 

Kortfristiga placeringar 1 1  1 1 

Kassa och bank 107 41  79 21 

Summa omsättningstillgångar 233 191  205 175 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 327 2 174  1  532 1 394 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget kapital      
Årets resultat 63 12  55 4 

Pensionsreserv 107 107  107 107 

Övrigt eget kapital 504 492  405 401 

Summa eget kapital 673 610  567 512 
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner 7 7  7 7 

Avsättningar för latent skatt 11 11  2 2 

Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 4 2  4 2 

Summa avsättningar 22 20  13 11 
Skulder      
Långfristiga skulder 1 418 1 288  759 630 

Kortfristiga skulder 214 256  193 242 

Summa skulder 1 631 1 544  952 872 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  2 327 2 174  1 532 1 394 

      
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna 245 243  245 243 

Övriga ansvarsförbindelser 28 39  716 727 
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Kassaflödesanalys 

 
 
 
 

Kassaflödesanalys 
   Kommunkoncern  Kommun 
(mkr)  200831 191231  200831 191231 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Periodens resultat  63 10  55 4 

Justering för ej likviditetspåverkande poster       

     Avkrivningar  53 71  39 53 

     Nedskrivningar/Utrangeringar  0 1  0 1 

     Gjorda avsättningar  11 1  11 3 

     Återförda avsättningar  -8 3  -8 -3 

     Orealiserade kursförändringar  0 0  0 0 

     Upplösning av bidrag till infrastruktur  0 3  2 3 

     Upplösning av investeringsbidrag  2 -3  -2 -3 

Övriga likviditetspåverkande poster       

     Utbetalning av bidrag till infrastruktur  8 2  8 2 

Poster som redovisas i annan  sektion       

     Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -0 -3  -0 -1 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  127 85  105 60 

Minskning/ökning kortfristiga fordringar  17 -22  12 -21 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter  16 -6  16 -6 

Minskning/ökning kortfristiga skulder  -58 8  -56 23 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  101 65  76 56 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i materiella anläggningstillgångar  -156 -308  -140 -164 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar  0 3  0 3 

Anslutningsavgifter VA  6 16  6 16 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 4  0 1 

Förvärv av  finansiella tillgångar  0 0  0 0 

Avyttring av finansiella tillgångar  0 0  0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  149 -284  -133 -144 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån  150 262  150 132 

Amotering av skuld  -18 -21  -18 -21 

Ökning av långfristiga fodringar  -10 0  -10 0 

Minskning av långfristiga fordringar  0 1  0 1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  122 242  -122 112 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR       

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -8 -2  -8 -2 

Årets kassaflöde  65 21  57 22 

Likvida medel vid periodens början  41 21  21 0 

Likvida medel vid periodens slut  107 41  79 22 

 

 

 

 

 

17



FINANSIELLA RAPPORTER BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

Noter 

Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. 

Not 2 Jämförelsestörande poster 

Karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt deras effekt på tillgångar, 
skulder, eget kapital och resultat 

Kommunkoncern Kommun

(mkr) 2020-08 2019  2020-08 2019 

Reavinst fastighetsförsäljning 0,0 2,4 0,0 0,1

Nedskrivning Skogsbyn moduler 0,0 -0,8 0,0 -0,8

Exploatering 0,0 12,7 0,0 12,7

Investeringsbidrag i driften 3,6 0,0 3,6 0,0

Äldre hyresintäkt 0,4 0,0 0,4 0,0

Summa 4,0 14,3 4,0 12,1

Not 3 Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början 

Inköp och delägare i Ängelholms flygplats.  

Not 4 Redovisning av extra generella statsbidrag 

Redovisning av extra generella statsbidrag har gjorts in enlighet med RKR´s yttrande om vissa redovis-
ningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin. Detta innebär 
schablonmässig fördelning med 1/12 per månad över räkenskapsåret. 
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Driftredovisning 

Driftredovisning
Kommunens	driftsredovisning	beskriver	hur	
nämnder	och	styrelser	under	året	har	hante‐
rat	de	medel	de	har	fått	för	att	utföra	sina	
uppdrag.		

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för 
en ekonomi i balans. Verksamhetsområdenas 
budgetavvikelser uppgick till -35 (-35) mkr vil-
ket är i paritet med avvikelsen verksamheterna 
uppvisat åren 2017-2019. Årets prognostiserade 
avvikelse motsvarar 4 procent av nettokostna-
derna. 

Budgetföljsamhet bland nämnderna 

Kommunstyrelsen lämnade en negativ avvi-
kelse på 18,5 mkr. Det finns avvikelser inom 
kommunstyrelsen där den största negativa avvi-
kelsen är inom individ och familj sociala utskot-
tet, -17,6 mkr. Kostnaderna för placeringar 
ökade under 2019 och för 2020 prognostiseras 
dessa överskrida budget med 15,4 mkr. Övriga 
avvikelser inom sociala utskottet är inom ekono-
miskt bistånd, ökade lönekostnader kopplade till 
arbetsmiljöutredningar och fortsatt behov av 
stöd av konsulter under början av året. 

Myndighetsnämndens prognostiserar en posi-
tiv budgetavvikelse på 0,6 mkr. De för nämnden 
större avvikelserna består av en positiv avvi-
kelse på 0,6 mkr för bygglov på grund av ökad 
ärendemängd och negativ avvikelse på 0,3 mkr 
för miljö och hälsoskydd på grund av påverkan 
från corona.  

Budgetavvikelsen för Utbildningsnämnden 
prognostiseras bli 2,9 mkr. De största avvikel-
serna inom utbildningsnämnden är på skolpeng 
för barnomsorg, grundskola  och gymnasium to-
talt 3,4 mkr som beror på färre elever än budge-
terat. Barn och skola ram prognostiserar en ne-
gativ avvikelse om -0,5 mkr där de största pos-
terna består av en negativ avvikelse förlokal-
kostnaderna och en positiv avvikelse för tilläggs-
beloppen. 

Budgetavvikelsen för Vård‐	och	omsorgsnämn‐
den prognostiseras bli -19,7 mkr. Coronapande-
min har haft stor påverkan på verksamheten. 
Kommunen har återsökt 11,8 mkr för kostnader 
kopplade till corona vilka inte är medräknade i 
prognosen då det fortfarande råder stor osäker-
het om hur mycket kommunen kommer erhålla. 

Utförarna, resultatenheterna inom vård- och om-
sorgsboende och hemvård prognostiserar en ne-
gativ avvikelse på -12,8 mkr. En översyn av be-
manningen har påbörjats men arbetet har delvis 
pausats med hänsyn till coronapandemin. Köpta 
platser inom Stöd och omsorg prognostiserar en 
negativ avvikelse på -3,6 mkr.  Prognosen för 
Hemvårdspengen beräknas bli 5,3 mkr bättre än 
budgeterat på grund av att färre timmar behöver 
nyttjas. Coronapandemin har märkts av både ge-
nom ett tapp av hemvårdstagare men också ge-
nom ett minskat inflöde av nya vård- och om-
sorgstagare som vill avvakta tills pandemin är 
över. Boendepengen prognostiserar en negativ 
avvikelse mot budget med -3,4 mkr på grund av 
högre beläggning på Haga Park än budgeterat. 
Verksamheten har även haft kostnader för ex-
ternt köpta korttidsplatser vilket det inte varit 
budgeterat för. 

En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	och	
verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksamhetsberät‐
telse. 

Finansförvaltningen som består av övriga 
kommungemensamma poster som samt finans-
förvaltningen prognostiserar en avvikelse på 
+42,9 mkr. Avvikelsen beror till störst del på en-
gångsintäkter motsvarande 23,6 mkr varav ma-
joriteten består av exploateringsintäkter till 
16,2 mkr som är för försäljning av tomter.  Bi-
drag för investeringar i bryggor i Torekov samt 
upprustningen av Köpmansgatan förklarar ca
7 mkr av engångsintäkterna.

Riksdag och regering har aviserat om ökat stats-
bidrag till kommuner och regioner samt för 
ökade kostnader kopplade till corona. Totalt för 
Båstads kommun innebär det ca 28,3 mkr. Dock 
sjunker skatteprognoserna i samband med den 
pågående pandemin varför den beräknade avvi-
kelsen för kommunens skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag beräknas uppgå till 16,5 mkr. 
Detta är fortfarande en osäker prognos som byg-
ger på scenario från SKR. 

Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre 
än budgeterat vilket ger en positiv avvikelse om 
+2,1 mkr. Övriga finansiella poster prognostise-
rar en avvikelse på +0,7 mkr.
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Driftredovisning 

 
 
 

 

 

 Driftredovisning (mkr)        

 

Budget 

 

2020 

Prognos 

intäkter 

2020 

Prognos 

kostnader 

2020 

Prognos 

netto 

2020 

Budget- 

avvikelse 

2020 

Utfall 

Intäkter 

2019 

Utfall 

kostnader 

2019 

Kommunfullmäktige -2,2 0,0 -2,1 -2,1 0,1 0,0 -2,1 

Kommunstyrelsen -187,5 146,5 -352,5 -206,0 -18,5 168,9 -366,4 

- varav kommunstyrelse -2,8 0,0 -2,8 -2,8 0,0 0,0 -2,9 

- varav kommunledningskontor -53,3 0,5 -53,3 -52,8 0,5 1,2 -52,6 

- varav teknik och service -60,0 105,2 -167,2 -62,0 -2,0 110,3 -168,3 

- varav samhällsbyggnad -3,1 7,1 -10,2 -3,1 0,0 7,7 -9,8 

- varav bildning och arbete -32,1 24,5 -55,9 -31,5 0,6 30,1 -62,2 

- varav individ och familj sociala utskottet -36,3 9,3 -63,1 -53,9 -17,6 19,6 -70,6 

Myndighetsnämnd -3,6 11,3 -14,3 -3,0 0,6 10,2 -11,8 

- varav myndighetsnämnd -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 

- varav teknik och service -0,3 0,2 -0,3 -0,1 0,2 0,0 -0,2 

- varav samhällsbyggnad -3,0 11,1 -13,7 -2,6 0,4 10,2 -11,2 

Utbildningsnämnd -349,3 243,4 -589,8 -346,4 2,9 272,8 -595,6 

- varav utbildningsnämnd -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,5 

- varav skolpeng, barnomsorg/grundskola -210,9 14,4 -224,0 -209,6 1,3 14,0 -211,9 

- varav skolpeng, gymnasium -57,6 0,8 -56,4 -55,6 2,1 1,0 -50,0 

- varav barn och skola ram -77,4 3,3 -81,2 -77,9 -0,5 5,2 -79,9 

- varav BS resultatenheter 0,0 204,7 -204,7 0,0 0,0 229,4 -227,2 

- varav BS resultatenheter gymnasium 0,0 19,5 -19,5 0,0 0,0 23,0 -23,1 

- varav bildning och arbete ram -2,9 0,7 -3,6 -2,9 0,0 0,2 -3,0 

Vård- och omsorgsnämnd -256,7 186,8 -463,2 -276,4 -19,7 190,2 -261,9 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,5 

- varav hemvårdspeng -56,4 7,47 -58,8 -51,1 5,3 7,5 -62,8 

- varav boendepeng -64,7 14,3 -82,3 -68,1 -3,4 14,3 -80,6 

- varav vård- och omsorg -135,2 164,8 -321,6 -156,8 -21,5 168,3 -308,2 

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,5 

Överförmyndare -1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -1,4 

Kommunrevision -0,8 0,0 -0,9 -0,9 0,0 0,0 -0,9 

Summa verksamheter -801,3 588,1 -1 424,0 -835,9 -34,6 643,1 -1 447,1 

Övriga kommungemensamma poster -30,5 23,6 -29,1 -5,5 25,1 19,1 -19,8 

Summa verksamhetens nettokostnad -831,8 611,7 -1 453,1 -841,4 -9,6 662,3 -1 466,9 

Finansförvaltning 848,8 871,1 -4,4 866,6 17,8 811,6 -3,0 

SUMMA 17,0 1 482,8 -1 457,5 25,3 8,3 1 473,9 -1 469,8 

VA 0,0 54,7 -54,7 0,0 0,0 47,5 -47,5 

TOTALT 17,0 1 537,5 -1 512,2 25,3 8,3 1 521,4 -1 517,3 
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Investeringsredovisning 

 
 

Investeringsredovisning
Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
Kommunens investeringar (skattefinansierade, 
avgiftsfinansierade samt medfinansiering) under 
2020 beräknas uppgå till 219 (167) mkr. Det är 
28 mkr lägre än budgeterat. I budget finns 
247 mkr avsatta.  

Bland de större investeringarna prognostiseras 
fastighetsrelaterade investeringar till 110 mkr 
där Förslövs skola står för 90 mkr, samt VA-in-
vesteringar till 71 mkr där den största posten på 
16,5 mkr är kopplat till Sydvattenanslutningen.  

 Skattefinansierat, VA-investeringar 

(mkr) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Investering (netto) 219 167 171 120 121 

- varav skattefinansierat 151 108 80 79 77 

-varav medfinansiering 

av statlig infrastruktur 11 2 16 -5 6 

- varav VA-investeringar 57 57 75 47 44 

 

Ett av kommunens finansiella mål 2020 är att in-
vesteringar inom skattefinansierad verksamhet 
ska finansieras till 50 procent med egna medel. 
Det innebär i så fall att kassaflödet från den lö-
pande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital ska täcka nya investeringsutgifter inom 
skattefinansierad verksamhet till 50 procent. Ti-
digare år har detta mått definierats som årets re-

sultat och avskrivningar från gamla investe-
ringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
täcka nya investeringsutgifter inom skattefinan-
sierad verksamhet. Siffrorna som redovisas här 
följer den nya definitionen. Om självfinansie-
ringsgraden uppgår till 100 procent behöver 
inga nya lån tas upp för att täcka utgifterna för 
de nya investeringarna. En självfinansierings-
grad på 100 procent är något kommunen bör ef-
tersträva att nå efter nuvarande investerings-
puckel. 

Självfinansiering årets investeringar 

(%) 

Prognos 

2020 2019 2018 2017 2016 

Samtliga investeringar* 49 41 43 66 57 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 55 46 62 89 78 

*	inklusive	bidrag	till	medfinansiering	av	statliga	infrastruk‐
tursatsningar	som	i	kommunens	redovisning	upplöses	över	ba‐
lansräkningen. 

Kommunen klarar målet att självfinansiera inve-
steringar inom skattefinansierad verksamhet till 
50 procent 2020. Självfinansieringsgraden pro-
gnostiseras bli 55 procent under 2020. Sett över 
den senaste femårsperioden hamnar självfinan-
sieringsgraden över 50 procent. Dock är det 
först 2019 som målet är sänkt från en självfinan-
sieringsgrad på 100 procent till det nuvarande 
50 procent.  
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Investeringsredovisning 

 
 

 Investeringsredovisning per verksamhet     

(mkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

mot budget 

KOMMUNKONTOR -2 -4 -4 0 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Gata -6 -8 -8 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -8 -10 -11 -1 

  Fastighetsservice -81 -104 -110 -6 

  Övrigt -6 -9 -8 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -94 -121 -126 -6 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -8 -10 -11 -1 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -3 -7 -7 0 

  Landsbygdsinvesteringar -1 -2 -2 0 

  Nyinvesteringar -14 -38 -23 15 

  Exploatering VA -6 -26 -9 -17 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -35 -91 -57 34 

Anslutningsavgifter 8 8 10 2 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -5 -9 -8 1 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 0 0 0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 16 45 52 7 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  11 36 44 8 

TEKNIK OCH SERVICE summa -141 -230 -202 28 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0 -1 -1 0 

BARN OCH SKOLA -2 -8 -8 0 

BILDNING OCH ARBETE -0 -1 -1 0 

VÅRD OCH OMSORG -2 -4 -4 0 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -131 -202 -167 35 

varav     

Skattefinansierad investering -105 -146 -151 -5 

Medfinansiering statlig infrastruktur -8 -10 -11 -1 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -35 -91 -57 34 

Exploatering 16 45 52 7 

     

Summa anslutningsavgifter 8 8 10 2 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -37 -83 -47 35 
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Investeringsredovisning 

 
 

Investeringsredovisning fleråriga projekt       

 

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

(mkr) 

Beslutat 

totalutgift 

Ack utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

TEKNIK OCH SERVICE       

Skattefinansierad verksamhet       

  Gata -21 -13 7 -8 -8 0 

 - varav: GC-väg Banvallen -16 -13 3 -4 -4 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -17 -17 1 -10 -11 -1 

  Fastighetsservice -209 -202 8 -104 -110 -6 

 - varav: Om- och tillbyggnad Förslövs skola F-6 -140 -139 1 -90 -90 0 

  Övrigt -19 -16 3 -9 -8 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -249 -232 18 -121 -126 -6 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -17 -17 1 -10 -11 -1 

Taxefinansierad verksamhet       

Taxefinansierad verksamhet -90 -42 47 -91 -57 34 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -90 -42 47 -91 -57 -7 

Anslutningsavgifter 43 50 6 8 10 2 

 - varav: Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 21 15 -6 3 4 1 

Exploateringsområden (ej VA)       

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -128 -66 62 -9 -8 1 

 - varav: Östra Karup -42 -22 20 -0 -0 0 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 10:10 -43 -20 23 0 -0 -0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 111 103 -9 45 52 7 

 - varav: Heden, Hemmeslöv 49 48 -1 -0 -0 0 

TS Summa exploateringsområden (ej VA)  -16 37 53 36 44 8 

TEKNIK OCH SERVICE summa -325 -208 117 -230 -202 28 
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Exploateringsredovisning 

 
 

 
* Kommunalt markinnehav som enligt översiktsplan (ÖP08) pekats ut som utvecklingsbart 

 
 

Exploateringsredovisning 
Exploatering är en process varigenom råmark 
omvandlas till färdiga bostads- eller verksam-
hetsområden. 

Under 2020 har utbyggnad av allmän plats inom 
området Heden, etapp III, färdigställts och över-
låtelsehandling tecknats för fastigheterna Hem-
meslöv 10:208,10:209 och 10:214.   

Byggnation av padelhall med kontor och serve-
ring inom den överlåtna fastigheten Hemmeslöv 
5:65 är under färdigställande. Byggnation inom 
fastigheten Hemmeslöv 5:60 har däremot skju-
tits på framtiden på grund av coronautbrottet. 

Längs inre kustvägen har kommunen tre tomter 
för olika ändamål kvar att omsätta. Tomten 
närmast cirkulationsplatsen planeras att anvisas 
till lämplig verksamhet genom tävlingsförfa-
rande.  

I Östra Karup, inom exploateringsområdet Stine-
hov, pågår byggnation av 6 hyresrätter och för-
säljning av 24 bostadsrätter på tomter som kom-
munen upprättat överlåtelseavtal för.  

Genomförandet av detaljplanen Sunnan 10 med 
flera har startats upp, i enlighet med ingånget 
exploateringsavtal och lagakraftvunnen detalj-
plan. 

Detaljplanarbete pågår för två mycket viktiga ex-
ploateringsområden i Båstads kommun; ”Peters-
berg” som kommer att inrymma byggrätter för 
bostäder, skola, förskola, handel och centrum-
ändamål och ”Vistorp väst väg 105” som kom-
mer att inrymma byggrätter för ett stort antal 
verksamhetsetableringar.  

I Förslöv pågår projektering av kommande bygg-
nation inom fastigheten Slammarp 64:60. Över-
låtelseavtal tecknas under hösten 2020 när pro-
jekten sålts in till marknaden. 

Genomförande av strategin för övertagande av 
vägföreningars huvudmannaskap startar med 
Förslöv ga:3.  

Exploateringens resultatpåverkan 
2020 års budget för kommunens skattefinansi-
erade investeringar uppgår till 9,0 mkr, och pro-
gnostiseras till ca 7,3 mkr. 

Budgeterade intäkter från försäljning av kom-
munal mark 2020 uppgår till 45,4 mkr och pro-
gnostiseras till 21,2 mkr, med tillhörande kost-
nader om 5,0  mkr. Prognosen inkluderar endast 
de projekt som uppfyllt krav om byggnadsskyl-
dighet. 

 

	

 Exploatering       

  

 Yta vid årets 
början, ha 

Yta vid 
årets slut, 

ha 
prognos 

2020 

Avstyckade 
tomter till 
försäljning 

Antal sålda 
tomter jan-

aug 2020 

Antal 
sålda 

tomter 
prognos 

2020 

Bostadsmark*  113 113 551 2  26 

Verksamhetsmark*  78 80 4 0  2  

Markreserv  416 425       

TOTAL  607 609 27 2  25  

 

                                                                  
1 32 stycken av tomterna är under avstyckning 
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Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunfullmäktige   

inklusive beredningar  

och partistöd -1 294 -2 173 -2 123 50 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslu-
tande organ och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kom-
munen. Kommunfullmäktiges 41 mandat är för-
delade på Moderaterna (10), Bjärepartiet (9), 
Centerpartiet (6), Socialdemokraterna (6), Libe-
ralerna (4), Sverigedemokraterna (3), Miljöpar-
tiet (2) och Kristdemokraterna (1). Kommunfull-
mäktige har ett majoritetsstyre genom samver-
kan mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna.	

Under perioden januari-augusti har kommun-
fullmäktige haft 6 ordinarie och ett extra sam-
manträde. Vid sammanträdena har det behand-
lats 141 ärenden (120 ärenden under samma pe-
riod 2019). Kommunfullmäktiges sammanträ-
den har i genomsnitt varat i 2,6 timmar (3 tim-
mar under samma period 2019). 

Kommunfullmäktiges presidium har kontinuer-
ligt anordnat gruppledarträffar där förvaltning 
och inbjudna gäster informerat partiernas 
gruppledare. Forumet används även för utveckl-
ing av fullmäktiges arbetsformer. 

Corona 
Till följd av pandemin initierade ordförande ti-
digt en överenskommelse mellan de politiska 
partierna om kvittning av platser i fullmäktige. 
Det har medfört att fullmäktige är reducerad till 
23 ledamöter. Utöver det har kommunfullmäk-
tige beslutat att samtliga nämnder kan genomfö-
ras med distansdeltagare för att minska smitt-
spridningen. 

Via kommunfullmäktiges sammanträden har le-
damöter och åhörare kontinuerligt informerats 
om kommunens arbete med pandemin. 

Pandemin har gjort att evenemang som borg-
mästarkaffe och bussutflykt för invånare har 
ställts in. 

För att minska risken för smittspridning har 
kommunfullmäktige genomförts i Grevieparken. 

 Sammanträden kommunfullmäktige 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 4 6 

Extra sammanträden 1 1 

Behandlade ärenden 141 120 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,6 3 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige prognosticerar en positiv 
avvikelse mot budget om motsvarande 50 tkr. 
Anledningen är påverkan av pandemin, vilken 
har lett till minskning av mötesarvoden, in-
ställda evenemang och i övrigt minskade utgif-
ter. 
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Kommunstyrelse – Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse
Driftredovisning 

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommunstyrelse -1 849 -2 762 -2 762 0 

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter. Kommunstyrelsen ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av 
samtliga kommunala verksamheter, dess ut-
veckling och ekonomi, samt har uppsikt över 
kommunala verksamheter som bedrivs i hel- el-
ler delägda bolag. Kommunstyrelsen har tre ut-
skott (arbetsutskottet, förhandlingsutskottet och 
socialutskottet) samt fyra råd (pensionärsråd, 
tillgänglighetsråd, ungdomsråd och kulturråd). 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter som 
ansvarar för beredning av kommunstyrelsens 
ärenden.  

Förhandlingsutskottet består av fem ledamö-
ter som ansvarar för kommunens lönerevision 
och är tillika pensionsmyndighet för förtroende-
valda.  

Socialutskottet	består av tre ledamöter som an-
svarar beslut och beredning av ärenden som rör 
kommunstyrelsens ansvar som socialnämnd. 

Under perioden januari-augusti har kommunsty-
relsen haft sju ordinarie och fyra extrainsatta 
sammanträden. Vid dessa har det behandlats 
186 ärenden, vilket är oförändrat jämfört med 
samma period 2019.   

Kommunstyrelsens ordinarie sammanträden har 
i genomsnitt varat i 3,4 timmar, vilket är något 
mindre jämfört med samma period 2019. 

I likhet med kommunstyrelsen har dess arbets-
utskott även haft extra sammanträden, men 
minskat sammanträdestiden från 4,1 timmar till 

3 timmar. Det kan vara en konsekvens av ändrad 
beredningsprocess för kommunstyrelsen. 

Under perioden har kommunstyrelsens arbets-
utskott genomfört dialogmöten inom ramen för 
sin uppsiktsplikt. Dialogmötena har behandlat 
budget- och måluppfyllelse samt påverkan av co-
ronapandemin. 

Sammanträden kommunstyrelse 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 7 7 

Extra sammanträden 4 0 

Behandlade ärenden 186 187 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,4 3,6 

Sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 7 7 

Extra sammanträden 2 0 

Behandlade ärenden 124 156 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 4,1 

Corona 
I ett tidigt skede av pandemin initierade kom-
munstyrelsen ärende för att möjliggöra för di-
stansdeltagande på sammanträden. En frivillig 
kvittning av platser har även skett i kommunsty-
relsen, vilket medfört att styrelsen är reducerad 
till nio ledamöter. 

Kommunstyrelsen informeras kontinuerligt om 
pandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 
Kommunalrådet informerar kommunfullmäktige 
om åtgärder som görs för verksamheterna, med-
borgarna och näringslivet.  

Till följd av pandemin har kommunens råd ställt 
in sina sammanträden. 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget.  
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

Kommunledningskontor
Driftredovisning 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS - 

KOMMUNLED-

NINGSKONTOR -33 058 -53 257 -52 757 500 

Kommundirektör -3 829 -5 856 -6 181 -325

Kommunikations-

avdelning -3 169 -5 678 -5 453 225 

Avdelningen för 

hållbar utveckling -1 261 -2 484 -2 224 260 

Kommunkansli -2 439 -4 572 -4 072 500 

Ekonomiavdelning -6 920 -10 514 -10 794 -280

HR-avdelning -6 902 -11 017 -10 897 120

IT-avdelning -7 199 -10 974 -10 974 0 

Upphandlings-

avdelning -1 339 -2 162 -2 162 0 

INVESTERING -1 788 -3 536 -3 590 -54 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektör 
År 2020 är inget vanligt år. När det gäller kom-
munledningskontorets uppdrag att leda och ut-
veckla kommunen så har det fått stå tillbaka för 
att operativt klara insatserna när det gäller coro-
napandemin och insatser för att komma tillrätta 
med de kvalitetsbrister som funnits inom IFO-
verksamheten.  

Arbetsbelastningen med anledning av pandemin 
har ökat för alla avdelningar på kontoret då det 
gäller att hitta nya lösningar såväl när det gäller 
nya arbetssätt och att beslut snabbt behöver 
fattas.  

Krisledningsstaben som svarat för ledning- och 
styrning av kommunens arbete för att förhindra 
smittspridning har varit framgångsrikt. Inom or-
dinärt och särskilt boendehar få vårdtagare 
smittats och alla har nu tillfrisknat.  

Besöksnäringen befarade inför sommaren att  
inställda tennistävlingar och gles beläggning 
skulle innebära stora ekonomiska avbräck. Det 
har nu visat sig att ”hemestrande” svenskar har 
balanserat mycket av det befarande bortfallet av 
besökare med positivt resultat för många nä-
ringsidkare. Företag som arbetar med event har 

däremot drabbats hårt av reglerna kring social 
distansering och maximalt 50 deltagare. Ängel-
holm-Helsingborg Airport är en verksamhet som 
påverkades mycket kraftigt under våren och som 
tvingades stänga ner. Som resultat av minskat 
flygande och pandemin bestämde sig Peab i april 
för att lägga ner flygplatsen. Efter moget övervä-
gande och idogt arbete av kommunledningarna i 
sju kommuner bland annat Båstad, är nu kom-
munen delägare i flygplatsen. Särskilt glädjande 
är det att det lokala näringslivet, genom Båstads 
Turism och Näringsliv, nu går in som delägare 
med 49 procent av Båstads kommuns andel. 

En ny kommundirektör har rekryterats och bör-
jar i september månad. 

Kommunikationsavdelningen 
Vårens fokus har legat på att kommunicera pan-
demin via både nya och etablerade kanaler. 
Trots en del förändringar och ett starkt fokus	på	
corona har avdelningen kunnat genomföra ett 
antal aktiviteter enligt avdelningens verksam-
hetsplan. Exempel på detta är lansering av nytt 
pressrum, pressfotografering samt produktion 
av tidningen Nyinflyttad. Genomförda evene-
mang: Birgit Nilssons flaggdag och invigning av 
Banvallen.	

 Även kundcenter har påverkats av pandemin 
och en rad åtgärder har vidtagits för att säker-
ställa att verksamheten kan bedrivas med alter-
nativa lösningar. Kommunens ledningsgrupp be-
slutade om projektdirektivet för införande av 
kontaktcenter  och arbetet med att genomlysa 
och kartlägga frågor/ärenden har påbörjats. En 
uppdelning av kommunens interna och externa 
service genomförs och en intern kommunsup-
port har införts. 	

Avdelningen för hållbar utveckling 
Avdelningen bytte under året namn från Strategi 
och Utveckling till Avdelningen	för	hållbar	ut‐
veckling	som bättre beskriver avdelningens ar-
bete med att utveckla den ekologiska, sociala och 
ekonomiska hållbarheten. På grund av pandemin 
har mycket av resurserna lagts på krislednings-
stabens arbete. Trots detta har avdelningen kun-
nat genomföra/påbörja flera aktiviteter enligt 
avdelningens verksamhetsplan. 
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Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

Kommunkansli 
Till följd av coronapandemin har omprioritering 
skett av kansliets verksamhetsplanering för att 
möjliggöra för digitalt deltagande på samman-
träden och minska risken för smittspridning vid 
möten. Under slutet av perioden har arbetet fort-
gått enligt plan med digitalisering av sekretessä-
renden till möten och uppgradering av förtroen-
demannaregistret. 

Under perioden bereder kansliet ärendet om ny 
politisk organisation med syfte att underlätta 
den politiska styrningen, förbättra villkoren för 
kommunens förtroendevalda och säkerställa en 
enhetlig ärendeberedning. 

Ekonomiavdelningen 
Utvecklingen av kommunens budgetprocess på-
går. Årets process har justeras med hänsyn till 
den pågående pandemin. Trots delvis ändrade 
arbetssätt har avdelningen fortsatt arbetet med 
att stötta kommunens chefer i budget och upp-
följningsarbete. 

Arbete pågår med att förnya kommunens policy 
för representation. Under året har digitali-
seringsarbete genomförts som underlättar betal-
ning av kommunens fakturor för privatpersoner. 

HR-avdelningen  
Särskild fokus under året har fortsatt legat på 
projektet heltidsresan. Under året har även pro-
jektet medarbetarskap inletts där kommunen 
ser över nuvarande personalpolitiska program.  

Ett större hälsoprojekt pågår inom tre av sex 
verksamhetsområden. Kommunen har i samver-
kan med studenter från Lunds universitet ge-
nomfört en förebyggande arbetsmiljöinsats. 

HR-avdelningen genomförde i samverkan med 
ett externt rekryteringsföretag rekryteringen av 
ny kommundirektör.	

IT-avdelning 
Digitala möten med hjälp av programmet Zoom 
och arbete på distans har blivit en vardag för 
många medarbetare vilket har resulterat i att 
kostnaderna för IT-utrustning ökat. Konferens-
rums teknik har uppdaterats med ny utrustning 
och kameror för att uppfylla användarnas behov 
av digitala möten. Vården har infört digitala 

nycklar till våra brukare med en automatiserad 
användarhantering vilket innebär att personer 
som har slutat tas bort med automatik. Grund-
skolans information finns nu i vårt beslutsstöd-
system, vilket gör det lättare att kunna analysera 
verksamheten. Avdelningen har under perioden 
haft en låg bemanning men ändå lyckats lösa 
sina uppgifter.   

Upphandlingsavdelningen 
Avdelningens arbete har till stor del präglats av 
att lösa akuta uppkomna upphandlings- samt 
materialförsörjningsbehov till följd av pandemin. 
Arbetsbelastningen har varit mycket hög under 
året. 

Under perioden har stort fokus lagts på att se 
över möjligheterna för effektivisering och ut-
veckling av vårt e-handelssystem med syftet att 
få ett smidigare flöde och underlätta för våra 
medarbetare runt om i kommunen.  

Ekonomi 
Kommunledningskontoret 
Utöver alla andra utmaningar så har ekonomin 
och inriktningen mot att få en budget i balans va-
rit i fokus. På förslag från ledningsgruppen be-
slutade kommunstyrelsen om en 1 procent be-
sparing för alla verksamhetsområden utom 
Vård- och omsorg vilket kommunledningskon-
toret kommer att uppfylla. 	

För IT-avdelningen och upphandlingsavdel-
ningen prognostiseras ingen avvikelse mot bud-
geten.	

Kommundirektör 
Kostnader för rekrytering och lön till ny kom-
mundirektör var ej budgeterad vilket innebär en 
negativ avvikelse i förhållande till budget.	

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen prognostiserar en 
positiv avvikelse med 150 tkr, anledningen är 
personalförändringar samt att man implemente-
rat lagerredovisning av profilprodukter (reklam-
varor).	

Kundcenter har haft vakant tjänst samt per-
sonalförändringar, vilket innebär en prognosti-
serad avvikelse med +75 tkr.	
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Avdelningen för hållbar utveckling 
Avdelningen för hållbar utveckling prognostise-
rar en positiv avvikelse mot budget med 260 tkr, 
Dels på grund av en vakant tjänst, dels på grund 
av högre projektbidrag än beräknat.	

Kommunkansli 
Kansliet prognostiserar en positiv avvikelse med 
500 tkr för år 2020. Det beror på val att ej till-
sätta vakans, förskjutning av process med sam-
verkansavtal om kommunjurist och särskild pla-
nering av föräldraledighet under kommande pe-
riod. 

Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen prognostiserar en negativ 
avvikelse med -280 tkr som beror på att färd-
tjänstavtalet med Skånetrafiken beräknas dra 
över budget med 330 tkr. Allmän återhållsamhet 
på avdelningen och inom resor beräknar minska 
avvikelsen med 50 tkr. 

HR-avdelningen  
HR-avdelningen prognostiserar en positiv avvi-
kelse med 120 tkr. Prognosen beror på en va-
kans och besparingar för att täcka kostnader för 
centrala rekryteringar och samarbetstjänster.  

Investeringar 
Kommunledningskontoret 
Konferensrummen har på grund av corona ut-
rustats med digital utrustning i snabbare takt än 
planerat för att kunna genomföra videomötet. 	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Kommunledningskontoret har vidtagit det åtgär-
der som krävdes för att uppnå målet om 1 pro-
cent besparing som fattades av kommunstyrel-
sen under våren. 
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Teknik och service 

Driftredovisning   

 
 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 
Park, gata och naturvård 
Årets vår- och sommarsäsong har varit an-
norlunda på många sätt jämfört med tidigare år. 
Samtliga större evenemang har ställts in på grund 
av covid-19 men bedömningen är att det ändå 
har varit fler besökare än normalt för säsongen. 
Besökarna har i större omfattning nyttjat det 
goda utbud av aktiviteter som finns inom fritid  
och rekreation och följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer till sociala aktiviteter utom-
hus. 

Detta har medfört att verksamheten har haft ett 
utökat uppdrag än normalt avseende renhållning 
och skötsel av stränder, parker och gatumark 
men även exempelvis sätta upp informationsskyl-
tar med budskap om vikten av att hålla avstånd. 
Skyltarna sattes upp vid samtliga kommunala 

badplatser, samt vid tågstationerna och vid infar-
terna till Båstad och Torekov.  

I Torekov har det under en tid pågått ett projekt 
gällande byutveckling, där boende på orten aktivt 
har kunnat föra fram sina synpunkter på Tore-
kovs fortsatta utveckling. För att underlätta för 
verksamhetsutövarna och för hamnens övrig be-
sökare, valde förvaltningen att i enlighet med by-
utvecklingsprojektets önskemål stänga Hamn-
plan för parkering och skapa en luftig sittyta till-
gänglig för både för restaurangernas ”take away 
gäster”, men som även var öppen för allmän-
heten.  

Kommunala badplatser har provtagits enligt i för-
väg fastställd kontrollplan, tyvärr har provresul-
taten påvisat högre bakteriehalter än normalt. 
Avvikande från tidigare år är att resultaten påvi-
sat högre bakteriehalter runt hela Bjärehalvön. 
En utredning gällande badvattenkvaliten har på-
börjats.  

På gatusidan fortgår reinvesteringar gällande as-
faltbeläggningar i det kommunala vägnätet enligt 
plan för 2020. 

Kommunen har också arrangerat en aktivitet för 
allmänheten i slutet av augusti under LONA-da-
gen där besökare fick titta på de LONA-projekt 
kommunen gjort och medverkat i som våtmark 
Sinarpsdalen, blå slingan Hemmeslöv och nyskap-
ande av ängsmark i Grevie samt bygga enkla in-
sektshotell. 

Fastighets- och fritidsverksamhet 
De stora fastighetsprojekten med nya skolor i 
Förslöv och Västra Karup dominerar insatserna 
på fastighetssidan. 	

Arbetet med om- och tillbyggnationen i Förslöv 
pågår som planerat enligt tidplan. Det innebär att 
den nya skolbyggnaden och ombyggnaden av 
högstadiet är klart under mars månad 2021. 	

Efter det kvarstår rivning av en byggnad samt 
återställning av mark och den yttre miljön. Under 
sommaren 2020 har en ny caféteria färdigställts i 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvi-

kelse 

TEKNIK OCH SERVICE -39 316 -59 980 -61 990 -2 010 

Tekniska kontoret -496 -730 -800 -70 

Park, gata och natur -14 496 -24 078 -23 818 260 

Fastighet -8 251 -13 246 -13 246 0 

Fritidsverksamhet -7 403 -9 045 -9 410 -365 

Service, (fordon, kontor, 

lokalvård och måltid) -629 -1 881 -3 081 -1 200 

Räddningstjänst -8 041 -11 600 -11 635 -35 

Renhållningsverksamhet 0 600 0 -600 

VA-verksamhet -11 932 0 0 0 

Återställning VA-

regleringsfond 11 932 0 0 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad 

verksamhet -98 639 -129 544 -134 128 -4 584 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning -8 015 -10 000 -10 886 -886 

VA-verksamhet -26  786 -82 696 -47 270 35 426 

Övrig 

exploateringsverksamhet 16 175 45 400 52 313 6 913 

31



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

Kommunstyrelse – Teknik och service  

 
högstadiebyggnaden och två av tre etapper av 
bergvärmeanläggningen samt en viss del av ute-
miljön är färdigställda. 	

För Västra Karups skola har förfrågningsunderlag 
för upphandling tagits fram och annonserats. Un-
der sommaren har tillagningsköket i Klockarebyn 
byggts om till ett mottagningskök med tillhö-
rande matsal. För att genomföra det har en för-
skoleavdelning flyttat från Klockarebyn till intil-
liggande lokaler. Arbetet med att frikoppla el- och 
värmeförsörjning av idrottshallen från skolbygg-
naden pågår. Planeringen är att rivning av befint-
lig skola genomförs sista kvartalet 2020 och 
byggnation av ny skola är klar hösten 2022.	

Inom fritidsverksamheten har fortsatt stort fokus 
lagts på det rörliga friluftslivet. Covid-19 har 
medfört en ökad efterfrågan på rörligt friluftsliv, 
och bedömningen är att antalet gäster på våra 
vandringsleder mer än fördubblats under 2020 
jämfört med 2019. Malenbadet har varit öppet 
hela säsongen, tack vare omfattande insatser för 
att säkra mot spridning av covid-19. Det har 
också genomförts ett flertal sommaraktiviteter 
tillsammans med barn- och ungdomsföreningar. 

Räddningstjänst och säkerhetsarbete 
Räddningstjänsten arbetar nu med en ny tillsyns-
plan som ska verkställas under hösten tillsam-
mans med utbildningar för att säkerställa verk-
samheters arbete med systematiskt brand-
skyddsarbete.  

Verksamheten har fortsatt svårighet med att re-
krytera deltidsbrandmän. Utfallet på vårens re-
kryteringsomgång visar svårigheter att rekrytera 
blivande brandmän som både bor och arbetar på 
respektive ort. Ingen sökande uppfyller bägge 
kriterierna. Då rekryteringsläget är väldigt svårt 
har en översyn av en framtida organisation på-
börjats. I översynen ingår också att hitta ett opti-
malt läge för brandstation. 

Säkerhetsarbetet har till stora delar bestått av 
stabsledning och hantering av verksamhetsöver-
gripande åtgärder med anledning av covid-19.  

 

Insatsstatistiken ligger lika som året innan, ca 29 
procent av våra insatser är IVPA (I Väntan På Am-
bulans) och hjärtstoppslarm. 

 

Måltids-, lokalvård och fordonsverksamhet 
Måltidsverksamheten har tillämpat en rad åtgär-
der till följd av covid-19. Skolrestaurangen för 
gymnasieelever öppnade åter vid höstterminstart 
efter månader av hemundervisning. Detta har re-
sulterat i minskade intäkter av externa gäster så 
som kommunanställda och Måltidsklubben för 
pensionärer. Kommunanställda erbjuds från och 
med terminsstart att återigen äta i skolrestau-
rangen, för Måltidsklubben finns ännu inget nytt 
startdatum.  

I samband med byggnation av ny skola i Västra 
Karup har delar av Klockarebyns förskola byggts 
om till en skolrestaurang samt att köket med 
enkla medel anpassats till att kunna servera fler 
antal portioner. Huvudkomponenten tillagas på 
Förslövs skola och distribueras ut med lastbil, allt 
annat tillreds i köket på Klockarebyn.  

Menigo är från och med juli ny livsmedelsleve-
rantör till Båstads kommun. Vi har även nya avtal 
med Bjäre kyckling, Hembergs frukt och grönt, 
Sjöstrands och Erics samt Feldts fisk.  

Fordonsorganisationen har startat upp en bilpool 
i kommunal regi. Bokningen av fordon görs i be-
fintligt datasystem och bilpoolen består av tre el-
bilar och två gasbilar. 

För att förebygga smittspridning med anledning 
av covid-19 har Lokalvården haft utökat uppdrag 
med desinficering och rengöring av olika områ-
den och ytor inom kommunens verksamhetsloka-
ler.  

Antal ärenden/larm i eget insatsområde 

Station/år 
2020 
-aug 

2019 2018 2017 2016 

Båstad 162 246 258 242 257 

Förslöv 64 65 66 66 64 

Torekov 56 92 80 77 44 

Kommunala uppdrag. 
TiB/chef i beredskap 37 48 22   

Summa 319 451 426 387 365 
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Investeringar 
Flera större investeringsprojekt har färdigställts 
under perioden.  

Anläggning av gång-, cykel- och rekreationsled på 
Bjäre banvall färdigställdes. Vid mätning av anta-
let cyklande har man sett att den nyttjas av väl-
digt många. Mellan Grevie och Båstad kan det 
vara över 500 cyklande en fin sommardag.  Vid 
Grevie har också ängsmark återskapats längs 
Bjäre banvall med delfinansiering via LONA bi-
drag.  

Byggnation av två nya badbryggor i Torekov samt 
tillgänglighetsanpassat bad har slutförts.  

Även ombyggnation av Köpmansgatan har slut-
förts, förutom trädplantering som utförs under 
hösten. Projektet har löpt på väl men har skapat 
stora störningar i trafiken på grund av avspärr-
ningar under entreprenaden. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Projektet kring framtidens återvinningstjänst på-
går och en delrapportering gjordes på kommun-
styrelsens sammanträde i juni. En referensgrupp 
med deltagare från föreningar och näringsliv ska 
formas och träffas under hösten. Projektet ska 
slutrapport-eras vid årsskiftet.	

NSR har inte rapporterat några avvikelser i sin 
verksamhet kopplade till den pågående pande-
min.	

VA-verksamhet 
Sommaren har bjudit på varierande väder, med 
långa perioder av värmebölja. Det har medfört att 
det vid två perioder varit bevattningsförbud i 
hela eller delar av kommunen. 	

Början på juli månad präglades av ostadigt väder 
med korta men kraftiga skyfall, vilket orsakat 
översvämningar, främst i området runt Förslöv.	

NSVA har inte rapporterat några avvikelser i sin 
verksamhet kopplade till den pågående pande-
min. 

Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
Teknik och service prognostiserar en total bud-
getavvikelse om -1,8 mkr, inklusive en positiv av-
vikelse inom Myndighetsnämnden samt den bud-
geterade arrendeintäkten för temporär återvin-
ningscentral (-600 tkr). 

En negativ avvikelse om -0,3 mkr prognostiseras 
rörande budgeterade intäkter i samband med nya 
markavtal för ledningsägare. 

Säsongens parkeringsintäkter prognostiseras till 
en positiv avvikelse om +0,3 mkr. 

Volymerna för måltidsverksamheten inom äldre-
omsorgen minskar och det är framför allt port-
ioner inom hemvården som uppvisar en nedåtgå-
ende trend. Orsaken håller för närvarande på att 
utredas. Måltidsverksamheten prognostiserar 
därmed en avvikelse rörande lägre intäkter 
om -1,2 mkr. Vårdboendet Haga Park har inte 
öppnat så många platser som tidigare aviserat, 
vilket medför en minskad intäkt om -0,1 mkr, in-
kluderat i ovannämnda avvikelse.  

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddnings-
tjänst (inkluderar delen inom Myndighetsnämn-
den) och måltidsverksamheten senareläggs, detta 
tillsammans med tjänstledighet och sjukskrivning 
av personal inom tekniska kontoret medför en 
prognostiserad avvikelse om +0,7 mkr. 

Teknik och service verksamheter har påverkats 
av covid-19 på olika sätt och den ekonomiska 
konsekvensen beräknas uppgå till -1,6 mkr. Den 
prognostiserade negativa avvikelsen inklude-
rar -640 tkr, avseende i huvudsak minskade in-
täkter för Malenbadet, både inträde och simskola, 
uteblivna intäkter för säkerhetsutbildning för 
kommunens anställda samt minskade måltidsin-
täkter för Haga Park. Verksamheterna har även 
haft kostnader och minskade intäkter, som inte är 
medtagna i det prognostiserade underskottet, 
uppgående till ca -0,5 mkr, samt åtgärder enligt 
beslut i krisledningsnämnden 6 april 2020, upp-
gående till ca -535 tkr. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Inga avvikelser noterade. 

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Intäkt på ca 0,6 mkr redovisas för Cykelväg 
Vistorpsvägen, vilket avser ersättning från Trafik-
verket. Enligt avtal mellan Båstads kommun och 
Trafikverket skulle kostnader fördelas lika mel-
lan parterna. Båstads kommun byggde ut del av 
gc-vägen i samband med byggnation av Pågatågs-
station i Förslöv 2015, vilket nu slutreglerats en-
ligt avtal då projektet i dess helhet är avslutat.	

Nya bryggor och tillgänglighetsanpassat bad i To-
rekov är färdigställt och det prognostiseras en 
positiv avvikelse på ca 0,9 mkr eftersom en stor 
del av kostnaderna inföll tidigare än beräknat	

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansgatan 
bedöms överskrida årets budget med 1,5 mkr då 
förorenade massor har påträffats. Totalt progno-
stiseras dock en positiv avvikelse på 1,0 mkr mot 
budget för hela projektet.	

Negativ avvikelse prognostiseras för reinveste-
ringsprojekt offentliga toaletter, eftersom ett 
stort antal dörrar behöver bytas ut. 

De stora skolprojekten i Förslöv och Västra Karup 
löper på i stort sett enligt plan. I Västra Karup ti-
digareläggs ombyggnad av idrottshall för att möj-
liggöra rivning av den gamla skolan, vilket med-
för ökad investeringskostnad om 6 mkr år 2020.	

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av 
Förslöv 2:4 prognosticerar en positiv avvikelse 
på 3,0 mkr.	

VA investeringen för anslutning av Sydvatten 
uppvisar en positiv avvikelse om +15,4 mkr då 
tidsplanen för genomförandet är framskjuten. 
Detta medför att även anslutningskostnaden pro-
gnostiserar en positiv avvikelse om +16,0 mkr.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
En stor del av den negativa budgetavvikelsen här-
leds till minskade volymer inom äldreomsorgen 
och främst leveranser av matportioner inom 
hemvården. Kostnadsutfallet på minskad kvanti-
tet av livsmedel kompenseras av höjda priser för 
livsmedel. Den minskade volymen av matport-
ioner kommer till stor del kompenseras i framti-
den när Haga Park har full beläggning. Dock har 
verksamheterna stora svårigheter att nå budget i 
balans under 2020. 
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

 
 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljöavdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra till-
syn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang ställts in. Sedan den 29 april utför 
miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av re-
stauranger och andra verksamheter som serverar 
mat för att kontrollera att de följer smittskydds-
föreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 20 maj. Administrationen har tillsammans 
med bygglov påbörjat arbetet med att vara pilot-
kund för det nya digitala arkivet som ska införas, 
dit man även ska kunna koppla miljö- och planä-
renden. Målet är att arkivet även ska finnas ex-
ternt och vara sökbart från hemsidan. Administ-
rationen fortsätter att kontrollera  så att bygglovs 
nya e-tjänster fungerar som de ska. Arbetet med 
att utveckla automatisering av handläggarrobo-
ten atom åt bygglov pågår ständigt.  

Pandemin covid-19 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet sedan mars. 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och all-
männa råd påverkar hur verksamheten kan bed-
rivas. Sedan den 2 april ska personal som har 
möjlighet, jobba hemifrån. Planavdelningen har 
varit särskilt drabbad genom långtidssjukskriv-
ningar orsakade av covid-19.  

Från den 1 juli övertog samhällsbyggnads miljö-
avdelning smittskyddskontrollen av serverings-
ställen och har till den siste augusti genomfört 
cirka 175 tillsynsbesök. Pandemin har inneburit 
en ökning av antalet nya bygglovsansökningar 
och anmälningar.  

Planarbete 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 20 maj. Andra strategiska dokument som ar-
betas med under perioden är framtagande av en 
ny strategisk cykelplan och en fördjupad över-
siktsplan för Torekov. Svar på olika remisser till 
statliga verk och myndigheter har lämnats.  

Under andra tertialen av 2020 har avdelningen 
arbetat med 18 detaljplaner innehållande allt 
från bostäder till verksamhetsmark. En detaljplan 
har varit ute på samråd och en plan har vunnit 
laga kraft.  

Planavdelningen har under perioden haft perso-
nalbrist på grund av pandemin och annan sjuk-
skrivning. Svårighet med att rekrytera ny plan-
handläggare till den vakans som uppstod i slutet 
av perioden 

Geodata 
Något fler kartbeställningar under sommaren än 
motsvarande period föregående år. Införandet av 
nytt verksamhetssystem pågår och följer tidpla-
nen. 

Ledning och administration 
Administrationen har stöttat miljöavdelningen 
med att uppgradera ärendeprogrammet Ecos 2 
och förbereder för införande av e-tjänster. Admi-
nistrationen har också arbetat med funktional-
iteten i de nya e-tjänster till bygglov samt hante-
rat en ny version av roboten Atom som automati-
serar vissa utskick.	

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden visar samhällsbyggnads kom-
munstyrelsedel på ett förväntat nollresultat me-
dan myndighetsnämnden trots den kraftigt un-

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -1 507 -3 144 -3 144 0 

Planarbete -1109 -1 686 -1 886 -200 

Geodata -563 -1 286 -1 086 200 

Hållbar utveckling -81 -169 -169 0 

Ledning och 

administration 246 -3 -3 0 

INVESTERING -119 -457 -439 18 

35



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

Kommunstyrelse – Samhällsbyggnad 

derfinansierade smittskyddskontrollen av serve-
ringsställen visar på ett förväntad positiv avvi-
kelse mot budget på +0,4 mkr. 

Plan 
Planverksamheten kommer att ha svårt att nå 
budget då årets intäkter ser ut att bli mindre än 
budgeterat. Orsak är personalbrist. Beräknad av-
vikelse på intäktssidan prognostiseras 
till -0,6 mkr och på kostnadssidan till +0,4 mkr. 
Totalt bedöms planavdelningen visa en negativ 
budgetavvikelse på -0,2 mkr. 

Geodata 
Följer budget på kostnadssidan. Prognosticerar 
en positiv avvikelse på intäktssidan med 
+0,2 mkr på grund av större mängd nybyggnads-
kartor än budgeterat.

Ledning och administration 
Visar på ett överskott som i huvudsak beror på 
outnyttjade konsulttjänster. Prognosticerar ett 
nollresultat. 

36



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

Kommunstyrelse – Bildning och arbete 

 

Bildning och arbete 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – BILDNING 

OCH ARBETE -18 351 -32 068 -31 465 603 

Verksamhets-

övergripande -698 -894 -1 033 -139 

Vuxenutbildning 

och SFI -5 380 -8 262 -8 262 0 

Yrkeshögskola och 

Yrkesvux 990 -938 -838 100 

Arbetsmarknad -4 663 -7 463 -7 004 459 

Bibliotek -5 334 -8 720 -8 650 70 

Kultur -1 223 -2 349 -2 326 23 

Ungdomens hus -2 043 -3 442 -3 352 90 

INVESTERING -203 -1 000 -1 000 0 

 

Hänt i verksamheten 
Pandemin har påverkat bildning och arbetes 
samtliga verksamheter i mycket hög grad. Alla av-
delningarna erbjuder aktiviteter och utbildning 
för deltagare och detta har endast kunnat genom-
föras i begränsad omfattning och vissa delar har 
helt ställts in. Detta innebär att pengar för aktivi-
teter inte har använts. 

Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildningen har fortsatt hålla skolan öp-
pen, men med digital undervisning. Lärarna hål-
ler kontakt med eleverna via lärplattformen och / 
eller telefonsamtal. Bokade möten med små grup-
per har genomförts, när eleverna haft önskemål. 
Intresset för att studera har ökat, detta märks 
med fler bokade samtal hos studie- och yrkesväg-
ledaren och fler inskrivningar till kurser i augusti. 
Antalet avhopp eller studieuppehåll har även 
ökat under pandemin, de elever som inte har di-
gital kompetens har haft svårt att studera, trots 
att skolan erbjudit utbildning i digitala verktyg. 

För SFI (svenska för invandrare) har även under-
visning skett på distans, kurserna B,C,D har fun-
gerat relativt väl med distansupplägg för de flesta 
eleverna, men analfabeter och gruppen A, språk-
väg 1 har distans inte varit möjligt, då har enskild 
undervisning och mindre grupper erbjudits. Stu-
die- och yrkesvägledningens drop-in har fått stäl-
las in. Endast enskilda bokade möten genomförs.  

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Ytterligare en ny yrkeshögskoleutbildning har 
blivit beviljad: Hållbar digital transformation 
20 p, som innebär att öka en organisations digi-
tala mognad. Totalt åtta längre yh-utbildningar 
och två korta utbildningar, samtliga utbildningar 
finns i tre områden: trädgård, besöksnäring och 
vård. All undervisning har skett på distans under 
våren, men startat lite försiktigt under augusti.	

Två yrkesvux-utbildningar, trädgårdsmästare och 
undersköterska där undervisning bedrivits på di-
stans, med undantag där praktiska moment in-
gått.  

Arbetsmarknad (AME) 
När pandemin blev ett faktum, upphörde kundbe-
söken i Kompetenshubben och det var inte möj-
ligt för personalen att arbeta i den utsatta miljö 
som det är på ett bibliotek. Verksamhetens aktivi-
teter drogs ner, men har trots detta varit öppet 
hela perioden och anpassat lokalerna. Under hös-
ten har antalet besök återigen börjat öka. Sam-
hällsorienteringen som AME tog över vid årsskif-
tet har drivits digitalt under denna period. Här 
har svårigheter uppstått, då många utrikesföddas 
grundläggande digitala kompetens är svag.  

Coronapandemin har medfört att Arbetsför-
medlingen har fått förändrat fokus och  måste 
hantera alla nya arbetslösa med minskad perso-
nalstyrkan. Till detta och att de i första hand ska 
anvisa till privata aktörer har lett till att anvis-
ningar till extratjänster och arbetsträning i kom-
munerna har minskat. Volontärverksamheten 
fick förändrat fokus och har under denna period 
fungerat som stöd för personer som behövt hjälp 
med olika saker i samband med covid-19. Om-
kring 50 personer har anmält sig som frivilliga 
volontärer och matchats ihop med 38 hjälpsö-
kande. Café Biblos stängdes under vår och som-
mar för att hindra smittspridning. Caféet öppna-
des åter i samband med skolstarten i augusti, 
rustad för att ta emot besökare som får hålla av-
stånd med ändå erbjudas en fikaplats.   

Ett omställningsarbete har gjort att medarbetare 
från caféerna arbetat i en sömnadsverkstad un-
der två månader med att sy skyddsutrustning till 
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Vård och omsorg. Det resulterade i omkring 660 
skyddsrockar.   

Arbetscentret Jv9 fungerar nu som centrallager 
för skyddsutrustning som visir, handskar, hand-
sprit och skyddsrockar. Enhetschefen på Jv9 fick 
ansvar för att organisera inköp, hålla kontakt 
med seriösa leverantörer och hantering av 
skyddsmaterial, rapporter till Socialstyrelsen och 
Länsstyrelsen. Arbetet sker i ett nära samarbete 
med Vård och Omsorg. Arbetet med uppbyggan-
det av ett Digidelcenter har stannat av och inpla-
nerade aktiviteter för att stärka individers digi-
tala kompetens skjuts framåt med hopp att snart 
starta igång igen.  

AME har under perioden arbetat med förberedel-
ser av att ingå i två samarbeten med ett flertal 
kommuner från Familjen Helsingborg. Digital 
Självförsörjning och uppbyggandet av en arbets-
marknadsplattform. Dessa projekt startar i sep-
tember. 

Under perioden beviljades arbetsmarknadsen-
heten ekonomiskt stöd från länsstyrelsen i Skåne 
genom §37A för att driva projekt Tetra – utveck-
lad språklig självkänsla. Projektet startade 15 
juni och pågår till och med 18 juni 2021 och byg-
ger på en samverkan mellan arbetsmarknadsen-
heten, representanter från det lokala näringslivet, 
det lokala civilsamhället samt personer från mål-
gruppen för att öka en utrikesfödd persons själv-
känsla i språket. 

Feriejobben utökades under sommaren när ar-
betsförmedlingen erbjöd extra medel, Sommar-
satsningen och sammanlagt har omkring 60 ung-
domar fått jobb. När ungdomsarbete inte fick fö-
rekomma på äldreboende på grund av corona 
startade verksamheten nya utomhusjobb inne-
hållande städning av banvallen och uppbyggan-
det av en Skogsträdgård i Sinarpsdalen.  

Under sommaren samarbetade verksamheten 
återigen med Teknik och Service och städade 
stränderna längs Bjärehalvön.  

Arbetsmarknadsenhetens arbete blir allt vikti-
gare då fler kommuninvånare är arbetslösa. Sam-
verkan med socialtjänst, vuxenutbildning och nä-
ringsliv samt arbetsförmedling är en förutsätt-

ning för att skapa möjligheter att hitta praktik-
platser, arbete och utbildning, där kompetens-
hubben fyller en viktig funktion som en väg in.  

Under det finansiella samordningsförbundet NNV 
Skånes paraply fanns processen Klientsupport 
och från årsskiftet 2020 tillhörde processledaren 
arbetsmarknadsenheten. Fokus blev flyttat från 
klienter till samverkan mellan olika aktörer för 
att finna metoder som underlättar klientens resa 
från bidrag till försörjning. Då Coronapandemin 
slog till avbröts möjligheten till samverkan med 
externa parter och tyvärr har processen fått läg-
gas ned. Det är av dock av stor vikt att verksam-
heten tar lärdom av processen. Arbetet i Finsam 
fortsätter för att hitta nya utvecklingsprocesser i 
samarbete med övriga kommuner inom förbun-
det. 

Bibliotek 
Bibliotekets verksamhet anpassades för att fun-
gera i pandemin vilket innebar att vissa bibliotek 
stängdes, hämtkasse infördes och andra åtgärder 
för att möta besökarnas behov på ett coronasä-
kert sätt. Under perioden flyttades Västra Karups 
skolbibliotek till tillfälliga lokaler under byggnat-
ion av ny skola.  

Kultur 
Kulturavdelningen anpassade de planerade akti-
viteterna efter folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer, genom att erbjuda en digital kon-
strunda och ett filminspelat firande av national-
dagen i Hembygdsparken i Boarp. Övriga aktivite-
ter ställdes in. Kultur för lärande genomfördes 
med begränsat upplägg på grund av pandemin. 
Kultur på Bjäre sammanställdes varje månad med 
den information som fanns att tillgå samt inform-
ation om aktuella hemsidor. Årets kulturstipendi-
ater är Adina och Amanda Romare för sitt arbete 
med filmatisering av boken Gabriel Klint.  

Fritidsgårdar 
Verksamhet har under våren anpassat sig till rå-
dande läge. Besöksantalet lite lägre med anledning 
av corona. Både Ungdomens hus och Musteriet 
höll öppet längre än tidigare år inför sommarup-
pehållet. Verksamhetens traditionella sommarav-
slutningar gjordes annorlunda och utan mark-
nadsföring för att minska stor tillströmning av del-
tagare.  Inför uppstart för hösten började persona-

Nya undersköterskor yrkeshögskola
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len med en gemensam dag tillsammans med fri-
tidsledare från Laholms kommun och Tryckeriet i 
Helsingborg. Dagen innehöll erfarenhetsutbyte 
och diskussioner kring ungdomar, aktiviteter och 
samarbetsmöjligheter, detta har gett nya idéer till 
aktiviteter på fritidsgårdarna i Båstad. 

Ekonomi 
Bildning och arbete beräknar att klara hålla årets 
budget samt uppfylla sitt besparingsuppdrag. 
Verksamhetsövergripande för bildning och ar-
bete finns dubbla kostnader gällande tjänsten 
som verksamområdeschef från 1 mars 2020. Be-

sparingskravet för år 2020 med 1 procent bespa-
ring har uppfyllts genom att avsluta vissa balans-
projekt i förtid för de var svåra att genomföra på 
grund av pandemin samt övergripande återhåll-
samhet med kostnader. Utöver besparingskravet 
finns besparingar av engångskaraktär, men även 
att verksamheterna arbetar för att minska kost-
naderna inför år 2021. Årets investeringsbudget 
är planerad att användas till datorer till personal 
och elever vid vuxenutbildningen, diverse utrust-
ning för att undervisa digitalt, bibliotekets utlå-
ningsdatorer, fritidsgårdarnas digitala utrustning 
samt inventarier till arbetsmarknadsenheten, 
biblioteken och vuxenutbildningen. 
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Individ och familj 
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

KS – INDIVID 

OCH FAMILJ -37 147 -36 287 -53 870 -17 583 

Individ- och 

familjeomsorg -28 903 -27 018 -42 601 -15 583 

Ekonomiskt 

bistånd  -8 244 -9 269 -11 269 -2 000 

INVESTERING 0 -300 -300 0 

 

Det aktiva arbetet med genomförandet av hand-
lingsplanen har delvis påverkats av covid-19, då 
planerade utbildningar till stora delar har avbo-
kats. Förberedelserna inför uppstart av arbetet 
med att ledningssystemet har fortgått som plane-
rat. Detta arbete kommer att medverka till att 
uppfylla krav från såväl Inspektionen för vård 
och omsorg som revisionen, avseende tydliga ru-
tiner och processer för såväl invånaren och per-
sonalens bästa. 

Ny organisation är implementerad och rekryte-
ringar har möjliggjorts genom extra resurser för 
att utöva en ändamålsenlig myndighetsutövning 
enligt Socialtjänstlagen. Kommunen har det yt-
tersta ansvaret för att personer inom detta om-
råde får det stöd och den hjälp de behöver. Paral-
lellt pågår arbetsmiljöåtgärder och det finns 
dubbla personalkostnader.  

Barnperspektivet är en viktig del av individ- och 
familjeomsorgens handlingsplan, där fokus läggs 
på tidiga insatser och samordning mellan olika 
aktörer. Detta arbetssätt ska förebygga place-
ringar på institutioner och så långt det är möjligt 
skapa förutsättningar för lösningar inom kommu-
nen. Ett exempel är de tidiga insatser som initie-
ras via mottagningsenheten till den Förebyg-
gande enheten.  

Barn och unga har aktivt arbetat med att skapa 
förutsättning för LVU-vård i hemmet, där såväl 
barn som föräldrar får stöd samtidigt som sär-
skilda regler kan råda. Detta arbete har varit 

framgångsrikt och gett såväl kvalitativa som kost-
nadseffektiva lösningar. Familjehemsplacering-
arna har under året halverats, dock har nya be-
hov tillkommit vilket dämpar effekten på det eko-
nomiska utfallet. 

Arbetet med ärendegenomgångar för att rätta till 
tidigare misstag har pågått och pågår även under 
denna och nästa tertial. Detta arbete skapar också 
bättre förutsättningar för den slutliga övergången 
till det nya verksamhetssystemet 1 oktober. Mo-
dul för dokumentation och skattning av klientbe-
hov, har köpts in med mål att få en ökad kvalitet 
och möjlighet i att göra uppföljning av insatser. 

En effekt av pandemin är att inflödet av såväl oro-
sanmälningar, ansökningar avseende ekonomiskt 
bistånd, psykisk ohälsa och missbruk, har ökat 
under tertial och medverkat till en hög arbetsbe-
lastning. Trycket på mottagningsenheten har va-
rit högt och tidvis ansträngande under semester-
perioden. Detta har i sin tur spillt över på samt-
liga enheter, där medarbetarna visat en hög mo-
ral att hjälpa varandra när det har varit en hög in-
strömning. Bemanningen har även påverkats av 
pandemin, på så sätt att personer i riskgrupp har 
getts förutsättningar att arbeta hemifrån så långt 
det har varit möjligt. 

Vuxenenheten arbetar med komplexa ärenden 
kring exempelvis missbruk, samsjuklighet, våld i 
nära relationer samt handlägger ekonomiskt bi-
stånd. Det ekonomiska biståndet ökade fram till 
och med juni månad, men har sedan visat en sjun-
kande tendens under den senaste månaden. Det 
finns dock en hög risk för utökade utgifter, ef-
tersom den nationella bedömningen är att en 
ökad arbetslöshet kommer att följa i pandemins 
spår. Mycket av verksamheten inom AME har 
pausats eller minimerats på grund av pandemin. 
Möjligheterna att vända trenden av försörjnings-
stöd och utöka samarbetet med arbetsmarknads-
enheten (AME) för att fler individer ska ges möj-
lighet till egen försörjning är i nuläget därför be-
gränsade. 
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Missbruksproblematiken är påtaglig och får 
ibland mynna ut i kostnadsdrivande institutions-
placeringar. Den kommande förstärkningen av 
person i förebyggande enheten, ökar förutsätt-
ningarna för att arbeta förebyggande i större ut-
sträckning. Under tertialen så arbetsmiljöproble-
matik uppdagats i form av undermålig fysisk 
miljö vid Kajutan. I planeringen för flytt in till 
Skutan uppdagades att även denna lokal var 
olämplig och saknar ventilation. I slutet av au-
gusti flyttar därför förebyggande enheten till Ci-
tadellet. 

Ekonomi 
Den huvudsakliga avvikelsen för individ och fa-
milj avser kostnader för placeringar utöver bud-
geterat -15,4 mkr. Placeringar under år 2019 har 
fått fortsatt påverkan under år 2020. Under året 
har flera avslutats med nya lösningar på hemma-
plan. Avvikelsen -1,7 mkr gällande personalkost-
nader och inhyrd personal beror dels på de på-
gående arbetsmiljöutredningarna med dubbla 
personalkostnader, förstärkningen i början av 
året samt personalkostnad under avveckling av 
boendet SKUTAN. Ekonomiskt bistånd beräknar 
en negativ avvikelse motsvarande ca -2 mkr. Den 
pågående pandemin har medfört ökade kostna-
der som sannolikt kvarstår året ut. Schablonin-
täkter och ersättning ekonomiskt bistånd från Mi-
grationsverket + 1,1 mkr. I övrigt arbetar verk-
samheten vidare på att fortsätta anpassa organi-
sationen och kostnaderna utifrån att schablonin-
täkter från Migrationsverket fortsätter att minska 
även inför år 2021.  

Investeringar 
Årets investeringar kommer att användas till 
uppdatering av personlarm, inköp av säkra arkiv-
skåp, inventarier till arbetsplatserna samt kom-
pletterande IT system. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Individ och familjs förbättringsarbete utgår från 
den handlingsplan som är beslutad. Arbetet har 
störts av pandemin, vilket till viss del påverkar 
det ekonomiska utfallet. De extra resurser som 
tillförts, har använts för nyrekryteringar enligt 

handlingsplanen. Trots att enheterna arbetat ak-
tivt med att minska institutionsplaceringar, så 
kvarstår ändå ett befarat underskott för insatsen. 
Enheten bedömer att det behövs ytterligare re-
surser för att kunna finansiera de stödinsatser 
som är lagstadgade. Socialtjänstlagen betonar 
kommunens yttersta ansvar för att individer får 
det stöd som behövs, vilket går över budgetan-
svar. Det är av synnerligen vikt att hålla i och 
hålla ut, tills effekterna av det förebyggande per-
spektivet visar sig. I det prognosticerade under-
skottet finns även kostnader för arbetsmiljörela-
terade åtgärder samt avgångsvederlag. 

Ett nytt verksamhetssystem effektiviserar hand-
läggningen och medverkar till en rättssäker och 
ändamålsenlig myndighetsutövning, samt skapar 
förutsättningar för socialsekreterarna att utföra 
det motiverande sociala arbete som är kärnan i 
verksamheten. Ledningssystemet säkrar kvali-
teten och flödet mellan olika enheter i organisat-
ionen, för att invånaren ska få rätt hjälp i rätt tid 
och på rätt nivå. Enheterna kommer månadsvis 
följa upp väsentliga nyckeltal för att få en tidig 
signal när kostnader ökar. Pandemins påverkan 
på de ekonomiska effekterna, ökar sannolikt 
framöver. Den befarade farhågan som fanns vid 
förra tertialuppföljningen, var till viss delar befo-
gad. Fler ärenden har strömmat in, vilket medför 
fler insatser. En ökad psykisk ohälsa har konsta-
terats, andelen missbruksärenden samt hemfrids-
brott likaså. Inga kompensationer för dessa utö-
kade kostnader har utlovats från regeringen. 

Antal placeringar    

 2020 - aug 2019 2018 

BoU, Stödboende egen lägenhet 1 0 0 

BoU, HVB-vård och stödboende 6 4 2 

BoU, Familjehemsvård egna 16 31 23 

BoU, Familjehemsvård konsulent-

stödda 
6   

BoU, Behovsprövad öppen vård  3 1 1 

Vuxna, Institutionsvård missbruk 6 5 4 

Vuxna, Övriga insatser  3 5 2 

Vuxna, Öppna insatser vuxna 0 0 1 

Totalt 41 46 33 

Placering avser snitt 12 månader, ej antalet enskilda individer 
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Myndighetsnämnd
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Myndighetsnämnd -183 -325 -315 10 

 

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter. 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning 
inom miljö, bygg och säkerhet.  

Under perioden januari-augusti har nämnden 
haft sju ordinarie sammanträden och behandlat 
84 ärenden (79 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 3,1 timmar (3,4 timmar under samma 
period 2019). 

Myndighetsnämnden har deltagit i dialogmöte 
med kommunstyrelsen den 23 mars. På mötet 
avhandlades budget- och måluppfyllelse, samt 
framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Myndighetsnämnden har genomfört sammanträ-
den med ledamöter som deltagit över distans, 
för att på det viset minska risken för smittsprid-
ning. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

Sammanträden myndighetsnämnd   

 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 7 7 

Behandlade ärenden 84 79 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3,1 3,4 
 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden prognosticerar en positiv 
avvikelse om 10 tkr. Prognosen baseras på mins-
kade utgifter till följd av corona. 
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Teknik och service
Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Räddningstjänst 81 -285 -105 180 

 

Hänt i verksamheten 
Inkomna ärenden har hanterats och ny tillsyns-
plan för hösten 2020 är under framtagande. 

 

 

 

 

 

 

Sammanträden myndighetsnämnd      

Ärenden 
2020 
-aug 

2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO/LBE 0 1 46 53 42 

Serveringstillstånd 21 36 14 8 25 

Begagnande av offentlig plats 25 39 29 34 32 

Konsert/musikevenemang, offentlig tillställning 1 22 17 22 36 

Tillstånd hantering brandfarlig/explosiv vara 3 4 7 8 6 

Bygglov 17 13 16 27 16 

Övriga ärenden 33 43 21 22 53 

Summa 100 158 150 174 187 

 
 

Ekonomi 
Tillsättning av brandinspektörstjänst skedde ef-
ter sommaren vilket medför en positiv avvikelse 
om +180 tkr, tillsyner planeras att utföras se-
nare under året.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Den positiva avvikelsen kvarstår i bokslut.
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Samhällsbyggnad

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

MN – SAMHÄLLS-

BYGGNAD -1 185 -2 973 -2 593 380 

Bygglov 2 002 1 026 1 826 800 

Bostadsanpassning -1 163 -1 441 -1 661 -220 

Miljö- och 

hälsoskydd -1 987 -2 381 -2 681 -300 

Alkohol och tobak -37 -177 -77 100 

INVESTERING 0 -93 -93 0 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg- 
och geodataverksamheten medan miljöavdel-
ningen påverkas genom svårigheter att utföra 
tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang ställts in. Sedan den 29 april utför 
miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av re-
stauranger och andra verksamheter som serve-
rar mat för att kontrollera att de följer smitt-
skyddsföreskrifterna för covid-19.  

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 20 maj. Administrationen har tillsammans 
med bygglov påbörjat arbetet med att vara pilot-
kund för det nya digitala arkivet som ska införas, 
dit man även ska kunna koppla miljö- och planä-
renden. Målet är att arkivet även ska finnas ex-
ternt och vara sökbart från hemsidan. Administ-
rationen fortsätter att kontrollera  så att bygg-
lovs nya e-tjänster fungerar som de ska. Arbetet 
med att utveckla automatisering av handläg-
garroboten atom åt bygglov pågår ständigt. 

Pandemin Covid-19 
Pandemin covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet sedan mars. 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och all-
männa råd påverkar hur verksamheten kan bed-
rivas. Sedan den 2 april ska personal som har 
möjlighet, jobba hemifrån. Från den 1 juli över-
tog samhällsbyggnads miljöavdelning smitt-
skyddskontrollen av serveringsställen och har 
till den siste augusti genomfört cirka 175 till-
synsbesök. Pandemin har inneburit en ökning av 

antalet nya bygglovsansökningar och anmäl-
ningar.  

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. An-
talet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov, för-
handsbesked och strandskyddsdispenser har 
ökat markant jämfört med motsvarande period 
2019.  

E-tjänsterna för bygglovsprocessen har haft  
mycket problem men förbättras ständigt. De ger 
viss merarbete för tjänstepersonerna men en 
bättre och snabbare service till medborgarna 
samt förbättrad kvalitet på arbetet.  

En av LIA-praktikanterna från bygglovhand-
läggarutbildningen i Helsingborg har stöttat upp 
under sommaren och är nu tillsvidareanställd. 

Bostadsanpassning 
E-tjänsten för ansökan om bostadsanpassnings-
bidrag används mer och ett nära samarbete med 
arbetsterapeuterna i kommunen har förenklat 
handläggningen av bidragsansökningar. Dock 
har pandemin gjort att antalet ansökningar ökat 
och kommunens lager på ramper har tagit slut 
vilket innebär ökade kostnader. Flera stora hiss-
ärenden har beviljats bidrag. Drygt 10 procent 
av ansökningarna om bidrag fick helt eller delvis 
avslag, liknande föregående år. 

Miljö- och hälsoskydd 
Under T2 har miljöavdelningen utöver ordinarie 
tillsyn arbetat med trängselkontroller enligt de 
nya smittskyddsföreskrifterna som började gälla 
i juli 2020. Totalt har miljöavdelningen lagt över 
600 timmar handläggningstid på kontroller och 
andra arbetsuppgifter kopplade till de nya före-
skrifterna. För att stötta upp på avdelningen har 
en extra tjänst tillsatts under juni till september, 
vilket bidragit till att ordinarie tillsyn inte blivit 
lika eftersatt som befarat.  
Den största avvikelsen under T2 är avloppsin-
venteringen som inte kunnat utföras enligt plan. 
Orsaken är att handläggarna är hårt belastade av 
gamla ärenden vilket man inte tagit höjd för i till-
synsplaneringen. Inventeringsärendena tar dess-
utom längre tid än vad som är planerat och mil-
jöavdelningen kan inte längre ta betalt för all 
nedlagd handläggningstid enligt politiska beslut. 

44



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad 

 
 
I dagsläget har ca 100 inventeringar genomförts 
mot planerde 300 under T1 och T2 vilket ger ett 
utfall på 33 tkr jämfört med budgeterade 360 tkr 
under samma period. 
Alkohol och tobak 
Under perioden har tillsyn inom området skett 
enligt upprättad kontroll- och tillsynsplan. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden visar samhällsbyggnads kom-
munstyrelsedel på ett förväntat nollresultat me-
dan myndighetsnämndsdelen, trots den kraftigt 
underfinansierade smittskyddskontrollen av ser-
veringsställen, visar på en förväntat positiv avvi-
kelse på +380 tkr.   

Bygglov 
Ökad ärendemängd och flera stora byggen ger en 
prognosticerat avvikelse på +0,8 mkr. 

Bostadsanpassning 
Ett flertal hissärenden än normalt gör att bidra-
gen bedöms kosta 220 tkr mer än budgeterat. 

Miljö- och hälsoskydd 
Avloppstillsynen visar på en negativ avvikelse 
liksom smittskyddtillsynen av serveringsställen 
som är otillräckligt finansierade av staten. Pro-
gnosen är att verksamheten redovisar en avvi-
kelse på -0,3 mkr 

Alkohol och tobak 
Intäkterna ligger över budget vilken bedöms ge 
en positiv avvikelse på +0,1 mkr.
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Utbildningsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Utbildningsnämnd -234 -405 -375 30 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter. 
Nämnden har även ett arbetsutskott bestående 
av fem ledamöter. Nämnden ansvarar för de 
strategiska frågorna på kort och lång sikt för all 
utbildning av barn och unga i Båstads kommun, 
samt individ och familjeärenden för barn, unga 
och vuxna.  

Under perioden januari-augusti har nämnden 
haft sex ordinarie sammanträden. Vid dessa 
sammanträden har nämnden behandlat 105 
ärenden (103 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 2,8 timmar (2,9 timmar under samma 
period 2019). 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att 
nämndens ansvar som socialnämnd skulle över-
föras till kommunstyrelsen. Överföringen skedde 
den fjärde maj. 

Corona 
Utbildningsnämnden har stängt sina samman-
träden för att minska smittspridning och sam-
manträtt i större lokal för att minska risken för 
smittspridning. Nämnden berett ärende till kris-
ledningsnämnden för att övergå till fjärrunder-
visning för gymnasieskolan och kulturskolan. 

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan inom sina ansvarsom-
råde. 

Sammanträden utbildningsnämnd   

 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 6 6 

Extra sammanträden  0 0 

Behandlade ärenden 105 103 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 2,8 2,9 

 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden prognosticerar en positiv 
avvikelse om 30 tkr. Prognosen baseras på att or-
ganisationsförändring och minskade utgifter till 
följd av corona 
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Skolpeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Skolpeng 

barnomsorg/ 

grundskola -136 620 -210 935 -209 610 1 325 

Skolpeng  

gymnasium -31 110 -57 631 -55 581 2 050 

 

Hänt i verksamheten 
Uppdraget att säkerställa en skolpeng för varje 
skolform är nu genomförd, vilket innebär att 
även skolformerna grundsärskola och gymnasie-
särskola pengberäknas. 	

Verksamheten har i samarbete med Teknik och 
service arbetat vidare  med genomlysning av lo-
kal- och städkostnader, ett arbete som kommer 
pågå även under hösten. Arbetet syftar till att 
möjliggöra anpassningar mot budget, för åren 
2020 och 2021. 

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och att det under vårterminen visat färre elever 
inom fritidshem, åk 1-6 samt åk 7-9 beräknas en 
positiv avvikelse med +1,3 mkr. Avvikelser finns 
mellan egen regi, annan kommun och fristående 
regi.  Budget och kostnader för skolpeng gäl-
lande grundsärskola är överflyttat från ram till 
skolpeng.  

 

 

Antal folkbokförda barn och elever 
barnomsorg/grundskola 

 

 Budget Utfall   Avvikelse 

Egen regi 2 489 2 400 89 

Fristående regi 373 385 -12 

Annan kommun 49 61 -12 

Summa 2 911 2 846 65 

 

Skolpeng för gymnasium 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
samt att det under vårterminen visat vara färre 
elever på Akademi Båstad beräknas en positiv 
avvikelse med ca 2 mkr. Snittkostnaden i egen 
regi ökar och förväntas bli högre än budgeterat, 
detta med anledning av att andelen som går in-
troduktionsprogram har ökat samtidigt som 
färre elever väljer att studera på ekonomi-, sam-
hällsvetenskapliga och naturvetenskapliga pro-
grammet. Andelen elever som väljer att studera i 
annan kommun och fristående verksamhet har 
ökat jämfört med samma period i fjor vilket 
medför en högre kostnad per elev. Prognosen är 
osäker eftersom det sker en justering i septem-
ber för de elever som bytt mellan program och 
skolor därför är elevantalet för hösten fortfa-
rande osäkert. Budget och kostnader för skol-
peng gällande gymnasiesärskola är överflyttat 
från ram till skolpeng.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Avvikelser inom skolpeng beror på elevers fria 
val av skola och program eller volymökning/vo-
lymminskning.  

 

 
Antal folkbokförda elever och snittpeng gymnasium 

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng (kr) snittpeng (kr) snittpeng (kr) 

Egen regi 201 142 -59 -79 959 -89 052 -9 093 

Fristående regi 116 111 -5 -129 953 -127 716 +2 237 

Annan kommun 197 198 +1 -118 828 -100  803 +18 025 

Summa 514 451 -63    
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Barn och skola
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BARN OCH 

SKOLA -42 043 -77 404 -77 921 -517 

Verksamhets-

övergripande BS -12 045 -17 152 -17 444 -292 

Lokaler  -20 910 -29 797 -31 297 -1 500 

Tilläggsbelopp, 

grundsärskola -4 428 -8 247 -7 372  875 

Skolskjuts -3 984 -6 630 -6 630 0 

Svenska som 

andraspråk/ 

modersmåls-

undervisning -3 263 -3 977 -4 327 -350 

Gymnasiesärskola -733 -1 332 -882 450 

Gymnasium 

ramfinansierad -6 375 -10 269 -9 969 300 

Summa -51 738 -77 404 -77 921 -517 

Resultatenheter 

förskola/grundskola     

Förskola 1-5 år 2 962 0 0 0 

Grundskola F-9 

inklusive fritids 5 311 0 0 0 

Summa 8 273 0 0 0 

Resultatenheter 

gymnasium     

Akademi Båstad 

Gymnasium 1 422 0 0 0 

Summa 1 422 0 0 0 

INVESTERING -1 802 -7 935 -7 935 0 

 

 

Resultatenheters ackumulerade resultat förskola/grund-

skola  

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Förskola  

1-5 år -1 618 0 0 -1 618 

Grundskola 

F-9 inklusive 

fritids 3 329 0 0 3 329 

Summa 1 711 0 0 1 711 
 

Resultatenheters ackumulerade resultat gymnasium 

 

 

 

 (tkr) 

Ingående  

ack.  

resultat 

Disponerat 

2020 

Över-/ 

under- 

skott från 

2020 

  Utgående 

  ack.  

resultat 

Akademi   

Båstad   

Gymnasium 201 0 0 201 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Under andra tertialen har organisationen genom-
fört förändringar i rektorsområdesindelningen. 
Strandängsskolan är från och med augusti 2020 
en sammanhållen enhet från förskoleklass till 
årskurs 9, enheten leds av en rektor och en biträ-
dande rektor. För rektorsområdena inom försko-
lan har följande förändring skett, till Äppelbyn 
och Päronbyns förskolor tillförs även Fiskebyns 
förskola vilket innebär att rektorerna i förskolan 
får en något jämnare arbetssituation.  Den stora 
påverkan på verksamheten under första halvåret 
har varit pandemin orsakad av covid-19. Anpass-
ningar är gjorda för sommarmånaderna och hös-
ten kommer att inledas med fortsatta restrikt-
ioner och anpassningar. 

Utvecklingsarbetet kring det systematiska kvali-
tetsarbetet prioriteras ner under våren men är nu 
återupptaget och ledningsgruppen har ägnat två 
dagar åt en fördjupning i ämnet.    

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Verksamheten har fortsatt arbetet med Fritids-
hemssatsningen trots att statsbidraget har upp-
hört. Arbetet har förverkligat en fritidspedagogik 
som omsätter läroplanen i praktiken. Statsbidra-
get Specialpedagogik för lärande har nyttjats av 
några enheter medan övriga har följt utbild-
ningen i ett lugnare tempo än Skolverket kräver. 
Detta arbete har på ett väsentligt sätt påverkat 
samsyn och samarbete till förmån för en högre 
grad av individ- och gruppanpassningar. Utveckl-
ingen av tillgängliga lärmiljöer har varit i fokus 
både vad avser pedagogik, lokaler och psyko-
social miljö. Värdegrundsarbetet har fortsatt hög 
prioritet på enheterna. En handlingsplan för pro-
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blematisk skolfrånvaro har tagits fram. Verksam-
hetsåret 19/20 har visat på en något högre 
måluppfyllelse vad gäller meritvärde i åk 6 och 9 
än föregående år. 

Förskola 1–5 år 
Statsbidraget för Mindre barngrupper minskade  
inför hösten 2020 vilket kan påverka verksam-
heternas organisationer. Enheterna har arbetat 
med Skolverkets material kring undervisning i 
förskolan. Ett fortsatt arbete kring Barnkonvent-
ionen kopplat till läroplanen som på ett förtjänst-
fullt sätt, sätter fokus på barns delaktighet och in-
flytande i vardagen. Ledningsteamet arbetar för 
ett ökat samarbete för att säkerställa en likvärdig 
förskoleverksamhet. Verksamheten ser en fort-
satt ökad vistelsetid. Nytt avtal är tecknat med 
Halmstad Högskola för övningsförskolor där två 
av fyra förskoleområde ingår.  

Gymnasium 
Gymnasieskolans stora utmaning, att från mars 
månad övergå till fjärrundervisning gick över för-
väntan. Extra konferenser planerades in, elever 
fick extra stöd och anpassningar, några i skolans 
lokaler. Möjligheter skapades för att genomföra 
enstaka prov och redovisningar på skolan. Rektor 
följde elevernas upplevelse av undervisningen 
och både lärare och elevers synpunkter togs till-
vara. Den 5 juni tog 67 elever studenten, 65 med 
fullständig examen. Även våra ettor och tvåor kla-
rade vårens utmaning och Akademi Båstad Gym-
nasium ser inte att någon undervisning eller 
praktik behöver arbetas in eller tas igen. Inför 
hösten har 204 studenter antagit till något av 
programmen, fortfarande sker förändringar och 
elever tillkommer. 

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -0,5 mkr. Lokaler för förskola och 
grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud-
get -1,5 mkr på grund av ej budgeterade kostna-
der för moduler i bland annat Östra Karup. Inför 

budget 2020 fick barn och skola en besparing på 
drygt 3 mkr, denna besparing är genomförd. Till 
det tillkom 1 procent besparingskrav vilket mot-
svarades av 2,2 mkr för resultatenheterna och yt-
terligare ca 0,6 mkr gällande rambudgeten. Även 
denna besparing är genomförd främst med kort-
siktiga åtgärder av engångskaraktär. 

Resultatenheter förskola/grundskola 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en positiv avvikelse om +8,2, mkr per den 
31 augusti 2020. Överskottet beror på en positiv 
semesterlöneskuld om +6,8 mkr. Efter reglering 
av semesterlöneskulden som kommer att utjäm-
nas under året, visar resultatenheterna en positiv 
avvikelse om +1,4 mkr. Denna avvikelse beror 
bland annat på tilldelade statsbidrag samt att 
man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

Resultatenhet gymnasium 
Akademi Båstad gymnasium visar en positiv avvi-
kelse om +1,4 mkr per den 31 augusti 2020. 
Överskottet beror på en positiv semesterlönes-
kuld om +1,2 mkr. Efter reglering av semesterlö-
neskulden som kommer att utjämnas under året, 
visar Akademi Båstad gymnasium en positiv avvi-
kelse om +0,2 mkr. Elevantalet sjunker under 
hösten, vilket gör att personaltätheten håller på 
att ses över samt att man jobbar aktivt för att 
uppnå målen vad gäller tilldelade besparingskrav. 

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 
utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 
IT-utrustning inom förskola, grundskola och 
gymnasiet, inköp av pedagogiska läromedel, 
möbler, förbättring av arbetsmiljön för både 
barn, elever och personal samt inköp av nya skol-
bussar. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Förvaltningen tillsammans med rektorsgruppen 
fortsätter med arbetet att se över alla möjligheter 
till besparingar både på kort och lång sikt.
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Bildning och arbete 
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

UN – BILDNING 

OCH ARBETE -1 490 -2 930 -2 898 32  

Kulturskolan -1 490 -2 930 -2 898 32 

INVESTERING - 36 -50 0 0 

 

Hänt i verksamheten 
Kulturskolan ställde snabbt om till digital under-
visning när pandemin var ett faktum. Eleverna 
undervisades via zoom. Lärarna erhöll kompe-
tensutveckling genom utvecklingsledaren. En en-
kätundervisning visar att elever och vårdnadsha-
vare är positiva mot hur undervisningen har fun-
gerat mot bakgrund av omständigheterna. Inga 
konserter har genomförts däremot har lärarna 

genom zoom genomfört samverkan i musik mel-
lan eleverna. Dramapedagogerna genomförde 
förskolepjäsen utomhus för alla förskolebarn. 
Estetisk lärprocess genomfördes i åk. 2. Vid ter-
minsslut genomfördes två utvecklingsdagar med 
bland annat utbildning i barnkonventionen.  

Ekonomi 
Verksamheten förväntas ha ett litet överskott då 
vakanser med kortare frånvaro inte återbesätts 
fullt ut.  

Investeringar 
Kulturskolan använder investeringsbudgeten till 
instrument och digitala hjälpmedel.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Ekonomin är i balans.  
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Vård- och omsorgsnämnd

Driftredovisning   

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Vård- och 

omsorgsnämnd -206 -390 -360 30 
 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio leda-
möter. Nämnden ansvarar för de strategiska om-
sorgsfrågorna på kort och lång sikt med syfte att 
möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för 
kommunens vård- och omsorgstagare som möj-
ligt. 

Under perioden januari-augusti har nämnden 
haft fem ordinarie och ett extrainsatt samman-
träde. Vid sammanträdena har 70 ärenden be-
handlats (81 ärenden under samma period 
2019). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 1,9 timmar (3,7 timmar under samma 
period 2019). 

Vård- och omsorgsnämnden har deltagit i dialog-
möte med kommunstyrelsen den 23 mars. På 
mötet avhandlades budget- och måluppfyllelse, 
samt framtida påverkan av coronapandemin.  

Corona 
Vård- och omsorgsnämnden har till följd av pan-
demin ställt in sitt sammanträde i mars. Sedan 
april har en frivillig kvittning av platser skett, 
vilket medfört att nämnden är reducerad till fem 
ledamöter. Hösten 2020 återgår nämnden till 
normal sammansättning, men sammanträder i 
större lokal för att minska risken för smittsprid-
ning.  

Nämnden informeras kontinuerligt om coro-
napandemins påverkan på sitt ansvarsområde. 

Sammanträden vård- och omsorgsnämnd 

 
2020 
-aug 

2019 
-aug 

Ordinarie sammanträden 5 6 

Extra sammanträden  1 0 

Behandlade ärenden 70 81 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 1,9 3,7 

 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar en 
positiv avvikelse om 30 tkr. Prognosen baseras 
på nämndens åtgärder till följd av corona med 
minskat antal ledamöter, inställt sammanträde 
och i övrigt minskade utgifter.  
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Hemvårds- och boendepeng
Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Hemvårdpeng -34 065 -56 390 -51 140 5 250 

Boendepeng -44 422 -64 667 -68 087 -3 420 

 

Hänt i verksamheten 

Hemvårdspeng 
Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 en 
budget för att utföra 150 828 hemvårdstimmar, 
vilket är 2,5 procent färre timmar än för 2019. 
Den största anledningen till detta är att behovet 
av hemvårdstimmar beräknades minska under 
året i samband med öppnandet av Haga Park. 
Antalet utförda hemvårdstimmar har under 
andra tertialet varit 96 271 timmar, vilket är 
4 281 timmar färre än budgeterat (-4,3 procent). 
Jämfört med samma period 2019 har antalet 
timmar minskat med 4 846 (-4,8 procent). På-
verkan av coronapandemin märks i verksam-
heten både genom ett tapp av hemvårdstagare 
men också genom ett minskat inflöde av nya 
vård- och omsorgstagare som vill avvakta tills 
att pandemin är över. Dock ser trenden med fal-
lande hemvårdstimmar ut att ha vänt i juli må-
nad. Verksamheten förväntar sig en ökning av 
antalet ansökningar om hemtjänst under hös-
ten/vintern utifrån ett uppdämt behov.   

Fördelningen mellan utförda timmar har under 
andra tertialet varit 88 procent omsorg och ser-
vice, 1 procent mottagningsteam och 11 procent 
dubbelbemanning. Jämfört med budget är det 
framförallt utförda dubbelbemanningstimmar 
som har ökat medan timmarna för övriga två ka-
tegorier har minskat. Den största orsaken till 
detta är coronapandemin då exempelvis en del 
vårdtagare med hög vårdtyngd som skulle kunna 
beviljas särskilt boende under våren valde att bo 
kvar hemma, vilket krävt mer dubbelbemanning. 

Mottagningsteamet har under perioden utfört 
1 392 timmar vilket är 31 procent färre timmar 
än budgeterat. Teamet övergick från och med 
maj månad till att bli ett covid-19 team, vilket 

inte har hanterats inom budgeten för hemvårds-
peng och därmed har heller inga utförda timmar 
redovisats. 	

Boendepeng 
Beläggningsgraden på kommunens särskilda bo-
enden har under andra tertialet varit 99,9 pro-
cent, att jämföra med budgeterad nivå på 99 pro-
cent. Öppnandet av Haga Park utgör en jämförel-
sestörande post då boendet sedan öppnandet 
haft en beläggningsgrad på i genomsnitt 
127,9 procent, medan budgeten endast är beräk-
nat tolv platser för samma period. Per den 1 sep-
tember är samtliga 24 boende på plan 1 inflyt-
tade. Övriga särskilda boenden har haft en ge-
nomsnittlig beläggningsgrad på 98,1 procent.  

För samtliga särskilda boenden så har coro-
napandemin haft effekt på verksamheten, bland 
annat genom att nya inflyttningar har varit mer 
resurskrävande än normalt. Nyinflyttade vård- 
och omsorgstagare har suttit i ”karantän” i 14 
dagar på sitt rum för att minimera risken för 
smittspridning. Det har också varit en högre an-
del som har tackat nej till erbjudande om särskilt 
boende under våren på grund av rådande be-
söksförbud, något som kunnat lösas på ett säkert 
sätt under sommaren genom besök utomhus och 
med hjälp av plexiglas. 

Beläggningen inom korttidsvården har varit 71,9 
procent vilket är en direkt effekt av corona-
pandemin då verksamheten sedan våren främst 
har bedrivits i enkelrum för att minska risken 
för smittspridning. Behovet av att köpa externa 
korttidsplatser har därför varit fortsatt högt. 

Ekonomi 

Hemvårdspeng  
Utfallet för hemvårdspeng förväntas i nuläget bli 
5,3 mkr lägre än budget, till största del som en 
effekt av coronapandemin. Dels på grund av att 
det totala antalet utförda timmar under 2020 
har fallit kraftigt till följd av vikande efterfrågan, 
men även i kombination med att fördelningen 
mellan andelen utförda timmar har förändrats. 
Utförda timmar med dubbelbemanning ersätts 
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med lägre timpeng än timmar för såväl service 
som omsorg. I samband med att mottagningstea-
met övergick till att bli ett covid-19 team samt 
att vård- och omsorgsnämnden i augusti beslu-
tade om nedläggning av teamet så innebär detta 
en besparing på 1,9 mkr, detta inklusive något 
ökade timmar för mottagning av vård- och om-
sorgstagare från sjukhusen hos de ordinarie 
hemvårdsgrupperna. Den förväntade avvikelsen 
mot budget för utförarsidan av mottagningstea-
met uppgår till -0,7 mkr jämfört med budget. To-
talt överskott för 2020 uppgår därmed till 
1,2 mkr jämfört med budget. 

Boendepeng 
Hemtagning av vård- och omsorgstagare på ex-
terna korttidsplatser har inte kunnat göras som 
planerat under våren till följd av coronapande-
min. Korttidsenheten räknar nu med beläggning 
av enkelrum året ut, vilket innebär ett ökat be-
hov av externa korttidsplatser. Prognosen för 

detta är i dagsläget satt till -6,5 mkr. Beslutet om 
att Skogsliden i framtiden enbart kommer att er-
bjuda demensplatser kommer på sikt att inne-
bära fler lediga platser på korttidsenheten, vilket 
också minskar behovet av externa korttidsplat-
ser. 

Övriga särskilda boenden räknar för närvarande 
inte med att kunna hålla den budgeterade be-
läggningsgraden vilket också är en effekt av co-
ronapandemin då bland annat fler nya vårdta-
gare som erbjudits plats tackat nej, vilket ger en 
längre period utan beläggning jämfört med tidi-
gare. Tidigare under året när prognosen lades 
för Haga Park så beräknades inflyttningen kunna 
ske i betydligt högre takt än vad som har varit 
möjligt under sommaren. Det totala överskottet 
jämfört med budget för boendepeng till interna 
utförare beräknas uppgå till 3,1 mkr. 

 

 
 
 Hemvårds- och mottagningsteampeng - Köp av timmar månadsvis 
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Vård och omsorg

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

VN – VÅRD- 

OCH OMSORG -101 675 -135 248 -156 778 -21 530 

Centralt -4 953 -6 421 -8 311 -1 890 

Myndighetsenhet -14 244 -18 228 -21 793 -3 565 

Stöd och omsorg -27 723 -39 628 -41 128 -1 500 

Hälso- och 

sjukvård -25 510 -38 745 -40 580 -1 835 

Verksamhets-

övergripande 

äldreomsorg -20 723 -32 226 -32 186 40 

Summa -93 153 -135 248 -143 998 -8 750 

Resultatenheter     

Hemvård -4 079 0 -4 410 -4 410 

Vård- omsorgs- 

boende -4 442 0 -8 370 -8 370 

Summa -8 521 0 -12 780 -12 780 

INVESTERING -2 443 -3 550 -3 550 0 

 

Hänt i verksamheten 
Årets arbete har präglats av arbete för att mot-
verka och förhindra smittspridning av covid-19. 
Under hela våren rådde stor osäkerhet om vad 
som var sannolika scenarier, initialt var det stor 
brist på skyddsmaterial och brist på vägled-
ningar. Läget bedöms nu mer stabiliserat. Verk-
samheten har goda rutiner och beredskap för att 
både motverka smittspridning men också för att 
omhänderta och ge god vård och omsorg i de fall 
vård och omsorgstagare drabbas av covid-19.  Till 
och med augusti var en särskild korttidsverksam-
het i drift för att kunna ta emot smittade i behov 
av denna vårdform. Den verksamheten är nu av-
vecklad. 

Äldreomsorg  
Under maj månad öppnade Haga Park och per 
den 1 september var hela första våningen fylld, 
totalt 24 platser.  Inflyttningen försvårades och 
fördröjdes på grund av pandemin. Skogsliden 
kommer succesivt att omvandlas till att enbart 
erbjuda demensplatser. Särskilda boenden har 

sedan pandemin utbrott haft besöksförbud på bo-
endena. Under våren möjliggjordes säkra besök 
utomhus med hjälp av plexiglas.  

Korttidsverksamheten har även den begränsats 
till följd av pandemin. För att undvika risk för 
smittspridning har såväl viss isolering varit nöd-
vändig liksom att det inte varit möjligt att belägga 
med mer än en person på varje rum.  

Hemvården har haft stora utmaningar till följd av 
minskad efterfrågan av hemtjänst. Även detta be-
döms bero på pandemin. Det har funnits en god 
samverkan mellan enheter för att gemensamt ta 
ansvar för bemanning. När någon enhet behövt 
personal har andra enheter lånat ut. 

Växelvård och dagverksamhet har pausats för att 
motverka risk för smittspridning. Konsekven-
serna blir dock alltmer allvarliga för berörda fa-
miljer som har stort behov av avlastning. Viss 
uppstart av verksamheterna har skett och kom-
mer under hösten att ytterligare öka i omfattning.   

Myndighetsenheten  
Till följd av de utmaningar pandemin medfört har 
externa köp av korttidsplatser inte kunnat av-
vecklas på det sätt som varit planerat. Det är fort-
satta behov av externa köp till följd av färre kort-
tidsplatser i egen regi samt en kösituation till de-
mensboende.  

Inflödet av patienter från slutenvården har varit 
lägre än tidigare i år. Orsaken är pandemin.  

Rehabilitering  
Rehab har tagit fram en webbaserad utbildning 
för omvårdnadspersonal avseende förflyttnings-
teknik. Webbutbildningen tillsammans med indi-
viduellt utformat stöd har fungerat väl. Under 
hösten planeras för återupptagande av utbild-
ningarna.  

Även inom rehab har det varit en mindre efterfrå-
gan. Vi ser dock en viss återgång till normalsituat-
ion efter sommaren.  

Rehab har förberett och skaffat sig goda kun-
skaper för att ge bra rehabinsatser vid eftervård 
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av Covid-19 sjuka. Behovet har dock varit mindre 
än vad som förväntades under våren.     

Hälso- och sjukvård 
Belastningen på sjuksköterskorna har varit hög. 
Detta i kombination med färre tjänster och högre 
sjukfrånvaro har varit en utmaning. Engagerade 
medarbetare har tagit stort ansvar och säkrat en 
god vård för vård- och omsorgstagarna. Under se-
mesterperioderna har en HSL-undersköterska 
knutits till sjuksköterskeorganisationen, vilket 
varit en stor tillgång. För att klara sommaren har 
ett särskilt avtal med egen personal varit en till-
gång och inneburit att vi inte behövt kontraktera 
sjuksköterskor från bemanningsföretag.   

Stöd och omsorg  
Daglig verksamhet har uppmärksammats för sina 
insatser med att tillverka visir till vård och om-
sorg. Tillverkningen uppmärksammades såväl lo-
kalt som i media. Inte minst var tillverkningen 
uppskattad i vår egen organisation. 

Arbetet med att motverka psykisk ohälsa har 
fortsatt genom bland annat en handlingsplan hål-
ler på att tas fram för att motverka suicid. Arbetet 
kan bedrivas genom att en psykiatrisamordnare 
är projektanställd, vilken finansieras genom  stat-
liga medel.   

Neddragning av anhörigstöd och socialt innehåll 
har verkställts.  

Inom stöd och omsorg finns för närvarande två 
lediga lägenheter i bostad med särskild service, 
den sedan april månad och per den 1 september. 
Utöver detta har en lägenhet i gruppbostad blivit 
ledig från och med den 1 juli. Verksamheten har i 
samband med detta sett över bemanningen på re-
spektive boende. En av lägenheterna är åter ut-
hyrd. 

Stöd och omsorg har varit ansvariga för en tillfäl-
lig bemanningsenhet under våren i syfte att säkra 
bemanning i en osäker situation. Stöd och omsorg 
är också ansvariga för organisationen som till-
skapats för att hantera inköp och logistik rörande 
skyddsutrustning.  

Ekonomi 
Coronapandemin har haft stor påverkan på eko-
nomin för verksamhetsområdet, både kopplat till 
extra kostnader och statliga ersättningar men 
framförallt att ger det en svårighet i att förutsäga 

den ekonomiska utvecklingen under året. Pro-
gnosen har försämrats med -2,4 mkr för verk-
samhetsområdet, varav -5,1 mkr är relaterat till 
merkostnader för Covid-19 och 2,6 mkr är effek-
ter av Vård- och omsorgsnämndens beslut om åt-
gärder för ekonomi i balans 2020. Per den 31 au-
gusti lämnades kommunens ansökan in till Social-
styrelsen om ersättning för merkostnader till 
följd av covid-19, vilken uppgick till 11,8 mkr för 
året hittills. Av dessa ingår 11,5 mkr i resultatet 
för vård och omsorg. Socialstyrelsen har medde-
lat att beslut om fördelning av bidrag kommer att 
ske någon gång under hösten. Den ersättning som 
då eventuellt tillfaller Båstads kommun är för 
närvarande ej med i nuvarande prognos då osä-
kerheten kring ersättningens storlek är stor.  

Centralt 
Hantering och beställning av skyddsmaterial 
samt kostnaden för densamma har skötts centralt 
under pandemin, vilket visat sig vara en fram-
gångsfaktor. Verksamheten har även med hjälp 
av arbetsmarknadsenheten anställt sömmerskor 
som sytt skyddsrockar under våren. Situationen 
kopplat till skyddsutrustning bedöms vara stabil 
och verksamheten arbetar utifrån att ha en fram-
förhållning och säkra upp behovet för 3-6 måna-
der. Totalt sett beräknas kostnader för att köpa in 
skyddsmaterial uppgå till en kostnad 
om -4,3 mkr.  

Vård och omsorg har under året erhållit 2,6 mkr i 
riktade statsbidrag, varav det största på 1,3 mkr 
avser arbete för att motverka ensamhet bland 
äldre med demenssjukdom. Några av bidragen 
kan användas till befintlig verksamhet medan 
andra tittar verksamheten på vad de kan använ-
das till. Verksamheten har också erhållit hela 
kommunens reducerade kostnader för sänkt ar-
betsgivaravgift, vilket ger ett överskott om 
0,6 mkr.  

Myndighet 
Myndighetsenheten förväntas ge en negativ av-
vikelse på -0,2 mkr jämfört med budget för året, 
till följd av särskilda insatser för att färdigställa 
processer för enheten i början av året. 

Kostnaden	för	köpta	platser	inom	stöd	och	
omsorg beräknas bli -3,4 mkr. Prognosen är oför-
ändrad trots att en placering inom SoL äldre har 
tillkommit under sommaren. Detta till följd av att 
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kommunen erhållit återbetalning för en placering 
som under 2019 övergick till annan kommun.  

Stöd och omsorg  
Under sommaren har det varit tufft i vissa verk-
samheter, både inom personlig assistans och bo-
endeverksamheter, då det saknats personal och 
vissa ärenden varit svårbemannade. Verksam-
heten har haft några långtidssjukskrivningar på 
ordinarie personal samt några sjukskrivning på 
sommarvikarier, vilket varit olyckligt och påver-
kat övertidsbehovet genom dyra lösningar. Ett av 
gruppboendena har sedan början av året fått för-
ändrat bemanningsbehov ur arbetsmiljösynpunkt 
och har därmed ökat bemanningen. Med bäring 
på det nya inriktningsdokumentet som antogs i 
början av året så skulle även kontaktpersoner re-
duceras, vilket inte har kunnat reduceras i den 
takt som var tänkt till följd av coronapandemin. 
Sammanlagt har stöd och omsorg en avvikelse 
mot budget på -1,5 mkr. 

Hälso- och sjukvård 
Enheten	för	hälso‐	och	sjukvård	hade vi årets 
ingång en högre bemanning av sjuksköterskor än 
vad budgeten tillät på grund av tidigare beviljade 
överanställningar under tidigare år. Under våren 
har ett antal vakanser uppstått vilket har förbätt-
rat kostnadsbilden något. Enheten har genom ett 
aktivt arbete med bemanningen kunnat halvera 
sitt förväntade underskott vid årets början, och 
redovisar nu en förväntad avvikelse mot budget 
med -0,9 mkr. 

Enheten	för	rehabilitering	fick i budgeten för 
2020 tillskott för att täcka den förhöjda medlems-
avgiften till hjälpmedelsleverantören Medelpunk-
ten med 0,3 mkr, vilket inte har gett full täckning 
för de ökade kostnaderna. Dock har prognosen 
förbättrats något till följd av fallande hemvårds-
timmar under våren, vilket har minskat behovet 
av hjälpmedel hittills i år. Enheten förväntas ge 
en negativ avvikelse om -0,2 mkr jämfört med 
budget. 

Demensteamet beräknas gå med ett överskott 
mot budget om 0,5 mkr till följd av att ansvarig 
sjuksköterska varit chef över covid-19 teamet 
samt på grund av inställda utbildningar under 
året. 

Covid‐19	teamet aktiverades i maj i samband 
med den första smittade vård- och omsorgstaga-
ren i hemvården och har varit aktiverat sedan 
dess. Teamets kostnad beräknas för närvarande 
till -1,2 mkr till och med slutet av september då 
det är osäkert hur uppdraget kommer att se ut 
under hösten. 

Resultatenheter 
Särskilda	boenden	har under året haft en an-
strängd ekonomisk situation där översyn av be-
manningen har påbörjats inom några av enhet-
erna. Arbetet har delvis behövt pausas till följd av 
coronapandemin men är trots denna nödvändig 
för att få ihop bemanningen även vid hög sjuk-
frånvaro. Ett utbrott av covid-19 skedde på ett av 
kommunens boenden under augusti, vilket har 
genererat merkostnader genom ökat behov av 
bemanning samt en del bemanningsunderskö-
terskor. Dessa merkostnader kommer att sam-
manställas under september månad och progno-
sen kan därför komma att justeras ytterligare.  

Korttidsenheten har under andra tertialet haft 
en beläggningsgrad på 72 procent, att jämföra 
med budgeterad beläggningsgrad på 99 procent. 
Detta är en direkt följd av coronapandemin, då 
verksamheten sedan i våras har bedrivits i enkel-
rum för att minska risken för smittspridning samt 
att växelvården tillfälligt har pausats. Verksam-
heten har arbetat aktivt med att göra motsva-
rande neddragningar på bemanningen vilket har 
gett effekt framförallt sedan slutet av våren. Trots 
detta förväntas verksamheten göra en negativ av-
vikelse mot budget på -3,0 mkr, varav -2,8 mkr 
utgörs av minskade intäkter. Försämringen av 
prognosen med -1,4 mkr jämfört med föregående 
uppföljning beror främst på att enheten nu räk-
nar med att bedriva verksamhet med enkelrums-
beläggning året ut. 

Hemvården har under våren haft ett kraftigt 
minskat inflöde och även i vissa fall avbeställning 
av timmar till följd av coronapandemin. Samtidigt 
har verksamheten varit försiktig med att dra ner 
på personal då det är oklart hur länge den mins-
kade efterfrågan håller i sig. Verksamheten arbe-
tar aktivt med sin bemanning men under svårför-
utsägbara förhållanden, då hemvårdstimmarna 
har vänt uppåt igen under sommaren. Förväntad 
avvikelse mot budget är för närvarande -2,3 mkr 
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för de ordinarie hemvårdsgrupperna, där -2,2 
mkr utgörs av fallande intäkter.  

Mottagningsteamet hade under våren ett kraftigt 
minskat inflöde av ärenden till följd av coro-
napandemin. Från och med maj månad övergick 
delar av teamet till att vara ett covid-19 team i 
samband med att kommunen fick sitt första ut-
brott av smittan inom hemvården. Vård- och om-
sorgsnämnden beslutade den 24 augusti om ned-
läggning av teamet som en del av åtgärder för 
ekonomi i balans 2020. Detta genererar en posi-
tiv avvikelse mot budget i resultatet för hem-
vårdspengen hos beställaren. För utföraren mot-
tagningsteamet beräknas ett underskott mot bud-
get på -0,7 mkr, till följd av en hastig nedgång i in-
flödet av vård- och omsorgstagare med behov 
inom mottagningsteamet, något som är ett direkt 
resultat av coronapandemin. 

Investeringar 
Investeringar har till viss del fått skjutas på grund 
av coronapandemin men i nuläget planerar verk-
samheten för att kunna genomföra dessa under 
hösten. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Åtgärdsplan antogs av Vård och omsorgsnämn-
den 2020-08-24 § 63. Åtgärder är igångsatta som 
ska åstadkomma en budget i balans under 2021. 
Åtgärderna som beslutats är: 

 Avveckling av mottagningsteam 
 Minskning av hemvårds- och boende-

peng 
 Översyn schema och bemanning LSS 
 Avveckling av Citadellet och Ängahällan 
 Avveckling av verksamhet socialt inne-

håll 
 Minskat köp av externa korttidsplatser 
 Besparing utbildningsinsatser, mer web-

baserat upplägg 
 Översyn av rehabresurser 
 Avveckling av en bil 

Åtgärderna med effekt på innevarande år är  
verkställda och ger en positiv resultateffekt på 
2,6 mkr. För åtgärderna som får effekt under 
2021 finns särskilda  handlings- och tidplaner. En 
lägesrapport över samtliga åtgärder redovisas till 
vård- och omsorgsnämnden i separat tjänsteskri-
velse på varje nämndsmöte.
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Driftredovisning   

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Valnämnd -1 -9 -9 0 

Överförmyndare     

Överförmyndare -202 -479 -479 0 

Överförmyndare 

administration -343 -687 -687 0 

Överförmyndare 

ensamkommande 

barn -2 0 0 0 

Överförmyndare 

totalt -547 -1 166 -1 166 0 

Kommunrevision -570 -832 -862 -30 

 

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämnden består av fem ledamöter och ansva-
rar för genomförande av allmänna val i kommu-
nen. Ingen aktivitet har genomförts under peri-
oden, men planering pågår inför översyn av valdi-
striktsindelning. 

Överförmyndare totalt 
Sedan den 1 januari 2019 bedrivs överförmynde-
riverksamheten genom Överförmyndare i sam-
verkan tillsammans med Halmstad, Laholm och 
Hylte. Båstads kommun är representerat av en le-
damot. Överförmyndaren är en lagstadgad verk-
samhet med ansvar att utöva tillsyn över förmyn-
dare, förvaltare och gode män. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen består av sju ledamöter och 
granskar och bedömer årligen all verksamhet 
som bedrivs i nämnder och styrelser avseende 
ändamålsenligheten, ekonomi, räkenskaper och 

intern kontroll. Målet med revisorernas arbete är 
ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas be-
dömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas 
till fullmäktige inför deras prövning och beslut.  

Under perioden har kommunrevisionen färdig-
ställt djupgranskning av individ- och familje-
omsorgen, samt arbetat med årsredovisningen 
och ansvarsprövningen som behandlas i juni. 

Corona 
Till följd av pandemin har kommunrevisionen ge-
nomfört sammanträden med ledamöter som del-
tagit på distans.		

Ekonomi 
Valnämnd 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 

Överförmyndare 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. Base-
rat på utfallet 2019 finns indikationer om att en 
negativ avvikelse kan ske, men det är väldigt osä-
kert. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen prognostiserar en negativ av-
vikelse om -30 tkr. Avvikelsen beror på den ge-
nomförda djupgranskningen av individ- och fa-
miljeomsorgen, vilken ej varit budgeterad för.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Kommunrevision 
Kommunfullmäktiges presidium (revisionens 
budgetberedning) och kommunrevisionen får 
föra dialog om eventuella åtgärder. 
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Krisledningsnämnd

Hänt i verksamheten 
Mot bakgrund av coronapandemin beslutade 
kommunstyrelsens ordförande den 16 mars att 
kommunens krisledningsnämnd skulle aktive-
ras. Det första sammanträdet ägde rum dagen ef-
ter, den 17 mars. 

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter 
och lika många ersättare. Enligt reglementet för 
nämnden är sammansättningen densamma som 
i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Perioden mars-juni har nämnden sammanträtt 
vid tio tillfällen. Vid sammanträdena har en nulä-
gesuppdatering lämnats från förvaltningen om 

kommunens verksamheter och statusen i reg-
ionen och nationen. 

Ärenden som behandlats är bland annat över-
gång till fjärrundervisning för gymnasieskola 
och yrkeshögskola, insatser för det lokala nä-
rings- och föreningslivet, neka hemtjänst för till-
fälliga vistelser från andra kommuner och anta 
riktlinjer för distansarbete för kommunens an-
ställda. 

Ekonomi 
Krisledningsnämnden har ingen egen budget, 
utan kostnader förknippade med sammanträden 
bokförs under kommunstyrelsen med särskild 
aktivitetskod.  
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Båstadhem AB

Båstadhem AB 
Driftredovisning 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

2020 

Intäkter 74 151 92 505 93 500 995 

Kostnader -45 391 -52 415 -51 210 1 205 

Avskrivningar -13 676 -20 650 -20 650 - 

Rörelseresultat 15 084 19 440 21 640 2 200 

Finansnetto -6 285 -9 440 -9 440 - 

Resultat efter  

finansiella poster 8 799 10 000 12 200 2 200 

Balansomslutning

Soliditet, % 13,8 14 14 -

INVESTERING

Hänt i verksamheten 
Under perioden har två stora nybyggnadsprojekt 
färdigställts. Det är vård-och omsorgsboendet 
Haga Park i Förslöv med 48 lägenheter som hade 
inflyttning 1 april och ett hyreshus med 14 

mindre lägenheter i Förslöv med inflyttning 1 ja-
nuari. Arbetet med att bygga om en vakant verk-
samhetslokal till 3 nya lägenheter i centrala Bå-
stad har påbörjats. Inflyttning är planerad till slu-
tet på året. Projektering har fortsatt av dels ett re-
noverings- ombyggnadsprojekt av 60 lägenheter i 
Förslöv samt ett nybyggnadsprojekt av 20 lägen-
heter i Grevie. Därutöver pågår mindre under-
hållsprojekt enligt fastställd underhållsplan. 

Ekonomi 
Utfallet per 2020-08-31 är 1,9 mkr bättre än bud-
get. Det är till största del beroende på lägre 
driftskostnader, främst uppvärmning. Även per-
sonalkostnaderna har fallit ut positivt mot budget 
beroende på sjukskrivning, tjänstledighet, ej till-
satt vakans samt även på lägre arbetsgivaravgif-
ter och sjuklönekostnad med anledning av Co-
rona. Utebliven/försenad avtalsrörelse och löne-
revision har också påverkat positivt 

Prognosen för helåret totalt är ett resultat på 
12,2 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. 
Det är en positiv avvikelse mot budget på 
2,2 mkr.  
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Symbolförteckning aktuellt resultat

Intern kontrollplan återrapportering T2 2020 Grön - inga avvikelser

Gul - mindre betydelsefulla avvikelser

Återrapporteringsdatum 2020-08-31 Röd - avvikelser - risk föreliggerKommunstyrelsen

Återrapportering
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Aktuellt 

resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/

åtgärder

Kommunledning

1 Representation

Kontroll av korrekt 
hantering av intern 

och extern 
representation

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Proceedo Ja Ja X X

Kontrollerat närmare 80 st fakturor. 
Förbättring då namn och syfte nu finns på 

samtliga poster. Enstaka ombokningar 
mellan kontona

2 Utbetalning i Procapita

Kontroll att 
utbetalning går till 
rätt mottagare med 

rätt mottagarkonto

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Procapita Ja Ja X Rutinen kommer att uppdateras

3 Försäkringar

Att kommunen inte 

anmäler 
försäkringsskador 

och missar ersättning

Ekonom 2 ggr/år

Avstämning av 

polisrapporter och 
interna 

skaderapporter

Nej Ja X

Pågående samarbete med Halmstad 

kommun att upprätta en gemensam rutin. 

Polisrapporter inkommer löpande, 

interna skaderapporter dessvärre mer 
sällan

4 Upphandlingsrutiner
Regler, kontroll att 

det följs
Upphandlingschef 1 ggr/år Stickprov i Inyett Ja Ja X

Ett nytt kontrollverktyg är installerat 
vilket gör att vi kontinuerligt, förslagsvis 

åtminstone kvartalsvis, kan kontrollera 
att våra riktlinjer och rutiner följs samt 
att upphandlade avtal är de som används 
vid. Med verktyget kan vi arbeta mer 

proaktivt och fånga upp ev behov av 
upphandlingar tidigare. Fortfarande 

återstår lite arbeta innan vi fullt ut kan 
börja använda verktyget
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Aktuellt 
resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

5
Utbetalning av ersättningar 
till förtroendevalda

Kontroll av att sökt 
ersättning 
överenstämmer med 

utbetald ersättning

Nämnd-sekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på sökt 
ersättning 
kontrolleras 2 

månader efter att 
den är inskickad till 

HR-servicecenter för 
utbetalning

Ja Ja X X

Kontrollen sker genom att granska att 
uppgifterna i Hypergene stämmer 
överrens med det material vi skickar till 

HR Servicecenter.

6 Expediering av beslut

Kontrollera att 
expediering av beslut 

har skett till rätt 
personer/organisatio
ner och i god tid

Nämnd-sekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på 
ärenden. Kontrollera 

i diariet att 
expediering har ägt 
rum till vem och när

Ja Ja X X

Kontrollen sker i kommunens 
ärendehanteringssytem Ciceron där det 

tydligt står vad, när och till vem som får 
det expedierade beslutet.

7
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
Kontrollen sker i personalsystemet 

Winlas.

8 Kontroll av bisysslor

Kontrollera att det 
finns  

anmälningsblankett i 
personalkten av dom 
som angvit att de har 

bisyssla

HR-avdelningen 1 ggr/år Stickprov i WinLas ja Ja X Inga anmärkningar

9

Säkerställa att kontrollen 

inför löneutbetalningen 
struktureras och sker på ett 
likvärdigt sätt för att kunna 
följas upp politiskt 

Kontollera att 

avikandetjänsgöring, 
frånvaro mm är inlagt 

samt att löneposten 
är beviljad

HR-avdelningen 2 ggr/år
Listor från Personec 
P

Ja Ja X Inga anmärkningar

10 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
Återläsning av back-up sker vid behov, 
och det blir en till flera gånger i månaden



R
u

tin
/sy

ste
m

K
o

n
tro

ll-

m
o

m
e

n
t

K
o

n
tro

ll-

a
n

sv
a

r

F
re

k
v

e
n

s

 M
e

to
d

R
u

tin

u
p

p
rä

tta
d

K
o

n
tro

ll 

u
tfö

rd
 

Aktuellt 
resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Teknik & Service

1
Rutin utbetalning av 
investeringsbidrag till 
föreningar

Kontroll av 
investeringsbidragen 

är utbetalade till rätt 
syfte

Fastighets- 

fritidshandläggare
1 ggr/år Stickprov Ja Utförs tertial 3

2
Rutiner vid vattenavbrott 

och vattenbrist

Kontroll av rutiner för 

vattenavbrott eller 
vattenbrist är 
upprättade och 

efterföljs

Projektingenjör 1 ggr/år Stickprov Ja Ja X

3 Rutiner vid specialkost
Kontroll av rutiner för 
matgäster som har 

behov av specialkost

Måltidschef 1 ggr/år Stickprov Ja Ja X

4 Rutiner av egenkontroller

Uppföljning av 

genomförda 
egenkontroller inom 

måltid, lokalvård och 

för  fordon inom 

Räddningstjänst

Resp avd chef 1 ggr/år Stickprov Utförs tertial 3

5 Rutiner vid inköp

Kontroll att varan 
eller tjänsten är 

inköpt av avtalad 
leverantör

Fastighets- 

fritidshandläggare
1 ggr/år Stickprov Ja Ja X Inga avvikelser

Bildning och arbete

1
Interkommunal ersättning 
vuxenutbildning

Kontroll av att eleven 
följer studieplanen

Administratör Tertialvis Stickprov 5 elever Ja Ja X X
Kontrolleras regelbundet var tredje 
månad. Inga avvikelser
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Aktuellt 
resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

Samhällsbyggnad

1

Diarieföring av 

grundhandlingar i 
planprocessen

Kontroll att grund-
handlingar i 
detaljplane- och 

översiktsplane-

processerna är 
diarieförda i ByggR. 

Detaljplanerna ska 

även vara kompletta i 
planpärm samt i T: 

katalogen.
Se separat Bilaga 3 
"Anvisningar 

upprättande av 
internkontrollplan 

diarieföring i 
planprocesser"

Handläggare/ 
administratör på 
planavdelningen

Roterande uppdrag 

mellan 
handläggarna

1 ggr/halvår

Granskar de planer 

som vunnit laga 
kraft sedan 
föregående kontroll 
för detaljplane-

processen samt de 
delmål som uppnått 

senan föregående 
kontroll för 
översiktsplaneproce

ssen

Ja Ja X X

Vi har inga lagakraft vunna detaljplaner 

under denna tid, så det kan inte göras 
någon kontroll

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 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
ggr/år

Stickprov av 
kartlager och 

funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 1-Rutin 

för kontroll av FB 
webb.docx"

Ja Ja X

3
Kontroll av innehållet i 

fastighetsförteckningar

Kontrollera att 
informationen i 
fastighetsförteckning
arna blivit korrekt: se 
"Bilaga 2-Rutin för 

kontroll av Fastighets-
förteckning.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 

ggr/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 2-Rutin 
för kontroll av 

Fastighetsförtecknin
g.docx"

Ja Ja X



R
u

tin
/sy

ste
m

K
o

n
tro

ll-

m
o

m
e

n
t

K
o

n
tro

ll-

a
n

sv
a

r

F
re

k
v

e
n

s

 M
e

to
d

R
u

tin

u
p

p
rä

tta
d

K
o

n
tro

ll 

u
tfö

rd
 

Aktuellt 
resultat

T
e

rtia
l 1

T
e

rtia
l 2

T
e

rtia
l 3

Kommentar 
eventuella

 avvikelser/
åtgärder

4
Översyn av 

nybyggnadskarta (NBK)

Att se över 

produktion och 
innehåll i produkten. 
Bilaga 2-Rutin för 
kontroll av 
nybyggnads-

karta.docx

Kart/GIS-

handläggarna

Löpande 
under året, 
rapporteras 
halvårsvis till 
VoC

Samråd med 
berörda aktörer, 

analys och 
utveckling

Ja Ja X

5
Rutin för  fakturering av 

plan- och kartavgifter

Kontroll av att 

fakturering skett

Administratör och 

handläggare
Kvartalsvis

Stickprov på 2 st 

ärenden
Ja Ja X X Inga anmärkningar

6
Rutin för kontering av 

intäkter och kostnader

Kontroll av att både 
inkommande och 
utgående fakturor 

konteras rätt i 
enlighet med 

kodplanen

Administratör och 

handläggare
Kvartalsvis

Stickprov av två 

intäkts- och två 
kostnadsposter

Ja Ja X X Inga anmärkningar

Vård och omsorg

1 Vård och omsorg Återsök statsbidrag IoF-chef Varje tertial

Vid ekonomi- 

uppföljning
Ja Ja X X

Prognosen T1 visar ett överskott inom 

främst ersättning för tomhyror samt 

ekonomiskt bistånd. Ersättningen 
motsvaras av ökade kostnader

2 Vård och omsorg Placeringar IoF-chef Varje tertial

Vid ekonomi- 

uppföljning Ja Ja X X

Fakturorna är numera sekretesskyddade i 

Proceedo och bokförs på rätt ansvar och 
verksamhet

3 Vård och omsorg Handläggningstider IoF-chef 1 ggr/år Via Procapita Nej Ja X

Resultat gällande handläggningstider har 
publicerats i Öppna jämförelser i juni 

månad. Resultatet visar att enhetrna har 
långa handläggningstider, vilket kommer 

att analyseras och bli ett 
förbättringsområde under det kommande 
året. Arbete pågår med implementera nytt 

verksamhetssystem och nya rutiner för 
att framöver kunna ta fram statistik



Uppföljning T2
nämndsplan/indikatorer

kommunstyrelsen

tisdag den 29 september 2020



Förklaringar:

• nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s och KS:s 
nyckeltal/mättal

• nyckeltal på rosa bottenfärg är KS:s egna, 
kompletterande nyckeltal  

• nyckeltal vi följer upp är kopplade till 12 av FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling.

• En röd pil  = negativ utveckling, oavsett om pilen 
pekar upp- eller neråt

• En grön pil = positiv utveckling

tisdag den 29 september 2020



Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Prognos

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s 
medborgarundersökning,
(U00402) 64(66)

59 60
2019 70

Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. SCB:s
medborgarundersökning, (U00408) 38(43) 39 38 2019 48

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71(71) 73 73
2019

76
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 62 61 56 2019 66
Nöjd-regionindex
fritidsaktiviteter(medborgarundersökningen)
(U09408) SCB:s medborgarundersökning

65 59 57 2019 67
Nöjd-medborgarindex bibliotek (U09407) SCB:s 
medborgarundersökning 77 76 73 2019 77

I Båstads kommun finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, idrott, 
kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft och rent vatten. 
Med andra ord – ett bättre sätt att leva

Indikatorer KS 
(utöver ovanstående)

Indikatorer

KF och KS



tisdag den 29 september 2020

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

Kommentar:
Båstad ligger bra till i många mätvärden i jämförelse med andra. Detta gäller även det 
viktigaste mätvärdet, ”NRI för hur invånarna bedömer Båstads kommun som en plats att leva 
och bo på,” med bättre resultat än genomsnittet för kommunerna i Sverige och vår 
kommungrupp. Tittar vi på utvecklingen över tid, har vi dock en något negativ trend.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Det finns flera åtgärder på gång:
- Samverkan med civilsamhället 
- Lotsfunktion för att förenkla kontakterna med företagarna
- Kundcenterprojektet
- Förbättrad kommunikation och information samt dialog med  kommunmedborgare



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kommune
r

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i 
Båstads kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 
medborgarundersökning, (U00401) 51(56) 53 50 2019 62

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via 
e-post och får svar inom en dag (%), KKIK, (U00442) 85(59) 84 86 2019 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar 
(inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 67 (61) 56 66 2019 62

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) KKIK (U00486) 94(89) 88 88 2019 90

En välkomnande attityd är en del av Bjäres attraktionskraft. Detta ska genomsyra vårt arbete, både 
som politiker och medarbetare i vår kommun. Vi ska vara serviceinriktade, ha ett gott bemötande, 
utveckla vår kompetens och vara tydliga om vårt kommunala ansvar.

Kommentar:
Utvecklingen är överlag positiv. Vi har arbetat med service- och bemötandefrågor samt blivit 
bättre på att ge service både via telefon och via mejl.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
- kundcenterprojekt, start 1 september med separata servicepunkter för intern och extern 

service
- Digitaliseringen av myndighetsutövningen pågår inom samhällsbyggnad

Indikatorer

KF och KS



Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,
stimulerande miljö för barn och vuxna.

tisdag den 29 september 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde 
alla kom.

Värde
Kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller målvärde

Prognos

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK 85,6(88,4) 83 82,9 2019 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) (N15557) skolinspektionen 86,8(94,5) 88 87 2019 89

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) (N17457) SCB 73,5(86,4) 76,8 73,8 2019 87
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500) SCB och skolverket 15,3(14,5) 14,2 14,2 2019 15
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)(N18409) SCB

53(48) 45 41 2019 55

Det är av vikt att vi under mandatperioden får en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. Det gäller såväl 
lokaler som verksamhet och styrformer. Vi satsar på färre enheter med bra lokaler och utemiljöer som är trygga 
och stimulerande. Tidiga insatser är viktiga. Vi satsar på Barnhälsoteam för att säkerställa att alla barn, men 
speciellt för barn med behov av särskilt stöd, får de insatser de behöver.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla duktiga pedagoger. 
Övrigt:
Livslångt lärande, bra arbetsmiljö, behålla bra skolresultat

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun

Indikatorer

KF och KS

Indikatorer KS 
(utöver ovanstående)



tisdag den 29 september 2020

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg,
stimulerande miljö för barn och vuxna.

Kommentar:
Verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde stöttar skolverksamheten på flera 
sätt. Under coronapandemin har den stora utmaningen varit att kunna stötta lärarna med att 
kunna genomföra distansundervisning.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):

Fortsätta med stödjande åtgärder enligt plan och vid behov när nya situationer uppkommer.



tisdag den 29 september 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 
helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 85(89) 82 83 2019 85
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 223(2505) 3 109 3 071 2018 2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, 
andel nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90(92) 90 92 2019 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s 
undersökning anpassat till personer m. 
funktionsnedsättning 89(77) 73 78 2019 85
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 93(63) 83 80 2019 85

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den enskildes behov och önskemål med målet att skapa välbefinnande. 
Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård och omsorg och välfärdstjänster 
med god kvalité och tillgänglighet. Vi ska planera med framförhållning och framsynthet. Vi strävar efter att skapa naturliga 
mötesplatser i våra tätorter för såväl ung som gammal. 
Övrigt:
Rikt utbud av aktiviteter, kontinuitet, ta vara på det friska, trygghet, olika boendeformer, attraktiv arbetsgivare med bra 
arbetsmiljö

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram



tisdag den 29 september 2020

Kommentar:
Nyckeltalen indikerar relativt goda resultat och kvalitet. Antalet fallskador är lägre än i Båstad 
än genomsnittet. Även brukarundersökningarna visar goda resultat.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
- HR-avdelningen samarbetar med Vård och omsorg kring projektet Heltidsresan”
- Det finns en samarbetsgrupp, analysgruppen, med tjänstemän från både vård och 

omsorg och kommunledningskontoret. Gruppen följer upp, analyserar och kan föreslå 
möjliga förbättrings-/effektiviseringsåtgärder för att kunna bibehålla god kvalité trots 
våra demografiska utmaningar.

- Digitaliseringsarbetet inom Vård och Omsorg sker i samverkan med 
kommunledningskontoret.

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) Arbetsförmedlingen 2,9(3,4) 3,5 2,3 2019 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera,
Andel (%)(N00973)SCB 32(32) 35 40 2019 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen 
(N31816)Socialstyrelsen mm. 0,6(0,5) 1 0,6 2019 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket

79,6(82,4) 79,9 75,4 2018 82

Koppling till Agenda 2030:

Kommentar:
På grund av coronapandemin har ungdomsarbetslösheten ökat både nationellt och i vår 
egen kommun. Det finns en stor risk att fler personer blir bidragsberoende. Det blir också 
svårare för nyinkomna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
- Effektiv och rättssäker myndighetsutövning som gör det enklare att starta eget
- Samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och verksamheten inom individ och familj
- Projekt Tetra, ett språkprojekt för nyanlända 



Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

tisdag den 29 september 2020

. 
För att långsiktigt klara välfärden i Båstads kommun kommer vi att arbeta för att förbättra 
förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i vår kommun. I samverkan med Båstad Turism 
och Näringsliv finner vi former för ökad dialog med företagarna och för ökad förståelse för varandras 
möjligheter och utmaningar. I nära samarbete mellan kommun, region, idéburna sektorn, akademi och 
vårt lokala näringsliv finna nya samarbetsformer för bättre användande av våra gemensamma resurser. 
Dessutom lägga grunden till smidig myndighetsutövning och ökad beredskap för verksamhetsmark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhets ort ska vi ta till vara genom 
att ha hög planberedskap av byggbara markområden för åretruntboende och företagsetableringar. 

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde jmf 
med alla
kom.

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71(71) 73 73 2019 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande 
omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv 3,4(3,1) 3,4 2020 4
Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år 
(%) Svenskt Näringsliv, UC 22,2(22,1) 12,5 2020 22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd 
för verksamheter, Ja/Nej

Ja - - 2019 Ja

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy



tisdag den 29 september 2020

Kommentar:
Enligt Svenskt Näringslivs undersökning ”Företagsklimat” har det sammanfattande omdömet 
förbättrats under 2020 och är nu något bättre än genomsnittet. I 2020 års ranking klättrar 
Båstad 50 placeringar uppåt och är nu på plats 114.
Vad gäller SKR:s mätning Insikt, vars syfte är att komplettera Svenskt Näringslivs 
undersökning, har utvecklingen legat stilla med index 71, vilket något under genomsnittet.
Båstad är fortsatt en av Sveriges mest företagsamma kommuner med en hög andel 
företagare i befolkningen.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
- Gott bemötande
- Företagslots på plats
- Rättssäker och effektiv myndighetsutövning med digitala lösningar
- Nära samarbete med BTN med en gemensam verksamhetsplan

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat



Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer/nyckeltal:
senaste värde 
och trend

värde jmf 
med riket

värde jmf med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Prognos

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall 
Sverige

560(562) 499 578 2018 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%) (U07514) Ekomatcentrum 20(29) 30 26 2018 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,1(43,8) 34,5 18,4 2019 50

Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7(9,6)     6,4 11,7 2018 9,7

Vår nya Översiktsplan kommer under mandatperioden att vara ett viktigt dokument för styrning och 
utveckling av vår kommun. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden/områden som ska bevaras för 
framtiden samtidigt som vi är tydliga med var vi vill se byggnation för boende och verksamheter. 
Vi tar fram en klimatanpassningsplan för att prioritera vilka insatser som ska göras, t ex förebygga 
stranderosion. VA-nätet kommer att byggas ut och reinvesteringar i befintlig VA-struktur kommer att 
öka. Viktiga kommunala beslut ska innehålla miljökonsekvensutredning. Insatser för att göra oss alla 
mera medvetna om att vi måste leva mera hållbart både socialt, ekologiskt och ekonomiskt kommer att 
utvecklas under mandatperioden. 
Övrigt: Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafik, skapa miljömedvetenhet, 
återvinning/återbruk, sparsamhet i energiförbrukning.

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan



tisdag den 29 september 2020

Kommentar:
Mängden hushållsavfall, kg/person, har minskat långsamt och är något lägre i Båstad än 
snittet för kommuner i vår kommungrupp, vilket är positivt. Andelen ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamheter har minskat och uppgick enligt senaste mätningen till 20 %. Det 
nationella målet ligger på 60 %. Däremot har kommunen upphandlat närproducerade 
livsmedel, vilket också är bra för miljön, bara på ett annat sätt. Ekologiskt eller närodlat ska 
förstås inte ställas emot varandra. 
Vad gäller miljöbilar är jämförbarheten över tid svår, eftersom miljöbilsdefinitionen ändrats 
mellan åren. 

Åtgärder:

I Båstad arbetar vi aktivt med miljöfrågor både på vår miljöavdelning och på avdelningen för 
Hållbar utveckling. Arbetet sker ofta i samverkan med andra exempelvis med NSR (Båstads 
kommun har en egen åtgärdsplan i den regionala avfallsplanen) och lokala föreningar.
Under oktober arrangerar kommunen en Hållbarhetsvecka för andra gången i rad. Denna 
gång en digital variant. Agenda 2030 och de 17 globala målen står i fokus under veckan, då 
de ses utifrån ett lokalt perspektiv.

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:

senaste 
värde och 
trend

värde 
jmf med 
alla
kommun
er

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Prognos

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-
Totalindex (U00200)egen undersökning 78(80) 79 78 2019 80

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, 
andel(%)SKL:s personal- och lönestatistik 
(novemberstatistiken) (N00206) 56(55) 75 65 2019 56

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna 
uppgifter i ÅR)(N00090) 5,5(5,5) 6,5 6,7 2019 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
novemberstatistik 12(13) 11 12 2019 10

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Vi kommer genom dialog klargöra politikens 
roll och våra medarbetares roll för att skapa tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är 
varandras arbetsmiljö och vi vinnlägger oss om att skapa bra förutsättningar för att 
rekrytera och behålla vår personal, bland annat att ge resurser för att införa ”rätt till heltid”.
Övrigt: Bra lönesättning, medbestämmande/inflytande, friskvård, tillit, ledarskap, 
kompetensutveckling, ändamålsenliga lokaler

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet



tisdag den 29 september 2020

Kommentar:
Den totala HME:t är 78, vilket är i linje med samtliga kommuners värde.
Frånvaron i Båstad brukar vara något lägre än snittet, men varierar mellan olika 
verksamheter. Pandemins påverkan har synts inom vissa av kommunens verksamheter, 
medan andra verksamheter har varit relativt opåverkade.
Den offentliga statistiken som visas här är från 2019 och den senast tillgängliga i KOLADA.

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Exempel på åtgärder som är på gång:
Medarbetarskapsprojektet
Heltidsresan

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats



Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande

tisdag den 29 september 2020

Indikatorer:

senaste 
värde och 
trend

värde 
jmf med 
riket

värde jmf 
med 
kommungr.

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Prognos:

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås 
under mandatperioden 2,9%(0,5) % - - 2020 2% (2,6%)
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå 
till högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under 
mandatperioden. 55% (46)% - 2020 50 %

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: budget

Kommentar:

Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet):
Alla verksamheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har arbetat med 
återhållsam ekonomi. På grund av pandemin, har nästan alla kurser och utbildningar 
skett digitalt, vilket har reducerat utbildnings- och resekostnader. 
Den nya kommundirektören har initierat en översyn av kommunledningskontorets 
organisation.



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 

2020-10-14 
Till 
Kommunfullmäktige 

Vårt dnr 
REV000035/2020-912 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrap
port per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella 
som för verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen . Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit följande; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kommunens resultat uppgår enligt prognos till 25 mnkr, vilket är 8 mnkr bättre än 
budget. I prognosen inkluderas intäkter från försäljning av mark om ca 16 mnkr. 
Prognosen inkluderar också extra generella statsbidrag med anledning av Covid-
19 pandemin. Prognosen tyder på att balanskravet för året kommer att uppnås. 
Verksamheternas avvikelser exkl. finansförvaltningen uppgår till -35 mnkr. Största 
prognostiserade underskotten redovisas för vård- och omsorgsnämnden om -20 
mnkr samt kommunstyrelsen om -19 mnkr. Hittills beslutade åtgärder motsvarar 
inte prognostiserade underskott, vilket indikerar att hittills fattade beslut inte är till
räckliga för att uppnå budget i balans. överskott inom kommungemensamma 
poster och finansförvaltningen, främst kopplat till exploateringsintäkter och 
skattenetto, väger upp det prognostiserade underskottet inom verksamheterna. 
Uppföljningen av Kommunfullmäktiges finansiella mål för räkenskapsåret visar att 
målen kommer uppnås vid årets slut. 
Av kommunfullmäktiges mål för verksamheten bedöms tre uppfyllas och sex 
bedöms delvis uppfyllas. 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunen delvis uppfyller kravet på 
god ekonomisk hushållning. 
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport . 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten delvis är fören
ligt med de mål fullmäktige beslutat om. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Båstad den 14 oktober 2020 

Revisorerna i Båstads kommun 

Jt--~~ / 
Sten Wa_~_lgre~ lJ . · Ingvar Andr 
Vice ordförande / 

Christer Linden 

~~~~~ ~~ 
Håkan Philipsson i Erik Lundvall 

Bilaga: Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport 2020-08-31 
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Syfte med granskningen 

► Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Båstad kommun gjort en 
översiktlig granskning av delårsrapporten per 2020-08-31. 

► Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 

► Syftet med granskningen är även att bedöma om delårsrapporten upprättats i 
enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god 
redovisningssed. 

► Rapporten från granskningen utgör underlag för revisorernas uttalande beträffande 
delårsrapporten. 

Page 2 Granskning av delårsrapport per 2020-08-31 



Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och budget för helåret 
(mnkr) 

Belopp i mnkr 

55 

Delår 2019 Delår 2020 

4 

Årsbokslut 
2019 

► Resultatet för perioden 2020 uppgår till 55 mnkr (13 mnkr) 

► Prognosen för 2020 uppgår till 25 mnkr (3 mnkr). 

25 
17 

Budget 2020 Prognos 2020 

► Inga väsentliga jämförelsestörande poster identifierade per augusti 2020. 2019 inkluderas inga väsentliga jämförelsestörande 
poster i utfallet vid delårsbokslutet. Utfallet för helåret 2019 inkluderade jämförelsestörande intäkter från exploateringar om 
sammanlagt 12, 7 mnkr. 

► Prognosen för 2020 inkluderar jämförelsestörande intäkter från exploateringar om sammanlagt 16 mnkr. 

► För detaljerade kommentarer, se efterföljande sidor. 

Page 3 Granskning av delårsrapport per 2020-08-31 



Prognos helår jämfört med budget 

Belopp i mnkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut får 
Verksamhetens just nettokostn -857 -832 
Skatter netto 867 
Resultat efter skattenetto 10 
Finansiella poster -1 
Resultat exkl jämf st poster 9 
Jämförelsestörande poster 16 
Nettoresultat 25 

► Awikelsen mellan prognos och budget uppgår till totalt +8 mnkr. 
Verksamheternas just awikelser exkl. jmf störande -26 

► Skattenetto +17 
► Förbättrat finansnetto 
► Exploateringsintäkter 
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► I analysen ovan har jämförelsestörande poster, avseende exploateringsintäkter, brutits ut från nettokostnaderna. 

► Awikelserna på verksamheternas nettokostnader kommenteras vidare på efterföljande sidor. 

► I början av oktober har SKR (Sveriges kommuner och regioner} kommit med en ny prognos på skatteavräkningen. Prognosen för 
2019 är oförändrad, för 2020 är dock prognosen -206 kr/inv sämre än tidigare. För Båstad innebär detta ca. 3, 1 mnkr lägre 
skatteintäkter än prognostiserat. 
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COVID-19 

► Båstad kommun har ansökt om ersättning för merkostnader 
kopplattill C0VID-19 om sammanlagt 11,8 mnkr. 

► Sökt ersättning för merkostnader har inte bokats upp i 
delårsbokslutet och finns inte heller medtagna i prognosen 
för helåret, då kommunen gjort bedömningen att beloppet är 
osäkert. 

► Båstad kommun har sedan början av pandemin i 
redovisningen märkt upp kostnader som är hänförliga till 
pandemin. Sammantaget är 14,4 mnkr redovisade som 
hänförliga till pandemin. 

► Staten har hittills aviserat/beslutat om extra tillskott till Båstad 
kommun under 2020 enligt nedanstående. 

Båstad kommun har periodisera statsbidragen med 12:e delar över 
året. Vilket innebär att dessa intäkter fördelar sig linjärt över året. 

Åtgärd (generellt statsbidrag) mkr 

Riksdags beslut februari, utbet. mars 2,5 

Aviserat 20 januari 5,1 

Aviserat 2 april 15,3 

Aviserat 18 maj 4,4 

Avsättning till periodiseringsfond 0,9 
(prognos) 

SUMMA 28,2 
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Driftredovisning, prognos för helår i jämförelse med budget 
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Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Myndighets nämnd 
Utbildnings nämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Valnämnd 
Ö'l.erförmyndare 
Kommunrevision 
Summa verksamheter 
Övriga kommungemensamma poster 
Finansförvaltning 
Avvikelse 

0, 1 
-18,5 

0,6 
2,9 

-19,7 
0,0 

0,0 
0,0 

-34,6 
25, 1 
17,8 
8,3 

Kommunstyrelsen (-18,5 mnkr), varav teknik och service (-2,0 mnkr) samt individ och fami lj 
sociala utskottet(-17,6 mnkr) 

Underskottet inom teknik och service är huvudsakligen hänförligt till service (fordon, 
kontor, lokalvård och måltid). Underskott prognostiseras med anledning av lägre volymer 
för måltidsverksamheten inom äldreomsorgen framförallt kopplat ti ll portioner inom 
hemvården. 

► Den negativa budgetawikelsen inom individ och familj sociala utskottet består av individ
och familjeomsorg -15,6 mnkr samt ekonomiskt bistånd -2,0 mnkr. Underskottet inom 
individ- och familjeomsorg beror på placeringar utöver budget, stor del är hänförligt till 
placeringar från 2019 som fått fortsatt effekt 2020. Den negativa awikelsen inom 
ekonomiskt bistånd är effekt utav ökade kostnader i samband med pågående pandemi. 

► I maj har KS fattat beslut om 1 % besparing på budget 2020 för samtliga nämnder exkl. 
Vård- och omsorgsnämnd. 

Utbildningsnämnden (2,9 mnkr), varav skolpeng barnomsorg/ grundskola (1,3 mnkr) samt 
skolpeng gymnasium (2,1 mnkr). 

► Färre elever under våren inom fritidshem och Akademi Båstad beräknas ge en positiv 
budgetawikelse. 

► Viss osäkerhet i prognosen beroende på utfall av elevantal under hösten. 
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Driftredovisning, prognos för helår i jämförelse med budget 
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Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Myndighets nämnd 
Utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Valnämnd 
Ö\.erförmyndare 
Kommunrevision 

Summa verksamheter 
Övriga kommungemensamma poster 
Finansförvaltning 
Avvikelse 

0, 1 
-18,5 

0,6 
2,9 

-19,7 
0,0 
0,0 
0,0 

-34,6 
25, 1 
17,8 

8,3 

► Vård- och omsorgsnämnd (-19, 7 mnkr) 

Hemvårdspeng (+5,3 mnkr). Överskott bedöms till stor del vara hänförligt till Corona 
pandemin, utförda timmar har fallit kraftigt pga. minskad efterfrågan. 

► Boendepeng (-3,4 mnkr). Hemtagning av vård- och omsorgstagare på externa 
korttidsplatser har inte kunnat genomföras som planerat. Beläggning på 
korttidsenheten har inte skett med enkelrum, vilket dessutom ökat behovet av externa 
korttidsplatser. 

► Vård- och omsorg (-21,5 mnkr). Ca. 11,5 mnkr är kopplat till merkostnader med 
anledning av Covid-19 pandemin. Återsökning av kostnader har lämnats in till 
Socialstyrelsen, bedömning har gjorts att ersättningens storlek är för osäker och 
någon ersättning är inte medtagen i prognosen. 

► Vård- och omsorgsnämnden har i augusti beslutat om åtgärder med an ledning av 
prognostiserat underskott. Nämndens bedömning är att åtgärderna kan innebära 
budget i balans 2021. 
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Driftredovisning, prognos för helår i jämförelse med budget 
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Kommunrevision 

Summa verksamheter 
Övriga kommungemensamma poster 

Finansförvaltning 

Avvikelse 

0, 1 
-18,5 

0,6 
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-19,7 

0,0 
0,0 

0,0 
-34,6 
25, 1 
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► övriga kommungemensamma poster (+25,1 mnkr) 

Avskrivningar-1,0 mnkr 

► Exploateringsintäkter + 16,2 mnkr 

► Bidrag för investeringar+ 7 ,0 mnkr 

► Pensioner +2,1 mnkr 

► Övrigt -0,8 mnkr 

► Finansförvaltning(+17,8 mnkr) 

Skattenetto +16,5 mnkr 

► Finansnetto +0, 7 mnkr 

► Övrigt +0,6 mnkr 
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Räkenskaper och ekonomi 
Verksamhetens nettokostnader vid delår i förhållande till utfall 
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Lägre andel nettokostnader vid delår i förhållande till helår i prognos för 2020 jmf med tidigare år. 

65,3% 

2019 

Prognos 2020 

62,1% 

2020 

,.. Innebär att nettokostnadsutvecklingen enligt prognos ska vara högre sista tertialet än de två tidigare tertialen jmf med tidigare år. 

, Flera osäkerhetsfaktorer finns. Bland annat effekter från och utvecklingen av Covid-19 pandemin. 

;,, 1 % awikelse medför en förändring om ca+/- 8, 7 mnkr. 

► Prognosen för 2020 inkluderar ca 16 mnkr i jämförelsestörande poster kopplat till exploateringsintäkter. 

I jämförelse med tidigare år finns indikationer på försiktighet i prognosen för helåret i förhållande till utfall 31/8. 
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Räkenskaper och ekonomi 
Skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till utfall. 

Andel per 31 /8 Prognos 2020 
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, Utfall av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till ca 67% vilket indikerar att prognosen 
för 2020 är rimlig. 
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Prognossäkerhet 
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- Prognos delår Utfall 

► Prognos visar på bättre utfall jmf med 2019. God träffsäkerhet i prognoserna 2018 och 
2019. 
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Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar 

belopp i mnkr 

247 

Utfall 8 mån och budget 2020 

247 

2.19 

Prognos helår i förhållande till budget 
2020 

► Investeringar under delårsperioden uppgår till 147 mnkr exkl. exploateringar. För helåret prognostiseras investeringar om 219 
mnkr exkl. exploateringar, vilket innebär en genomförandegrad om ca 89 % i förhållande till den av kommunfullmäktige antagna 
investeringsbudgeten. 

► Några av de större investeringar under året är Förslövs skola samt VA-investeringar där största delen utgörs av 
Sydvattenanslutningen. 

► Det konstateras att investeringstakten under tredje tertialet beräknas uppgå till 72 mnkr. I delårsrapporten för 2019 gjordes 
bedömningen att investeringarna skulle uppnå ca 82 % av budgeterad nivå medan utfallet blev ca 84%. 

► Skattefinansierade investeringar prognostiseras till 162 mnkr. Kommunens finansiella mål om att skattefinansierade 
investeringar skall finansieras med egna medel till 50% förväntas uppnås. 
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Nyckeltalsanalys, soliditet pension 
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► Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande 
till totalt kapital, har legat på en relativt 
konstant nivå vid jämförelse med de senaste 
årsboksluten. 

► Då kommuner använder sig av den s.k. 
blandmodellen för redovisningen av 
pensionsförpliktelser redovisas den största 
delen utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse. Om den delen som 
redovisas som en ansvarsförbindelse beaktas 
i soliditetsberäkningen är soliditeten ca 21 %. 



Strategiska frågor, nettokostnads- och skatteutvecklin 
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~ Nettokostnad Skatteintäkter 

► Ökningstakten för skatteintäkter bör över tid vara högre än nettokostnadsökningen. 

► Under hela perioden 2010-2020 kan konstateras att skatteintäkterna har ökat mindre än verksamhetens nettokostnader, 42% mot 46%. 

► I prognosen för 2020 förväntas skatteintäkterna ha en högre ökningstakt än nettokostnaderna, vilket till stor del är en effekt av de extra 
generella statsbidrag som erhållits med anledning av Covid-19 pandemin. 
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Strategiska frågor, Andelen nettokostnader av skatteintäkter 
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► Ett nyckeltal som ofta används är 
andelen nettokostnader i % av 
skatteintäkter och bidrag över tex en 
femårsperiod. Tumregel högst 98%. 

► 2020 är prognosen 94,6%. 
Genomsnitt 97 ,8%. 

► Kravet påverkas bl a av finansnetto och 

i nvesteri ngsbehov. 



Pensionsskuld 

► Totala pensionsåtagande uppgår till 252 mnkr per augusti 2020 (få 250 mnkr). 
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God redovisningssed 

► Specifikationer finns på samtlig balansposter. Alla balanskonton stäms av i samband med delårsbokslutet. 

Semesterskuld 
► Semesterskuldlista tas ej ut per augusti, uppbokning sker utifrån periodiserad budget. Hanteringen är oförändrad jmf med tidigare år. Vi rekommenderar att 

hanteringen ses över och anpassning görs så att verklig skuld bokas upp vid delårsbokslutet. 

Exploateringsredovisning 
► Genomgång och slutavräkning av färdigställda exploateringsprojekt har skett i samband med delårsbokslutet, vilket är en förbättring jmf med tid igare år. 

► Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) har gett ut rekommendation R2 (intäkter) som trädde i kraft 1/1-2020. Rekommendationen anger att när en kommun 
erhåller gatukostnads- och exploateringsersättningar så ska dessa redovisas som intäkt i sin helhet när det inte längre föreligger en förpliktelse mot finansiären. 
Dvs. när kommunen enligt en gatukostnadsutredning eller exploateringsavtal har fullföljt sina förpliktelser mot finansiären så föreligger inte längre någon sku ld 
mot denna och de erhållna medlen ska intäktsföras. Redovisning sker i enlighet med den nya rekommendationen. 

Finansiell leasing 
► Kommunen redovisar ingen finansiell leasing i balansräkningen. Genomgång gjordes under 2019, där slutsatserna var att all leasing inom kommunen är att 

betrakta som operationell. 

► Enligt RKR R5 skall finansiella leasingavtal redovisas i balansräkningen som en anläggningstillgång med tillhörande skuld i form av förp liktelser att betala 
framtida leasingavgifter. Vi rekommenderar att fortsatt analys genomförs för att säkerställa att hanteringen överensstämmer med RKR R5. 
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God redovisningssed 

An lägg n ingstillgångar 
► Under 2017 påbörjades ett arbete med genomgång utav anläggningsregistret för att bl a. identifiera utrangeringsbehov. Arbetet har återupptagits under 2020 

och fram tills delårsbokslutet har utrangering och korrigering gjorts avseende äldre objekt med negativa saldon. 

► Vi rekommenderar fortsatt genomgång och analys, för att identifiera och löpande fånga upp ev. utrangeringsbehov. 

Leverantörsskulder 
Tidigare år har vi noterat att det förekommer avstämningsproblematik mellan huvudboken och leverantörsreskontran. Fortsatt utredning har skett under året 
avseende att komma till rätta med differensen som påverkas av datum i reskontra resp . redovisningen kring bokslutsdagen. Per delårsbokslutet är 
avstämningsdifferenserna små, viktigt att arbetet fortsätter för att säkerställa att det inte uppstår differenser. 

Flyktingbidrag 
Ej utnyttjade flyktingbidrag uppgår till 1,3 mnkr (5,3). Beloppet har uppkommit genom att alla ersättningar och bidrag som erhållits för flyktingverksamheten ej 
har förbrukats. Alla ersättningar från Migrationsverket bokförs på ett genomgångskonto (konto 2824). I samband med tertialuppföljningar överförs från 
genomgångskontot så mycket som motsvarar verksamhetens kostnader för perioden. 
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Detta sätt att redovisa innebär att verksamheterna har en reserv för framtida kostnader som i princip kan användas till vad som helst inom verksamheten. 
Under 2018 fattades beslut i kommunfullmäktige om att de ackumulerade överskottet skall användas till insatser som främjar integration mm. 
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Nyheter 

RKR R17 Delårsraimort 

► RKR håller på att omarbeta rekommendation R17 delårsrapport. Det finns en splittrad praxis vad gäller intäktsredovisning 
av generella statsbidrag i delårsrapporter bland kommuner och regioner. 

► I utkastet föreslås att kommun/region i delårsrapporten successivt intäktsredovisar generella statsbidrag när 
intäktskriterierna är uppfyllda. RKR har skickat rekommendationen på remiss och bett synpunkter på tre alternativ för 
intäktsredovisning: 

2. 

3. 
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lntäktsredovisas med hela beloppet direkt vid beslutstillfället (inom redovisningsperioden). 

lntäktsredovisas succesivt över den kvarvarande perioden av året från och med beslutstillfället, dvs om ett generellt 
statsbidrag beslutas i exempelvis juni månad så tar kommunen upp 1/7 av beloppet i juni månads bokslut. 

Fördelas schablonmässigt ut med 1/ 12 per månad över räkenskapsåret, dvs om ett generellt statsbidrag beslutas i 
exempelvis juni månad så tar kommunen upp 6/12 av beloppet i juni månads bokslut. 
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Nyheter, forts 

► Ett ytterligare ändringsförslag som föreslås i utkastet till RKR R17 är att, även om det inte finns något explicit krav på att 
delårsrapporten ska innehålla sammanställda räkenskaper, så ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om 
förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet inte bara för kommunen utan även för kommunkoncernen. 
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Nyheter, forts 

► Finansdepartementet har i september 2020 beslutat om ett kommittedirektiv (Dir. 
2020:88). En särskild utredare ska bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk 
förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i 
kommuner/regioner. 

► Utredaren ska bl. a 
föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade, 

► undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i kommuner och 
regioner, och 

► föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och 
regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken. 

► analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser skulle få, givet att de 
förslag som utredaren lämnar i övrigt genomförs. 

► föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat, 

► föreslå hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras, 

► bedöma om resultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och lämna förslag på hur regelverket om 
resultatutjämningsreserver i övrigt bör vara utformat, 

► Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021 
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God ekonomisk hushållning 

► Fullmäktige har antagit nya mål för god ekonomisk hushållning för år 2020-2022. 

► Målen är indelade i olika fokusområden: Medborgaren, Hållbar samhällsutveckling, Medarbetaren, Ekonomi 

► Totalt finns 9 övergripande inriktningsmål, varav 8 är verksamhetsmål och 1 är finansiellt. 

► Respektive mål har nyckeltal kopplade till sig, samt definierade målvärden och en prognostiserad bedömning inför 
bokslutet. 

► Totalt finns 35 nyckeltal kopplade till de 9 målen. Av nyckeltalen prognostiseras 14 uppfyllas, 12 delvis uppfyllas 
och 9 inte uppfyllas. 
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God ekonomisk hushållning 
Målbedömning 

► I delårsrapporten är måluppfyllelsen för fullmäktigemålen bedömd enligt nedan: 

Mål · Bedömd måluppfyllelse 
1 Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i Delvis uppfyllt 

I Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig Uppfyllt 

Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för barn och vuxna Delvis uppfyllt 

Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov Uppfyllt 

I I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande Delvis uppfyllt 

Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat I Delvis uppfyllt 

1 Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle l Delvis uppfyllt 

Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats Delvis uppfyllt 

Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Uppfyllt 
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Måluppföljning, finansiella mål, prognos helår 

► Det ekonomiska målet är nedbrutet i två nyckeltal: 

► Båstad kommuns överskott ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Prognos 25,3 mnkrvilket motsvarar 2,9% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet beräknas bli 
uppfyllt. 

► Investeringarna (exkl VA-investeringar) ska finansieras till 50 % med skattemedel. 

Utifrån prognos beräknas investeringarna täckas till 55 %. Målet beräknas bli uppfyllt. 

► Som framgår av kommunens delårsrapport bedöms det finansiella målen för året uppfyllas. 
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Måluppföljning, balanskravet 

► I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över balanskravsresultatet för räkenskapsåret 
2020 på 25,3 mnkr. 

► Balanskravet för 2020 bedöms uppnås. 

► Inga underskott från tidigare år finns att återställa. 

25,3 

14,9 

3,5 

Balanskravsresultat 2018 Balanskravsresultat 2019 Prognos 2020 
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Sammanfattande bedömning om god ekonomisk hushållning 

► Kommunstyrelsens egen sammanfattande bedömning är att Båstads kommun delvis uppfyller kravet på god ekonomisk 
hushållning. Tre av nio fullmäktige mål uppnås samt sex uppnås delvis. 

► Efter vår översiktliga granskning bedömer vi att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat i budget 2020. 
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Sammanfattning 

Utfall och prognos för 2020 

► 

Det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 25 mnkr vilket är 8 mnkr bättre än 
budget. Det prognostiserade resultatet inkluderar intäkter från markförsäljning om 16 
mnkrsamt extra generella statsbidrag om 28 mnkr med anledning av Covid-19 pandemin. 
Resultatetför2019 uppgicktill 4 mnkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas öka med ca 7,3 % vid jämförelse mellan 
utfall 2019 och prognos 2020. Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med ca 4,5 
%. Detta innebär således att i enlighet med prognosen förväntas verksamhetens 
skatteintäkter öka mer än nettokostnaderna. 

► Det finansiella överskottsmålet om 2% bedöms uppnås för året. 

Investeringar 

Det konstateras att den budget som fullmäktige antagit inte beräknas uppnås, 219 mnkr av 
24 7 mnkr exkl. exploateringar, dvs ca 89%. Detta förutsätter investering sista tertialet om 
72 mnkr, då genomförda investeringart om augusti uppgårtill 64 mnkr. 

Nämndemas awikelser, prognos mot budget 

► Verksamheternas totala prognostiserade budgetawikelser exkl. finansförvaltningen uppgår 
till -35 mnkr. De största negativa budgetawikelsema konstateras för kommunstyrelsen -19 
och vård- och omsorgsnämnden -20 mnkr. 

► Effekter av hittills beslutade åtgärder kopplat till underskotten motsvarar inte 
prognostiserade underskott, vilket indikerar att hittills fattade beslut inte är tillräckliga för 
att uppnå budget i balans. Överskott inom kommungemensamma poster och 
finansförvaltningen främst kopplat till exploateringsintäkter och skattenetto väger dock upp 
de prognostiserade underskottet inom verksamheterna. 

God redovisningssed 

RKR R2 (intäkter) trädde i kraft 1/ 12020, Redovisning sker i enlighet med den nya 
rekommendationen. 

► Verklig semesterskuld bokas inte upp i samband med delårsbokslutet, utan uppbokning 

sker utifrån prognostiserad helårsförändring. 

► Delårsrapporten anses uppfylla minimikraven enligt RKR Rl 7 Delårsrapport. 

Balanskrav och god ekonomisk hushållning 

Prognosen för helåret indikerar att det så kallade balanskravsresultatet kommer att 
uppnås. 

► Inga underskott från tidigare år finns att återställa. 

God ekonomisk hushållning 

► 

► 

Kommunfullmäktiges finansiella mål för räkenskapsåret förväntas uppnås vid årets slut. 
Målet är nedbrutet i två nyckeltal. Resultatmål (resultat 2 % av skatteintäkter och bidrag), 
vilket förväntas uppnås. lnvesteringsmål (skattefinansierade investeringar skall finansieras 
med 50 % av skattemedel), förväntas uppnås. 

Av kommunfullmäktigesmål för verksamheten bedöms tre uppfyllas och sex bedöms delvis 
uppfyllas. 

► En samlad bedömning av god ekonomisk hushållning görs i delårsrapporten. Av 
förvaltningsberättelsen framgår kommunstyrelsens sammanfattande bedömning är att 
kommunen delvis uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 

Sammanfattande bedömning 

► Sammantaget bedömer vi att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 
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Datum: 2020-10-09 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000672/2020-905 

Till: Kommunfullmäktige 

 

 
Samverkan för Bjäres förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023 
 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1.  De finansiella målen för budget 2021  

 Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

 Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med  
skattemedel.  

2.   Resultatet för 2021 budgeteras till 17,7 mkr.  
Resultaten för 2022 och 2023 planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr. 

3.  Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 

4.  Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

5.  Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2021 med  
totalt 240 mkr. 

7.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 

8.  Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom  
en ram om 20 mkr. 

9.  En intern lokalbank inrättas under 2021. 

Aktuellt 
 

Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före november månads 
slut. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 20,23 kr per skattekrona. 
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Drift 

Ramarna för nämnderna 2021 fastställs till 4 180 tkr för kommunfullmäktige, valnämnd,  
överförmyndare och revision, till 191 137 tkr för Kommunstyrelsen till 3 520 tkr för  
Myndighetsnämnden till 352 431 tkr för Utbildningsnämnden samt till 268 260 tkr för  
Vård- och omsorgsnämnden. 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med 75% av den befolk-
ningsförändring som beräknas befolkningsprognosen vilket innebär 287 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2020 för resterande 3 månaders löneökningar 2020 och 9 månaders 
löneökningar för 2021 uppgår till sammanlagt till 15,4 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.  

SKR:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2020 uppgår till 
0,7 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna.  

Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2021 uppgår till 17,7 mkr. Detta 
motsvarar för 2021 ett resultat som uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella  
bidrag.  

 
Finansiering 

Nivå på nyupplåningen för 2021 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till  
max 240 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 30 mkr. 

 
Finansiella mål 

Under mandatperioden kommer Båstads kommun sträva för att successivt trappa upp  
resultatmålet. Kommunens resultat planeras att uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag år 2021, 2,3 procent för 2022 och 2,6 procent för år 2023. 

Målet för investeringar (exklusive VA-investeringar) kommer under mandatperioden vara  
att de ska finansieras till 50 procent med skattemedel.  

 

Elisabet Edner    
Ekonomichef    

 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samverkan för Bjäres budget 2021 
Budgetmaterial KS 



Rambudget 2021 
Plan 2022-2023

BÅSTADS 
KOMMUN



Budget 2021 

Arbetet med att göra en budget för 2021 har varit ovanligt svårt och osäkert på 
grund av de ekonomiska effekter som Coronapandemin leder till. 
Det är majoriteten, Samverkan för Bjäre, dvs Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna, och Kristdemokraterna som står bakom budget 2021. 

En rambudget 

Den budget som majoriteten lagt är en så kallad rambudget, som ger ramarna men inte 
alla detaljerna. Det innebär att nämnderna under hösten kommer att arbeta vidare med 
nämndplaner, där det beskrivs hur varje nämnds verksamhet påverkas. 

Båstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling som är ett resultat av nya 
detaljplaner. Den största befolkningsutvecklingen är i Hemmeslövsområdet men även i 
kommunens övriga tätorter. För att klara denna positiva utveckling långsiktigt är det 
nödvändigt att arbeta med en hållbar ekonomi. För att klara detta mål är det viktigt med 
en tydlig politisk struktur i budgetprocessen. När budgeten är antagen av 
kommunfullmäktige är det grundläggande att varje nämnd analyserar och tillsammans 
med verksamheterna tar fram långsiktigt hållbara strategier med god kvalitet för att 
under 2021 och med fokus på de kommande två åren arbeta för en budget i balans. 

Analyserna ska utgå från nationella nyckeltal, exempelvis SKR:s jämförelsetal. 
Analyserna bör dessutom utgå från SKR:s genomlysning av kommunens ekonomi som 
genomfördes 2019. Genomlysningen visar tydligt att de finansiella behoven är långt 
större än tillgången på resurser under perioden fram till och med 2025. Grunden till 
detta glapp är främst demografiskt. Färre ska leverera välfärd till flera. Detta kräver ett 
nytt, strategiskt förhållningssätt till budget och till ekonomi i balans. 

Satsningar i budgeten 

Några av de satsningar som budgeten omfattar är: 

Utbildning 
Vi fortsätter att implementera den skolstruktur som beslutats för den södra och den 
norra kommunsidan. Under 2021 kommer den om och delvis nybyggda skolan i Förslöv 
att tas i bruk. Under 2021 påbörjas också bygget av en ny skola i Västra Karup. God och 
likvärdig utbildning är en hjärtefråga för Samverkan för Bjäre, och vi är glada över att se 
de fysiska resultaten av den beslutade satsningen på ny skolstruktur. Detta är en 
satsning för framtiden. 

Individ- och familjeomsorg 
Vi fortsätter med att arbeta bort de problem som har uppdagats. Ett arbete som redan 
börjat ge positivt resultat. Vi tillskjuter medel för att fortsatt komma till rätta med de 
problem som varit. Fokus måste vara på det förebyggande arbetet.  



Barn, ungdomar, kultur, bibliotek och fritid 
Kulturskolan, fritidsanläggningarna och ungdomsgårdarna är en viktig del för många i 
vardagen. Vi värnar dessa verksamheter då vi vet att de har en förebyggande effekt.  
Våra bibliotek ska även i fortsättningen vara naturliga mötesplatser för alla 
åldersgrupper. 

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsverksamheten är viktig för sysselsättning och ökad självförsörjning. 

Miljö 
Miljöprogrammets intentioner och mål skall vara en integrerad del i förvaltningens 
arbete och i vårt beslutsfattande. Vid om- till- och nybyggnation används certifieringen 
silver för friska och energieffektiva byggnader. Vi satsar också på klimatåtgärder, 
exempelvis mot stranderosion. 

VA-utbyggnad 
Den långsiktiga satsningen på vatten, avlopp och dagvatten för kommunens södra sida 
har påbörjats och beräknas vara genomförd under 2022. 

Attraktiv arbetsgivare 
En ökad satsning på digitalisering öppnar för en effektivare verksamhet och bättre 
kvalitet samt bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 
Heltidsresan fortsätter implementeras för ett hållbart arbetsliv, ökad jämställdhet och 
attraktiva tjänster. 
För ökad attraktivitet satsar vi på utbildningsinsatser inom vård och omsorg. 
Lönesatsningar sker på yrkesgrupper som är viktiga för att uppnå verksamhetens och 
framtida kompetensförsörjning.  
Strategiska hälsofrämjande insatser genomförs för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro 
och ett hållbart arbetsliv. 

Näringsliv 
Framtagande av näringslivsstrategi sker i samverkan mellan offentliga och privata 
aktörer. Det lokala näringslivet är en nyckelgrupp i arbetet. 
Den nyinrättade företagslotsen ska underlätta för nyetableringar och en effektivare 
myndighetsutövning. 

Motverka ofrivillig ensamhet  
Arbetet fortsätter tillsammans med föreningslivet, det lokala näringslivet, volontärerna, 
frivilligorganisationerna och kommunen. 

Äldreomsorg 
Samverkan för Bjäre satsar åter på våra äldre genom att öppna upp ytterligare platser 
för särskilt boende på Haga Park. Detta möjliggörs genom ett budgettillskott.  

Totalförsvarsuppbyggnad och krisberedskap 
De nationella kraven på kommunernas deltagande i totalförsvarsuppbyggnaden ska 
uppnås. Krisberedskapsarbetet ska stärkas ytterligare. 



Ny extern webbplats 
En modernisering behövs för att möta våra medborgare på ett enklare och tydligare sätt, 
samt utgöra grunden för digitaliseringsarbetet som ökar tillgängligheten och det digitala 
serviceutbudet. 

Strategiska effektiviseringar 

Kravet på effektivisering av verksamheten, som beslutades redan i förra budgeten, 
kommer att fortsätta.  

Utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och kommunstyrelsen, exklusive det sociala 
utskottet, får i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med 2 % för 2021. Vård och 
omsorgsnämnden och det sociala utskottet får i uppdrag att leverera en budget i balans 
till 2021. Utöver detta ges kommundirektören ett uppdrag om att hitta 
effektiviseringsmöjligheter i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 

Utöver detta ska organisationen arbeta med följande effektiviseringar och omställningar 
för att klara ekonomin på lång sikt:  

Strategisk lokalförsörjning 
Lokalanvändningen måste bli mer kostnadseffektiv för att frigöra resurser till 
kommunens barn och äldre. En lokalbank inrättas. 

Energibesparingar 
Energibesparingar är en annan parameter som är viktig och här ser vi en möjlighet bl.a. 
genom den nya skolstrukturen.  

Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning med moderbolag är en annan möjlighet till effektivisering genom en 
gemensam verksamhet för skötsel av kommunens- och Båstadhems lokaler och 
grönytor. För tillfället pågår en utredning.  

Digitalisering och systemoptimering  
När det gäller digitalisering och systemoptimering har denna process kommit i gång för 
att se över möjliga aktiviteter till rationaliseringar vilket även på sikt ska minska 
kostnaderna.  

Mellankommunala samarbeten 
En överenskommelse med Höganäs kommun har inletts om samarbete med olika 
tjänster som till ex kommunjurist. Avsikten är att ytterligare fördjupa detta samarbete 
för att på sikt minska kostnaderna och öka kompetensen. 

Effektiv organisation 



En effektiv förvaltningsorganisation är en förutsättning för tydligare ledning och 
styrning av samtliga verksamheter.   

Uppdrag 

Nämnderna har fått ett antal uppdrag att arbeta med under året. Uppdragen i korthet: 

 Kommunstyrelsen ska se över alternativa sätt att organisera verksamheten kring
strategiska och operativa IT-frågor.

 Arbeta med att ta fram riktlinjer för en lokalbank.
 Identifiera områden där kostnaderna skiljer sig från jämförbara kommunen och

riket med syftet att ta fram åtgärder för långsiktiga, hållbara effektiviseringar.
 Se över de olika pengsystemen.
 Genomlysning av hemvården.
 Utformning av framtidens räddningstjänst.



Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020 - 2022 

Fokusområde Medborgaren 

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för 
barn och unga. 

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité -  jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott 
företagsklimat. 

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren 

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi 

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande. 

Agenda 2030 

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 

2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, Sociala och 

ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 

Vid uppföljning av måluppfyllelse använder vi nyckeltal som Rådet för Kommunal Analys (RKA) har 

tagit fram som stöd för kommuner i Agenda 2030 arbetet, 12 av de totalt 17 målen är berörda. 



Driftbudget - Ramförändringar 
Budget 

(tkr) 2021 

Avslut projekt heltidsresan 650 
Avslut projekt kompetensutveckling 600 
Volymjustering Skolpeng Grundskola -7 500
Volymjustering Skolpeng Gymnasieskola -835
Volymjustering Vårdpeng boendepeng -11 200
Volymjustering Placeringar IoF -8 000
Ändring moduler och lokaler mm 2 293

Driftföljder av Investeringar -2 590
Handlingsplan IoF beslut KS våren 2020 -2 350

FÖP Torekov enl beslut KSAU 27/8 -680
Besparing  % exkl IoF och vård och omsorg 11 940 

Totalt tillskott verksamheter -17 672

Löneökningar -15400

Tillskott central budget -15400

Budgetförutsättningar 

2020 2021 2022 2023

Befolkning (nov året innan) + befolkningsprognos från SB 15 077 15 364 15 438 15 818

Befolkningsförändring jmf föregående år 199 287 74 380

Löneökningar % enligt SKR (Konjunkturlönestatistik) (SKR 20:32) 2,3 2,2 2,3 2,5

Löneökningar % till grund för kommunens budget 3,0 2,4 2,3 2,5

KPI %, enligt SKR (SKR 20:32) 0,7 0,7 1,8 2,4

KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKR 19:21) 40,15 40,15 40,15 40,15

Internränta %, enligt SKR (SKR 20:20) 1,5 1,25 1,25 1,25

Internränta %, till grund för kommunens budget 1,5 1,25 1,25 1,25

Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,25 1,25 1,25



Sammandrag

Driftbudget
Budget Budget Politiska Plan Plan 

Tkr 2020* 2021 justeringar 2022 2023

Kommunfullmäktige -2 173 -2 173

Valnämnd -9 -9

Överförmyndare -1 166 -1 166

Revision -832 -832

Kommunstyrelsen -188 095 -191 137 -3 042

- varav kommunstyrelse -2 762

- varav kommunkontor -53 256

- varav teknik & service -60 579

- varav samhällsbyggnad -3 143

- varav bildning & arbete -36 287

Utbildningsnämnd -349 304 -352 431 -3 127

- varav utbildningsnämnd -405

- varav barn & skola -77 403

- varav bildning & arbete -2 930

- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -210 935

- varav skolpeng, gymnasium -57 631

Vård- och omsorgsnämnd -256 695 -268 260 -11 565

- varav vård- och omsorgsnämnd -390

- varav vård & omsorg -135 244

- varav hemvårdspeng -56 393

- varav boendepeng -64 667

Myndighetsnämnd -3 582 -3 520 62

- varav myndighetsnämnd -325

- varav teknik & service -285

- varav samhällsbyggnad -2 972

Delsumma -801 855 -819 527 -17 672 -816 424 -818 736

- varav inflationskompensation 0 0 0 0 0

Löneökning 2020 -8 354 -12 854 -12 854 -12 854

Löneökning 2021 -10 900 -14 500 -14 500

Löneökning 2022 -10 700 -14 300

Löneökning 2023 -11 900

Övrigt, finansiering -23 313 -21 825 -32 565 -36 340

Summa -833 522 -865 106 -17 672 -887 043 -908 630

Skatteintäkter o bidrag 850 523 882 806 907 943 932 930

RESULTAT 17 000 17 700 20 900 24 300

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Skattefinansierad investering 146 465 138 000 158 000 141 700 93 700 48 400

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000 0 0 0 0 6 000

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl anslut.avg.) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

TOTALT (inkl. medfinansiering) 247 163 279 020 269 851 245 466 95 700 54 400

Exploateringsverksamhet -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

TOTALT (inkl. exploatering och medfinansiering) 201 763 273 670 251 351 218 716 76 050 44 600

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar



Resultatbudget

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

Mkr 2019 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens nettokostnader -750,6 -772,6 -791,9 -803,0 -814,4

Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -53,9 -68,8 -69,1 -76,0 -82,7

varav avskrivningskostnader VA -9,7 -17,5 -17,5 -20,3 -22,8

varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2,9 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Verksamhetens nettokostnader -804,6 -841,4 -861,0 -879,0 -897,1

Skatteintäkter 686,7 714,3 722,6 745,5 769,4

Generella bidrag och utjämning 121,4 153,3 160,2 162,5 163,5

Finansiella intäkter 3,5 3,5 2,550 2,6 2,6

Finansiella kostnader -3,0 -4,4 -6,704 -10,6 -14,2

Resultat före extraordinära poster 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

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

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

Årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Finansieringsbudget 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget

Mkr 2019 2020 2021 2022 2023

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Justering för avskrivningar (skatt.fin) 40,6 47,9 48,2 52,3 56,6

Justering för avskrivningar (avgift.fin) 9,7 17,5 17,5 20,3 22,8

Justering för upplösningar (st. med.fin) 2,9 3,4 3,4 3,4 3,4

Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 2,8

Förändring av rörelsekapital (inkl exploateringar) -3,7 -17,7 5,4 18,5 26,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,4 76,4 92,1 115,4 133,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar, skattefinansierade -103,9 -151,1 -138,0 -158,0 -141,7

Medfinansiering statlig infrastruktur -2,3 -10,9 0,0 0,0 0,0

Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -57,0 -57,0 -141,0 -111,9 -103,8

Försäljningar/övrigt 0,6 0,4

Anslutningsavgifter VA 16,1 16,1 8,0 2,7 7,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -146,6 -202,5 -271,0 -267,1 -238,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nya lån 132,0 150,0 210,0 185,0 140,0

Amorteringar -20,5 -29,6 -29,6 -31,8 -37,6

Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar 0,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 112,2 120,4 180,4 153,2 102,4

Årets kassaflöde 22,0 -5,7 1,5 1,5 -2,1

Likvida medel vid årets början 0,0 22,0 16,2 17,7 19,2

Likvida medel vid årets slut 22,0 16,2 17,7 19,2 17,2



Balansbudget

Bokslut Prognos Budget Budget Budget

Mkr 2019 2020 2021 2022 2023

Anläggningstillgångar 1 219,2 1 352,9 1 554,9 1 746,0 1 901,5

Omsättningstillgångar 174,9 186,8 183,0 166,0 137,2

- varav likvida medel 16,9 16,2 17,7 19,2 17,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 394,1 1 539,8 1 737,9 1 912,0 2 038,7

Eget kapital 511,8 537,1 554,8 575,7 600,0

- varav årets resultat 4,1 25,3 17,7 20,9 24,3

Avsättningar 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Långfristiga skulder 629,7 750,1 930,5 1 083,7 1 186,1

Kortfristiga skulder 241,8 241,8 241,8 241,8 241,8

Summa skulder 871,5 991,9 1 172,3 1 325,5 1 427,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 1 394,1 1 539,8 1 737,9 1 912,0 2 038,7

Ev. diff



Investeringsbudget 

KF 2020-06-24

Investeringar 2020-2025

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Inventarier kommunhuset och IT-utrustning för kommunen* 3 536 5 000 5 640 5 640 5 640 5 640
Mailsystem 1 000

Uppgradering av office programvaran 1 000

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 3 536 7 000 5 640 5 640 5 640 5 640

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Inventarier 650 900 900 900 900 900

Fordon 500 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Ramar gata, park, GC-vägar 4 700 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 300 1 000 1 000

Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 700

GC-väg Banvallen 4 000

Banvallen etapp 3, GC-bro Bokesliden mm 4 000

GC-Väg Östra-Karup Hasslöv 3 000

Gångbro över  Örebäcken vid Öresjön 1 000

Båstad station utökad parkeringsplats och tillgänglighetsåtg. 2 000 1 000
Gata och parkering till Förslöv IP 3 500

Lejontrappan** 3 000

Temalekplatser 2 000

Alléplantering Inre kustvägen 800 800

Offentlig toalett Kattviks hamn 600

Bryggor Torekov 5 900

Restaurering och förlängning av badbrygga Skansenbadet 1 500 1 500

Fastighet

Ram reinvestering säkerhetsåtgärder mm 6 082 9 670 9 740 9 630 9 630 9 630

Ram fritid 400 900 500 500 500 500

Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 90 000 21 000

Ombyggnation Bjäredalen 2 000

Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 och förskola 6 012 51 000 76 000

Om- tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 20 000

Om- tillbyggnad F-9 Strandängskolan 500 45 000 35 000

Om- tillbyggnad Östra Karups skola 15 000

Räddningsstation Båstad*** 0 0

Nytt vårdboende*** 0

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 120 544 104 670 104 540 108 530 65 930 24 930
*Omfattning enligt beslut inom digitaliseringsarbetet och utredning

** Utredning omfattning och alternativ finansiering.

*** Utredning alternativt fastighetsägande och inhyrning.

TEKNIK & SERVICE
(Medfinansiering statlig infrastruktursatsning)

Köpmansgatan upprustning 10 000
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000
(medfin. statlig infras.satsning) 10 000 0 0 0 0 6 000

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
Ram reinvesteringar 25 100 17 920 16 901 21 416

Förslöv Stationsvägen (ansl Sydvatten + utbyte) 4 000 10 000 200

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag, vatten+spillvatten 1 500 500
Lyavägen, vatten+spillvatten 100

Öllövsstrand, vatten+spillvatten 300
Mäsinge 400

Kattviksvägen 1 000
Serviser, V S D 1 000 2 000 2 000 2 000

Nyinvesteringar
Ängstorp, nytt reningsverk 500
Ledning till Ängstorp 100 0 0
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 2 000
Ram nyinvesteringar 2 475 2 400 2 350 4 350
Sydvatten Båstad 31 923 103 000 68 500 55 400
Åtgärder enl dagvattenplan 0 0 1 000
Dagvattenledning Örebäcken 1 000 6 000



Investeringsbudget 

KF 2020-06-24

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploatering VA
Heden exploatering, etapp III
Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 200 5 000 5 000

Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 100 2 000 2 000

Förslöv Väst 105 Va 200 5 000 6 000

Förslöv 2:4 exploatering 8 500

Grevie skoltomt 500

Exploatering Åstad Bas Va inv 300

Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200

Anslutning Sydvatten 17 000

Övriga exploatering 10 000

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Ängalag -2 388
Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -1 280 -1 280 -1 280
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -3 164
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242
Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1 450 -4 450 -1 450 -1 450
Anslutningsavgifter Petersberg -1 500 -2 500
Anslutningsavgifter Vretvägen -2 000 -1 000
Anslutningsavgifter Sunnan 10 -1 000 -2 000
Anslutningsavgifter Skoltomten i Grevie -1 000
Anslutningsavgifter verksamhetsområde söder om willys -1 000 -800
Anslutningsavgifter Tunet 1 -500 -1 500
Anslutningsavgifter verksamhetsområde vistorp v 105 -1 000 -2 000 -2 000
Övriga anslutningsavgifter
Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500

TEKNIK & SERVICE

Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)

Skattefin. investeringar "Östra Karup" 100 50 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1 500 -2 000 -1 500 -1 000 -1 000 -1 000

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197

Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" -2 700

Sunnan 10 m.fl

Skattefin. investeringar "Sunnan 10" 0 500 1 000 300 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10" 0 0 -3 350 0 0 0

Vistorp 8:90 m.fl
Skattefin. investeringar "Vistorp 8:90" 0 0 600 3 200 600 0

Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90" 50 500 250 100 -2 400 -4 500

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14

Skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 270 2 900 500 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 150 400 100 200 -3 000 -3 000

Badkrukan, del av Båstad 109:2

Skattefin. investeringar "Badkrukan, del av Båstad 109:2"

Övrig exploateringsverks "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 150 500 200 0 0 0

Heden, Hemmeslöv 10:10

Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 0 0 0 0 1 500 0

Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 150 0 0 0 0 0

Heden etapp 3
Skattefin. Investeringar Heden etapp 3 300 0 0 0 500 0
Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -27 750 0 0 0 0 0

Förslöv 2:4

Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 8 500 1 650 0 0 2 500 0
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -13 000 -3 800 -3 800 -3 800 0 0

Hemmeslöv 6:2 Petersberg

Skattefin. Investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg 0 600 10 350 3 700 200 1 000
Övrig exploateringsverksamhet  Hemmeslöv 6:2 Petersberg 500 200 -6 700 -14 850 -6 950 0

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19
Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 650 8 350 2 700 200 3 200
 Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105" 500 500 4 300 -1 800 -2 000 -1 000



Investeringsbudget 

KF 2020-06-24

Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)
Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 1 800 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 50 550 200 -2 800 -1 000 0

Vretvägen Båstad 109:2
Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2" 0 220 1 390 0 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 100 100 -2 400 -2 500 -3 000 0

Området kring Båstads nya station

Skattefin. Investeringar 100 1 300 0 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station -1 800 0 -5 500 0 0 0

Mark för återvinningscentral
Skattefin. Investeringar mark för återvinningscental 500 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet mark för återvinningscentral 500 -3 000 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet

Intäkter tomtförsäljning -200 -2 700 -200 -200 -200 -200

Strategiska markinköp (markförsörjning)
Markförvarv tunnelbygge söder

Övriga markinköp 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Ospec exploateringar

Kostnader 100 100 100 100 100 100

Intäkter -200 -200 -200 -200 -200 -200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 9 000 10 740 32 390 15 400 11 100 9 200

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

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

SAMHÄLLSBYGGNAD

Investeringar Samhällsbyggnad 550 280 280 280 280 280

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 550 280 280 280 280 280

BARN & SKOLA

Investeringsram Barn och Skola 5 435 5 975 5 900 5 900 5 900 5 900
Inventarier tillb Klockarebyns förskola, Västra Karup 0 600 600
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 0 200 100
Inventarier om- tillbyggnad Förslövs skola F-9 500 2 000 200
Inventarier IT standard Förslöv, exempel bildskärm, ljudanläggning m.m. 1 100 0
Inventarier om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 0 1 400 500 100
Inventarier IT standard Västra Karup 0 1 100
Inventarier Strandängsskolan 1 500 1 500 0
Inventarier IT standard Strandängsskolan 800 800
Skolbussar 5 st 2 000 2 100 2 200

SUMMA BARN & SKOLA 7 935 11 175 11 600 9 400 8 300 5 900

BILDNING OCH ARBETE

Inventarier bibliotek - Förslöv 300
Inventarier bibliotek - Västra Karup 300
Ram bildning och arbete 725 665 600 600 600 600
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 200
SUMMA BILDNING & ARBETE 1 225 865 1 100 800 800 800

VÅRD & OMSORG

Ram vård och omsorg 1 525 1 670 1 650 1 650 1 650 1 650

Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Förslöv 2 150 1 600 500

Individ och familj, ny lokal 300
SUMMA VÅRD & OMSORG 3 675 3 270 2 450 1 650 1 650 1 650

TOTALT (inkl. exploatering) 201 763 273 670 251 351 218 716 76 050 44 600

varav:

Skattefinansierad investering 146 465 138 000 158 000 141 700 93 700 48 400

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 10 000 0 0 0 0 6 000

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

Exploatering -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500

Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 82 696 133 048 109 121 96 536 -5 800 -6 500

Summa Exploateringsintäkter -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800
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1 (2) 

 
Datum: 2020-09-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000625/2020 – 905 
 
 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommunin-
vest Ekonomisk förening 

 

Förslag till beslut 
 
1. Båstads kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) inbetala ett 
insatsbelopp om 5 767 600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgär-
der som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetal-
ning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 
2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 per invånare. 
 
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 
 
4. Båstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 
enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan.  
 
5. Använda Båstads kommuns del av förlagslånet om 2 200 000 kr som betalas ut under 2020 
för att öka kapitalinsatsen till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Före-
ningen i form av en kapitalinsats under 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Om Kommuninvest 
Båstads kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen 
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor.  
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en 
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kro-
nor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommu-
ninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i för-
lagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 
 
Båstads kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till 2 200 000 
kronor, jämte ränta.  
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in 
i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapi-
taliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlems-
samråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till 
Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet 
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts 
upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Förening-
en i form av en kapitalinsats.  
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obli-
gatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlem-
marna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på ka-
pitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya 
nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för 
regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har 
kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt 
följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  Kapitalinsats (kr/invånare) 
 (kommun)  (region) 
2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invå-
nare för kommuner och 360 kronor per invånare för regioner. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Ekonomichef 
Kommuninvest ekonomisk förening 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Lånevillkoren 
Bilaga 2 Information om kapitalisering 
 



  1 (6) 

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING  

TRETTIOÅRIGT FÖRLAGSLÅN OM HÖGST SEK 1 000 000 000  

2010/2040 

30 NOVEMBER 2010 

 

1 DEFINITIONER 

 

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 

 

”Avstämningsdag” femte Bankdagen före Ränteförfallodag respektive 

Återbetalningsdag, eller den Bankdag närmare respektive 

förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den 

svenska obligationsmarknaden; 

 

”Bankdag” dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller 

som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med 

allmän helgdag; 

 

”Emittenten” Kommuninvest Ekonomisk förening med organisations-

nummer 716453-2074; 

 

”Fordringshavare” den till vilken förlagsbevis är ställt eller den som har 

förvärvat förlagsbevis i enlighet med dessa allmänna villkor; 

 

”Förlagsbevis” ensidig skuldförbindelse som skall utges eller har utgivits av 

Emittenten i enlighet med dessa villkor; 

 

”Lånedatum” den 30 november 2010; 

 

”Lånet” Kommuninvest Ekonomisk förenings förlagslån på högst 

SEK 1 000 000 000; 

 

”Proportionellt belopp” Sådant belopp i emissionen som svarar mot varje Fordrings-

havares andel i Emittentens insatskapital och som fastställts 

av Emittenten i samband med emissionen. 

 

”Räntebas” tre månaders STIBOR; 

 

”Räntebasmarginal” avser för det Proportionella beloppet + 1,660 %, och för det 

Övertecknade beloppet + 3,660 %; 

 

 

”Räntebestämningsdag” den dag som infaller två Bankdagar före den första dagen i 

varje Ränteperiod; 
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”Ränteperiod” tiden från den 30 november 2010 till och med den första 

Ränteförfallodagen (=den första Ränteperioden) samt varje 

följande period omfattande cirka tre månader från en 

Ränteförfallodag till och med nästa Ränteförfallodag; 

 

”Räntesats” Räntebasen justerad med Räntebasmarginalen; 

 

”Ränteförfallodag” den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år 

med början den 31 mars 2011 eller, om sådan dag inte är 

Bankdag, närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan 

påföljande Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, för 

vilken händelse den sista dagen istället skall vara närmast 

föregående Bankdag. Den sista ränteförfallodagen infaller på 

Återbetalningsdagen;  

 

”STIBOR” den räntesats som ca kl. 11.00 anges på Reuters sida ”SIOR” 

(eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida 

som ersätter nämnda system respektive sida) eller – om sådan 

notering ej anges – enligt annat på kapitalmarknaden 

vedertaget sätt att fastställa STIBOR;  

 

”Återbetalningsdag” den 30 november 2040; samt   

 

”Övertecknat belopp” Sådant tecknad och tilldelat belopp som överstiger det 

Proportionella beloppet. 
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2 LÅNEBELOPP OCH BETALNINGSFÖRBINDELSE  

 

2.1 Det sammanlagda beloppet för Lånet uppgår till högst 1000 000 000 SEK och 

representeras av Förlagsbevisen, vardera med ett nominellt belopp om 100 000 SEK 

eller hela multiplar därav. Det lägsta teckningsbeloppet är 600 000 SEK. 

 

2.2 Emittenten förbinder sig att till Fordringshavarna återbetala Lånet och erlägga ränta i 

enlighet med dessa allmänna villkor. 

 

3 RÄNTA 

 

3.1 Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen på Förlagsbevisens nominella belopp från 

Lånedatum till och med Återbetalningsdagen.  
 

3.2 Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal 

dagar och ett år om 360 dagar. 

 

3.3 Rörlig ränta för varje ränteperiod fastställs kl. 11.15 två bankdagar före respektive 

ränteperiods början.  

 

4 BETALNING AV KAPITALBELOPP OCH RÄNTA 

 

4.1 Lånet förfaller till betalning på Återbetalningsdagen eller den tidigare dag som kan följa 

av bestämmelserna i dessa villkor. Ränta erläggs på Ränteförfallodagen. 

 

4.2 Betalning av ränta och återbetalning av Lånet skall ske till den som är Fordringshavare 

på Avstämningsdagen. 

 

4.3  Lånet får alltid återbetalas eller återköpas om Emittentens förlagslån, daterat den 30 

november 2010 (”Förlagslånet”), återbetalas eller återköps av Kommuninvest Sverige 

AB (”Bolaget”). Om Lånet återbetalas eller återköps skall Emittenten iaktta 60 dagars 

uppsägningstid. 

 

4.4 Emittenten får skjuta upp betalning av ränta i det fall Bolaget i enlighet med villkoren 

för Förlagslånet konverterar Förlagslånet eller upplupen ränta på detta till villkorat 

kapitaltillskott eller om Bolaget på annat sätt skjuter upp räntebetalning i enlighet med 

avtalsbestämmelse för Förlagslånet. 

 

4.5  Emittentens åtgärd enligt punkten 4.4 är begränsad till den tid som Bolaget skjuter upp 

betalning av ränta i enlighet med villkoren för Förlagslånet eller till dess återkonver-

tering skett. Fordringshavare skall kompenseras för utebliven ränta innan utdelning till 

medlemmarna får äga rum. Ränta på sådan kompensation skall utgå med ett belopp som 

med 1,00 procentenhet överstiger Räntesatsen. 

 

5 DRÖJSMÅLSRÄNTA 

 

 Vid betalningsdröjsmål avseende kapitalbelopp och/eller ränta utgår dröjsmålsränta på 

det förfallna beloppet från förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs enligt 

Räntesatsen. Dröjsmålsräntan kapitaliseras ej. 
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6 PRESKRIPTION 

 

6.1 Rätten till betalning av kapitalbeloppet preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. 

Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel 

som avsatts för betalning men beträffande vilka rätten till betalning preskriberats 

tillkommer Emittenten. 

 

6.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år ifråga om 

kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som 

framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av 

preskriptionsavbrott. 

 

7 FORDRINGSHAVARNAS SÄRSKILDA ÅTAGANDEN 

 

7.1  Fordringshavarna åtar sig att inte utan Emittentens godkännande överlåta Förlagsbevis 

till annan än den som vid tidpunkten för överlåtelsen är medlem i Emittenten. 

 

8 UPPSÄGNING 

 

8.1  Fordringshavarna är berättigade att genom skriftligt meddelande till Emittenten förklara 

Förlagsbevis, jämte upplupen ränta, förfallna till omedelbar betalning för det fall att: 

 

a) Emittenten ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, ansöker om 

företagsrekonstruktion eller eljest befinns vara insolvent; eller 

 

b) domstol eller annan myndighet beslutar om konkurs eller likvidation av Emittenten; 

eller 

 

c) belopp som förfallit till betalning i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna 

villkor inte har betalats av Emittenten inom fjorton dagar efter förfallodagen. 

 

8.2 Om Förlagsbevis förfallit till omedelbar betalning enligt bestämmelserna i dessa 

allmänna villkor får Fordringshavare dock endast erhålla återbetalning av Lånet i 

Emittentens konkurs och likvidation. Fordringshavare äger därför rätt att vidta 

nödvändiga åtgärder för Emittentens försättande i konkurs eller likvidation. 

 

8.3  Fordringshavare får inte använda sin fordran enligt Förlagsbevis till kvittning. 

 

9 FÖRDELNING 

 

 Har såväl lånebelopp som ränta förfallit till betalning och förslår tillgängliga medel inte 

till full betalning därav skall medlen i första hand användas till betalning av räntan och i 

andra hand till betalning av lånebeloppet. 

 

10 RÄTT TILL BETALNING 
 

10.1 I händelse av Emittentens likvidation eller konkurs skall de rättigheter som tillkommer 

Fordringshavare enligt Lånet vara 
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a) pari passu utan någon inbördes prioritering; 

 

b) minst pari passu med samtliga Emittentens övriga efterställda lån oavsett om dessa 

konverterats till villkorat kapitaltillskott; 

 

c) prioriterade framför utdelning till medlemmar i Emittenten; samt 

 

d) efterställd samtliga Emittentens oprioriterade fordringsägare och fordringsägare med 

efterställda rättigheter med angivet slutdatum. 

 

10.2 Emittenten äger rätt att uppta ytterligare eviga förlagslån och i samband därmed utfärda 

ytterligare förlagsbevis förutsatt att dessa inte innehåller bättre rätt än Lånet. 

  

11 SÄKERHET 

 Ingen säkerhet ställs av Emittenten för Lånet. 

 

12 MEDDELANDEN 

 

12.1 Meddelanden rörande Lånet skall tillställas Fordringshavare under dennes senast 

registrerade adress.  

 

12.2 Meddelande till Emittenten skall sändas per fax eller rekommenderat brev enligt 

följande: 

 

 Kommuninvest Ekonomisk förening 

 Drottninggatan 2 

Box 124 

701 42 Örebro 

 Fax 019-12 11 98 

 

13 BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M 

 

13.1 I fråga om de på Emittenten ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan 

göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 

utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 

liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller 

även om Emittenten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

 

13.2 Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emittenten om vederbörande 

varit normalt aktsam. 

 

13.3 Föreligger hinder för Emittenten på grund av sådan omständighet som anges i punkt 

12.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas till dess hindret har 

upphört. 

 

14 TILLÄMPLIG LAG - JURISDIKTION 

 

14.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla. 
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14.2 Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av dessa villkor skall i första instans 

avgöras av Stockholms tingsrätt. 

 

 

_________________________ 

 

Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss gällande. 

 

Örebro den 30 november 2010 

 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
 



























 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-09-09 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 195  Dnr KS 000594/2020 - 905 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt 
revisionsberättelse och granskningsrapport 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Medelpunkten. Verksamhetens mål är att kommunerna ska få en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. Medelpunkten 
köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
föreskrivare i medlemskommunerna. Direktionen för kommunalförbundet har 
översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019 samt även 
revisionsberättelse. För år 2019 redovisar kommunförbundet Medelpunkten 
ett positivt resultat på +2,0 mkr. I revisionsberättelsen nämns det att 
direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionen 
tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2019 godkänns.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-07-16, med tillhörande 

bilagor. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24. 
 
Förvaltningens och vård-  
och omsorgsnämndens  
förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 

för år 2019. 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

 
Jäv Ulf Jiewertz (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 

2.  Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna.  

 
       

 
 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-08-24 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

VN § 67  Dnr VN 000072/2020 - 905 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt 
revisionsberättelse och granskningsrapport 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Medelpunkten. Verksamhetens mål är att kommunerna ska få en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. Medelpunkten 
köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
föreskrivare i medlemskommunerna. Direktionen för kommunalförbundet  
har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019 samt även 
revisionsberättelse. För år 2019 redovisar kommunförbundet Medelpunkten 
ett positivt resultat på +2,0 mkr. I revisionsberättelsen nämns det att 
direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionen 
tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2019 godkänns.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-07-16, med tillhörande 

bilagor. 
 
Jäv Ulf Jiewertz (M) och Iréne Ebbesson (S) anmäler jäv. Rustan Svensson (M)  

går in som ordförande i detta ärende.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 

2.  Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna.  

 
       
  

 
 



Tjänsteskrivelse 
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Datum: 2020-07-16  Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: VN 000072/2020-905 

 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt  
revisionsberättelse och granskningsrapport 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 
 
 
Bakgrund 
Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. Verksam-
hetens mål är att kommunerna ska få en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt  
som ekonomiskt. Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination 
från föreskrivare i medlemskommunerna. 
 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för  
år 2019 samt även revisionsberättelse.  
 
För år 2019 redovisar kommunförbundet Medelpunkten ett positivt resultat på +2,0 mkr. 
 
I revisionsberättelsen nämns det att direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionen tillstyrker att 
direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen 
för år 2019 godkänns. 
 

 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten 
Revisionsberättelse Medelpunkten 
Granskning av årsredovisning 2019, revisionsrapport Medelpunkten 



2020-06-30 

Dnr: VN 000072/2020-905

















































Revisorerna 

Revisionsberättelse år 2019 

Till 

Direktionen samt 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga 

Vi har granskat Kommunalförbundet Medelpunktens (222000-1594) verksamhet under år 
2019. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

• Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i 
allt väsentligt vara rättvisande. Förbundet uppvisar ett positivt resultat för verksam
hetsåret. 

• Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga tre finansiella mål för år 2019 är 
uppfyllda. 

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2019 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Vi har genomfört övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och 
sammanträffanden med representanter för förbundets ledning. 



Följande rapporter har avlämnats under året, för vilka vi har haft biträde vid upprättandet av 
PwC; 

• Granskning av delårsrapport 
• Granskning av årsredovisning 

Helsingborg den 15 april 2020 

Bengt J'ö(Jsol 
uts~dd förtr ndevald 
reVIsor 

</,/ f > ,; Q / 
1{-/ 'cf:t,t <-f ~/t-P ~ 
I 

Alf-Erik Bondesson 
utsedd förtroendevald 
revisor 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi 

bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 

och kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att resultatet är delvis är förenligt med de finansiella mål som direktionen 

fastställt i budget 2019. 

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda 

verksamhetsmålen i budget 2019. 

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Il' 
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning. 

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen. 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

• Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning rf 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivn ingen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-03-31. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av Ekonomi och lagerchef samt Administrativ 

chef. (-
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Iakttagelser och bedömningar 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunalförbundets 

verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 

kommunalförbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunalförbundets förväntade 
utveckling. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

samt sjukfrånvaron. 

Förvaltningsberättelsen innehåller om andra förhållanden som är av betydelse för 

styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 

bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunalförbundets ekonomiska 

ställning. 

Förvaltn ingsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 

balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av 

resultatutjämningsreserven. r 
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Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en driftredovisning i eget avsnitt men det framgår hur 

utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

lnvesteringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

lnvesteringsredovisningen omfattar inte en samlad redovisning av kommunalförbundets 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 

2019. 

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020-2022 innehållande ett antal 

finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

Andel tid som rollator varit i 94% (målvärde 90%) Godkänd 
bruk hos mottagare vid 
skrotning 

Andel tid som rullstolar varit i 90% (målvärde 90%) Godkänd 
bruk hos mottagare vid 
skrotning 

Andel uthyrda hjälpmedel 95% (målvärde 90%) Godkänd 

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål uppfylls. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning av kommunalförbundets verksamhetsmål. 

Direktionen har, utöver de ekonomiska målen, fastställt 5 övergripande mål för 

verksamheten utifrån områdena: service, utveckling, arbetsmiljö, effektivitet och miljö. 

Under dessa finns totalt 15 framgångsfaktorer för att mäta om målen uppfyllts. 6 av N 
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framgångsfaktorerna bedöms vara helt uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och 2 som ej 

uppfyllda. Resterande 3 framgångsfaktorer har inte kunnat mätas alls. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis 

är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt kommunalförbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse 

med föregående år lämnas för varje delpost. Årets resultat uppgår till 1 980 tkr (-1 458 
tkr).Resultatet medför en positiv avvikelse mot budget med 1 278 tkr. Av lämnade 

resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna. 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Vid granskningen av resultat- och balansräkningen för kommunen har följande 

väsentliga avvikelser/förbättringsområden noterats: 

• Lagerartiklar klassificeras felaktigt som anläggningstillgångar. Detta har vi noterat vid 

tidigare års granskningar och vi vet att Medelpunkten har svårt att särskilja 

lagerprodukter från anläggningstillgångar i sitt system Sesam. 

• Lagret värderas inte alltid efter lägsta värdets princip (LVP). Det leder till en felaktig 

"uppskrivning" av lagret. Kommunalförbundet bör tillse att samtliga artiklar i lagret 
alltid värderas enligt LVP. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. 

Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.J'-
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Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen . 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade 

redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. tv 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 

Revisionsfråga 

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Är årsredovis-
ningens resultat 
förenligt med de 
mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Är räkenskaperna 
i allt väsentligt 
rättvisande? 

Kommentar 

Uppfyllt 

Kommunalförbundet Medelpunkten lever 
upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans. Vi bedömer att 
förvaltningsberättelsen innehåller den 
information som ska ingå enligt lag om 
kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 

Finansiella mål 
Uppfyllt 

Arets resultat är förenligt med god 
ekonomisk hushållning. 

Verksamhetsmål 
Delvis uppfyllt 

Direktionen lämnar en bedömning 

avseende måluppfyllelsen för 

verksamhetsmålen. Dessa bedöms med 

hjälp av 15 olika framgångsfaktorer. 6 av 

framgångsfaktorerna bedöms vara helt 

uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och 2 

som ej uppfyllda. Resterande 3 

framgångsfaktorer har inte kunnat mätas 

alls. Vi bedömer därmed att målet för god 

ekonomisk hushållning avseende 

verksamhetsmålen som delvis uppfyllt. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
e ,. 

\ 
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2020-04-15 

Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (arg nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Medelpunkten enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av överenskommelse från den 18 
november 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport 
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Datum: 2020-09-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Sari Bengtsson & Erik Lidberg 

Dnr: KS 000652/2017 – 900 
 
 

Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens näringslivsarbete, peka 
ut ett antal fokusområden samt tydliggöra ansvarsfördelningen på övergripande nivå. 
 

Bakgrund 
 
Hösten 2017 granskade kommunrevisionen kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
näringslivsarbetet. Den sammanfattande bedömningen var att den inte var ändamålsenlig och 
att den behöver förbättras och förtydligas.  
 
I svaret till kommunstyrelsen från januari 2018 beskriver förvaltningen vilka åtgärder som 
vidtagits och hur arbetet var organiserat vid den aktuella tidpunkten. Även tillväxtrådets man-
dat, kommunstyrelsens roll i näringslivsarbete samt vem som beslutar fördelningen av medlen 
för näringslivsarbetet, beskrivs. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att se över 
kommunens näringslivspolicy. På grund av organisatoriska förändringar och personalomsätt-
ning på kommunledningskontoret har arbetet med näringslivspolicyn försenats och återuppta-
gits först i början av 2020. 
 
Aktuellt 
 
Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens näringslivsarbete, peka 
ut ett antal fokusområden samt tydliggöra ansvarsfördelningen på övergripande nivå. Närings-
livspolicyn har arbetats fram i dialog med representanter från Båstads Turism och Näringsliv 
(BTN).  
 
Näringslivspolicyn kommer att kompletteras med näringslivsstrategin och aktivitetsplaner 
som ingår i nämnds- och verksamhetsplaner. Dessa konkretiserar och beskriver näringslivsar-
betet mer detaljerat. I aktivitetsplanerna framgår exempelvis vilka näringslivsinsatser som 
planeras av kommunens olika verksamheter. 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg  Erik Lidberg, rådgivare 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen och samtliga övriga nämnder 
Charlotte Rosenlund Sjöwall, Kommundirektör 
Erik Lidberg, Rådgivare strategisk utveckling 
Sari Bengtsson, T.f. chef avdelningen för Hållbar utveckling 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till näringslivspolicy 
 
Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande 
Kommunens Ledningsgrupp 
Karin Bengtsson, vd för Båstads Turism och Näringsliv 
Tillväxtrådet 
 
 
 



  

Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Näringslivspolicy för Båstads kommun 
 
 

Inledning 
 
Båstad och Bjärehalvön har en stark tradition av entreprenörskap och företagande. Kommu-
nens befolkning tillhör de mest företagsamma i landet, beräknat antal företag per kommunin-
vånare. Vår ambition är att företag ska välja, våga och kunna växa i Båstad.  
 
Vårt näringsliv sträcker sig dock bortom kommungränsen och vi vill även verka för en hållbar 
utveckling av hela vår närregion, samarbeta över kommun- och regiongränser, bland annat 
med kommuner inom Familjen Helsingborg och Business region Halmstad. Genom samarbetet 
inom Familjen Helsingborg deltar även Båstad i landsövergripande arbete inom ramen för 
Greater Copenhagen, ett samarbete mellan fyra regioner i två länder med en inriktning om 
gemensam tillväxt och nya arbetstillfällen. 

  
Vi kommer att arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap 
i vår kommun. I samverkan med Båstad Turism och Näringsliv finner vi former för ökad dialog 
med företagarna och för ökad förståelse för varandras möjligheter och utmaningar. Tillsam-
mans med den idéburna sektorn, akademin och vårt lokala näringsliv finner vi nya samarbets-
former för bättre användande av våra gemensamma resurser. Dessutom vill vi lägga grunden 
till smidig myndighetsutövning och ökad beredskap för verksamhetsmark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhetsort ska vi ta till 
vara genom att ha hög planberedskap av byggbara markområden för åretruntboende och fö-
retagsetableringar. 
 

Syfte och inriktning 
Näringslivspolicyn ska peka ut en gemensam riktning för näringslivsarbetet, skapa gott före-
tagsklimat och goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling av näringslivet på Bjäre. 
 
Näringslivspolicyn utgår från kommunens vision och kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
omfattar samtliga nämnder inom Båstads kommun och samtliga bolag inom kommunkoncer-

nen.   
 
Kommunens vision 2030 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap… 
 
Andra värdeord i visionen är Attraktion och Mod.  I den attraktiva kommunen är det hållbara 
livet i fokus. Vi strävar efter att utveckla näringslivet mot en ekonomiskt, socialt och ekolo-
giskt hållbar riktning. Vi har också förmågan att anpassa oss till omgivningens krav  och har 
modet att välja aktivt och prioritera. 

 
 

mailto:bastads.kommun@bastad.se
http://www.bastad.se/
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål : 
Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott fö-
retagsklimat 
 
Alla kommunens verksamheter och medarbetare ska bidra till att kommunfullmäktigemålet 
nås. Detta genom att ha en positiv attityd till företagande och att erbjuda en hög servicenivå 

inom sitt verksamhetsområde. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fokusområden 
För att uppnå ett företagsklimat i toppklass ska kommunen tillsammans med det lokala nä-
ringslivet inrikta sig på följande områden: 
 
- Etablera en kultur av dialog och samarbete mellan kommunen och företag samt företag 

emellan 

- Service till företag – en väg in  

- God fysisk planering för företagsetablering samt för utveckling hos befintliga företag 

- Entreprenörskap och nyföretagande 

- Kompetensförsörjning 

 

Vision

KF:s inriktningsmål

Näringslivspolicy

Näringslivsstrategi

integreras i nämnds-
och verksamhetsplaner
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Ansvarsfördelning för näringslivsuppdrag 
Näringslivspolicyn antas av kommunfullmäktige och ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, 
som har samordningsansvaret för helheten i näringslivsarbetet. Policyn gäller för hela kom-
munkoncernen – alla nämnder och bolag ska inom sitt område arbeta i samma riktning. 
 
Näringslivsfrågorna hanteras i nära samarbete med Båstads Turism och Näringsliv (BTN), ge-
nom ett avtal. 

 
 

Samarbetet mellan kommunen och BTN sker bland annat i Näringslivsrådet, som består av både 
politiker- och tjänstemannarepresentanter från kommunen och styrelseledamöter samt övriga 
näringslivsrepresentanter från Båstads Turism och Näringsliv. Även övriga näringslivet i Bjäre 
har representanter i Näringslivsrådet. 

 
 
 
Organisation för kommunens näringslivsarbete – övergripande nivå 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KF 

KS 

Näringslivs-
rådet 

Båstadhem 

UN 

VN 

MN 

BTN 

Representanter 
näringslivs-
branscher 
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Näringslivspolicyn kompletteras av näringslivsstrategin och aktivitetsplaner som ingår i nämnds- 
och verksamhetsplaner. Dessa konkretiserar och beskriver näringslivsarbetet mer detaljerat. 
Näringslivspolicyn revideras i början av varje mandatperiod eller vid behov. 
 
 
 
 
Relaterade dokument: 
Översiktsplan och detaljplaner 
Näringslivsstrategi 
Besöks- och eventstrategi 
Handelsstrategi 
Budget 
Nämnds- och verksamhetsplaner 
Agenda 2030 
Relaterade dokument från Familjen Helsingborg, Business region Halmstad och 
Greater Copenhagen 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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2020-09-09 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 190  Dnr KS 000541/2020 - 315 

Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov 

 
Beskrivning av ärendet Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads 

kommun och beslutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Torekov ska tas fram (KF 2020-05-20 § 85). En fördjupad översiktsplan är  
en ändring av översiktsplanen inom ett geografiskt område. För att skapa 
förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för projektet 
med att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den 
redovisas bl.a. en projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, 
vilka frågor som är aktuella att studera närmare i en FÖP, vilka underlag som 
behöver tas fram, budget, finansiering samt tidplan.  

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2020-08-17, 
med tillhörande bilaga. 

 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 
2. En tilläggsbudget om 680 tkr läggs till Samhällsbyggnads ram år 2021. 

 

Arbetsutskottets förslag 1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 
2. Äskandet, av en tilläggsbudget om 680 tkr till Samhällsbyggnads ram  
år 2021, hänskjuts till budgetberedningen. 

 

Föredragande Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 
 

Yrkande Ebba Krumlinde (C): Bifall med följande ändring: I den politiska styrgruppen 
ska ingå en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Partierna väljer 
själva vem som ska ingå i styrgruppen. 

 

Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Ebba 
Krumlindes ändringsyrkande ovan och finner att kommunstyrelsen bifallit  
arbetsutskottets förslag. 

 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 

2.  Äskandet, av en tilläggsbudget om 680 tkr till Samhällsbyggnads ram  
år 2021, hänskjuts till budgetberedningen.  

 

Reservation Till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Centerpartiet.  
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Datum: 2020-08-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000541/2020 – 315 
 
 

Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 
 
2. En tilläggsbudget om 680 tkr läggs till Samhällsbyggnads ram år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och be-
slutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-
20 § 85). En fördjupad översiktsplan är en ändring av översiktsplanen inom ett geografiskt 
område. 
 
För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för projektet med 
att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den redovisas bl.a. en 
projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, vilka frågor som är aktuella att 
studera närmare i en FÖP, vilka underlag som behöver tas fram, budget, finansiering samt tid-
plan.  
 

Bakgrund 
Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och be-
slutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-
20 § 85). En fördjupad översiktsplan är en ändring av översiktsplanen inom ett geografiskt 
område. Syftet är att en FÖP, genom ställningstaganden och avvägningar mellan olika intres-
sen, fungerar som ett strategiskt underlag för efterföljande planläggning och lovgivning. En 
FÖP arbetas fram enligt plan- och bygglagen (2010:900). När beslutet att anta FÖP:en har fått 
laga kraft ersätts översiktsplanen av FÖP:en inom det geografiska området. 
 
För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för projektet med 
att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den redovisas bl.a. en 
projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, vilka frågor som är aktuella att 
studera närmare i en FÖP, vilka underlag som behöver tas fram, budget, finansiering samt tid-
plan.  
 

Aktuellt 
Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och be-
slutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-
20 § 85). För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för pro-
jektet med att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den redovi-
sas bl.a. en projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, vilka frågor som är ak-
tuella att studera närmare i en FÖP, vilka underlag som behöver tas fram, budget, finansiering 
samt tidplan.  
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I december 2019 mottog kommunen rapporten Torekov – byn vid havet som tagits fram av to-
rekovsborna inom projektet Torekovs framtid. Den innehåller 6 kapitel om olika aspekter av 
samhällsutvecklingen bl.a. bygga, bo och miljö samt stöd och omsorg. Enligt beslut i kommun-
fullmäktige (KF 2020-05-20 § 85) ska rapporten vara ett stöd vid framtagandet av FÖP Tore-
kov. Utöver denna rapport har flertalet frågor och utgångspunkter identifierats i projektplanen 
som viktiga att studera. Torekovsborna som författat rapporten kommer bjudas in som refe-
rensgrupp till arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
 
Som politisk styrgrupp föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu), för en bred förank-
ring och en effektiv styrning. Under projektets gång kommer kommunfullmäktiges samtliga 
partigrupper att få information och insyn i projektet, via partiets gruppledare.  
 
Flera olika frågor är viktiga att ta hänsyn till i FÖP Torekov. Av dessa finns ett par frågor där 
kunskapsunderlaget är bristande. Det gäller bevarande och utveckling av Torekovs kulturhi-
storiska miljöer samt hur orten påverkas av klimatförändringar. Underlag behöver arbetas 
fram, vilket beskrivs närmare i projektplanen. Dessa underlag samt löpande utgifter relaterade 
till annonsering och dialog beräknas uppgå till en kostnad av 680 tkr. Finansiering finns ej 
inom befintlig budget. Där av skulle en tilläggsbudget behövas, om underlagen ska kunna tas 
fram. Förslagsvis genom en tillfällig utökning av Samhällsbyggnads ram år 2021. Enligt en pre-
liminär tidplan kan ett beslut om antagande tas sommaren 2022.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Med ett beslut att godkänna projektplanen kan arbetet med FÖP Torekov startas upp på ett 
effektivt och transparent sätt. Med ett förbättrat kunskapsunderlag i form av de utredningar 
som behöver tas fram ges FÖP Torekov förutsättningar att bli ett effektivt vägledande 
dokument för kommande beslut om samhällsutveckling, planläggning och lovgivning. 
 
Verksamhet 
Projektplanen underlättar för arbetet inom förvaltningen och för politiska beslut om FÖP 
Torekov. 
 

Ekonomi 
I projektplanen redovisas de underlag som bör tas fram i samband med uppstarten av 
projektet samt budget. Kostnaden beräknas till 680 tkr, varav 30 tkr bekostar annonsering och 
dialog. Finansiering finns ej inom befintlig budget. Därav skulle en tilläggsbudget behövas, för-
slagsvis en tillfällig utökning av Samhällsbyggnads ram år 2021. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts under arbetet med projektplanen. FÖP Torekov kom-
mer inkludera en miljökonsekvensanalys (MKB).  
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Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
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Projektets bakgrund 
Torekov är en tätort med drygt 1000 invånare, belägen längst västerut på Bjärehalvön. Orten är 

ett gammalt fiskeläge vilket än idag präglar bebyggelsen och gatunätet, med hamnen som en 

viktig mötesplats. Under sommartid är Torekov en välbesökt semesterort. En betydande andel 

av bostäderna används som fritidsbostäder. Uppskattningsvis 800 av fastigheterna är för 

fritidsändamål och cirka 500 för permanentboende. I centrala Torekov är prisbilden hög vilket 

gjort att de permanentboende främst bosatt sig i nyare bostadsområden i utkanterna av orten, 

något som lett till en utspridd och gles bebyggelse. Torekovs befolkningsantal är vikande (1057 
invånare i juli 2020) och befolkningen blir allt äldre, vilket ställer särskilda krav på planeringen 

av bostäder, samhällsservice och kommunikationer.  

Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och 

beslutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-20 § 

85). I den nya översiktsplanen pekas Torekov ut som ett utvecklingsområde där insatser särskilt 

ska fokusera på att identifiera strategier för bevarande och utveckling av tätorten, 

vidareutveckling av Torekovs hamn och för att öka tillgängligheten i orten. Under arbetet med 

att ta fram översiktsplanen har behovet av att göra en mer grundlig analys av Torekov framträtt. 

Genom att göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov kan ortens utveckling studeras 

närmre. Det handlar om att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av Torekov genom att 

väga samman aspekter som kan vara såväl möjliggörande som begränsande och 

eftersträvansvärda, och att väga olika intressen mot varandra. Genom fysisk planering kan 

förutsättningar skapas som gör att Torekov kan vara en tillgänglig och levande by året runt med 

en mer varierad demografisk struktur.  

 

Vad är en fördjupad översiktsplan?  
I en fördjupad översiktsplan (FÖP) görs mer detaljerade ställningstaganden om 

markanvändningen jämfört med den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet är att en 

FÖP, genom ställningstaganden och avvägningar mellan olika intressen, fungerar som ett 

strategiskt underlag för efterföljande planläggning och lovgivning. En fördjupad översiktsplan är 

inte juridiskt bindande utan fungerar vägledande för andra kommunala beslut och även vid 
överprövning. Eftersom den inte är bindande medför den heller inte några rättigheter eller 

skyldigheter för markägare och andra sakägare. En fördjupad översiktsplan arbetas fram enligt 

plan- och bygglagen (2010:900). När beslutet att anta FÖP:en har fått laga kraft ersätts 

översiktsplanen av FÖP:en inom det geografiska området. 

 

Översiktlig planering och beslut 
Fördjupad översiktsplan för Torekov 2007 
År 2007 antogs en fördjupad översiktsplan för Torekov, som är en fördjupning av då gällande 

översiktsplan från 1991. Dess syfte var att underlätta för ny bebyggelse och att tillvarata och 

utveckla kvaliteter i den befintliga miljön. Planen gav viss vägledning kring 

bebyggelseutveckling och gestaltning i olika delar av Torekov, verksamheter, grönstruktur, 

trafik, med mera. Mark för 400-500 nya bostäder med låg exploateringsgrad (markutnyttjande) 

pekades ut. Avsikten var att bostadstillskottet skulle ge ett tillskott av åretruntboende. 

Antagandet görs att om endast hälften av nybebyggelsen får permanentboende skulle det ge ett 

tillskott på runt 500-600 invånare. Sedan 2008 har dock befolkningen minskat med 62 personer 

till dagens 1057 invånare.  
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Under de tretton år som gått sedan FÖP Torekov antogs har förutsättningarna för planeringen 

ändrats, inte minst i form av de två nya översiktsplanerna som tagits fram sedan dess, ÖP 2008 

respektive 2020.  

 

Bild 1. Markanvändningskarta FÖP Torekov 2007, Torekov södra delen. Gula fält avser ny bostadsbebyggelse.  
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Översiktsplan 2008 respektive 2020  
I den gamla översiktsplanen från 2008 pekades flertalet olika markområden ut för ny 

bostadsbebyggelse, både i tätortens mer centrala och mer perifera lägen. Bebyggelsestrategin 

var att Torekov skulle utvecklas mot söder utifrån centrum. Bebyggelsen skulle knyta ihop 

samhället och ge förutsättningar för en befolkningsutveckling. ÖP08 pekade ut mark för 400-

500 nya bostäder med en begränsad exploateringsgrad (markutnyttjande). Det är i linje med vad 

som pekades ut i FÖP Torekov från 2007. 

Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun. Den har 

ett starkt fokus på hållbar markanvändning. Den nya översiktsplanen bygger på andra strategier 

än vad den äldre översiktsplanen gjorde och utpekad markanvändning skiljer dem åt markant. 

Dess övergripande strategi är att fokusera ny bostadsbebyggelse till centrum- och 

kollektivtrafiknära lägen och särskilt Båstad/Hemmeslöv, Grevie och Förslöv pekas ut. 

Samhällena ska byggas rundare och mer sammanhållna. Översiktsplanen värnar om kommunens 

natur- och kulturmiljövärden, jordbruksmark och har en restriktiv hållning till fortsatt 

bostadsbebyggelse på landsbygden och i kustnära lägen.  

Översiktsplanens strategier ska ligga till grund för den fortsatta planeringen och för en ny FÖP 

Torekov.  

 

Bild 2. Utvecklingsstrategin i gällande översiktsplan från 2020.  
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Bild 3. Markanvändningen i ÖP2020, Torekov södra delen. Mörkbruna fält avser ny stadsbygd (bostäder).  
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Torekovs framtid 
Kommunledningen i Båstads kommun kontaktade i juni 2019 byn med en förfrågan om att 

torekovsborna själva skulle ge sin syn på Torekovs framtid. Torekovs turist- och badförening 

tackade å torekovsbornas vägnar ja. Under 2019 har projektet Torekovs framtid pågått. 

Slutrapporten Torekov – byn vid havet presenterades och överlämnades till Båstads kommun i 

december 2019. Rapporten är ett viktigt underlag till den fördjupade översiktsplan som nu ska 

tas fram och kommunfullmäktige har beslutat att den ska ligga till grund för en fördjupad 

översiktsplan för Torekov (KF 2020-05-20 § 85).  

 

Bild 4. Rapporten Torekov – byn vid havet.  

 

Syfte och mål 
Syftet med en fördjupad översiktsplan är att studera hela Torekovs utveckling utifrån ett 

strategiskt perspektiv med Båstads kommuns nya översiktsplan som utgångspunkt. 

Målet är att skapa planeringsförutsättningar som kan möjliggöra för Torekov att vara en 

tillgänglig, hållbar och levande by året runt med en mer varierad demografisk struktur. 

Då detta är en långsiktig plan bör tidshorisonten vara år 2040.  

 

Avgränsningar 
FÖP Torekov avgränsas till sitt innehåll till att omfatta frågor som är möjliga att reglera och 

påverka genom fysisk planering. Därmed syftar inte FÖP Torekov till att beskriva eller på annat 

vis peka ut exempelvis utvecklingsprojekt eller privata/kommunala satsningar och åtgärder 

vilka inte kan regleras i den fysiska planeringen.  

FÖP Torekov avgränsas geografiskt till att omfatta tätorten Torekov med omnejd. Hallands 

Väderö ingår inte.  
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Bild 5. Ungefärlig geografisk avgränsning av FÖP Torekov.  

 

Projektorganisation 
Planavdelningen på Samhällsbyggnad kommer att arbeta fram FÖP Torekov. Översiktsplanerare 

Klara Harmark-Peters driver arbetet tillsammans med planchef Olof Selldén samt med stöd av 

samhällsbyggnadschef Roger Larsson. På grund av Klaras planerade föräldraledighet förutsätter 

tidplanen för FÖP Torekov att en annan person kan ta över och driva arbetet under den tiden, 

förslagsvis planchef Olof Selldén.  

Under arbetet kommer även kommunens andra verksamhetsområden vara viktiga att stämma 

av med och få underlag från. Detta gäller exempelvis frågor som rör väg- och annan teknisk 

infrastruktur, kollektivtrafik, vård och omsorg, gata/park, landskaps- och kulturmiljövård, 

arkitektur, klimatanpassning och risk- och sårbarhetsfrågor. En viktig aspekt är frågor rörande 
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vatten- och avlopp, därför behöver NSVA i ett tidigt skede engageras i projektarbetet. Även 

Båstadhem bör involveras.  

 

Styrgrupp  
Arbetet föreslås ledas av en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau). 

Genom att KSau fungerar som projektets styrgrupp ges en bred politisk förankring och en 

effektiv styrning. Kommunfullmäktiges alla partigrupper föreslås ta del av arbetet med FÖP 

Torekov genom återkommande information.  

 

Referensgrupp 

Som referensgrupp till den fördjupade översiktsplanen föreslås arbetsgruppen till rapporten 

Torekov – byn vid havet, med kontaktpersoner Åsa Ragnarsson och Kenneth Lennartsson. 

Gruppen har mycket god lokalkännedom ett brett kontaktnät i Torekov. 

 

Förvaltningens organisation  
Kärnorganisationen 

Vissa tjänstepersoner behöver engageras mer i arbetet med FÖP Torekov än andra. Några 

nyckelpersoner som kan ingå i en arbetsgrupp är: 

Projektledning: Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare; Olof Selldén, planchef. 

Samhällsbyggnad: Roger Larsson, samhällsbyggnadschef; Catharina Arehög, bygglovschef. 

Teknik och service: Jan Bernhardsson, chef Teknik och Service; Susanna Almqvist, 

exploateringsingenjör, Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör. 

Hållbar utveckling: Carolina Holgersson-Ivarsson, hållbarhetsstrateg. 

Den breddade organisationen 

En bredd inom Båstads kommuns tjänstemannaorganisation behöver involveras i arbetet med 

FÖP Torekov, så att så mycket sakkunskap och så många perspektiv kan tas tillvara som möjligt, 

samt för att förankra arbetet i förvaltningen. Här listas några personer/funktioner, som dock 

inte alla behöver vara lika delaktiga i alla skeden av projektet.  

Projektledning: Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare; Olof Selldén, planchef 

Samhällsbyggnad: Roger Larsson, samhällsbyggnadschef; Catharina Arehög, bygglovschef; 

Michaela Sundström; miljöchef.  

Teknik och service: Jan Bernhardsson, chef Teknik och Service; Hans Paganus, fritidschef; Marie 

Eriksson, chef gata/park; Susanna Almqvist, exploateringsingenjör; Ingemar Lundström, 

projekt- och utredningsingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon, gatu- och trafikingenjör.  

Hållbar utveckling: Carolina Holgersson-Ivarsson, hållbarhetsstrateg; Jessica Arvidsson, 

utvecklingsledare. 

Barn och skola: Inga-Britt Henriksson, chef barn och skola; Margaretha Ekelund-Svensson, 

biträdande chef barn och skola. 
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Bildning och arbete: Helene Steinlein, kulturstrateg. 

Vård och omsorg: Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 

Övrig kommunledning: Christofer Thorén, säkerhetschef.  

 

Huvudsakliga frågor och innehåll 
Inför arbetet med FÖP Torekov har ett antal frågor och utgångspunkter identifierats. 

Knäckfrågan är vem planerar och utvecklar vi Torekov för?  

 

Bild 6. Sammanställning av viktiga frågor att belysa och ta hänsyn till i projektet. 

 

Torekovs framtid 
Rapporten Torekov – byn vid havet från projektet Torekovs framtid ska vara ett underlag till stöd 

för FÖP Torekov (KF 2020-05-20 § 85). Den innehåller olika inriktningsmål och strategier, dock 

är inte alla av karaktären att de kan hanteras inom ramen för en FÖP. Efter en genomgång av 

rapporten har följande frågor bedömts möjliga att studera i en FÖP: 

Planeringsfrågor: Planberedskap för bostäder, förtätning av samhället, markreserv för framtida 

behov, hur bostäder kan integreras med verksamheter och service.  

Bebyggelse: Gestaltning av bebyggelse, lokalisering av bebyggelse, förtätning av samhället, 

boendeformer, kulturhistoriska värden och bevarandefrågor.  

Klimatet: Klimatförändringars påverkan. 

Demografi: Främjandet av åretruntboende och hur flyttkedjor kan möjliggöras. 
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Det offentliga rummet: Centrum- och mötesplatsutveckling, integrering av utblickar mot havet, 

tillgänglighet. 

Hamnen och havet: Utvecklingen av hamnområdet, de marina och kulturhistoriska värdenas 

synliggörande, användningen av hamnplan, hänsyn till klimatförändringar.  

Grönstruktur: Hur grönstrukturer, havet och naturområden kan tillgängliggöras, biologisk 

mångfald, utvecklandet av grönstråk och platser för vistelse i det gröna.  

Samhällsservice/kommersiell service: Behovet av olika typer av samhällsservice i Torekov, 

lokalisering av service och servicefunktioner, service i relation till kollektivtrafik. 

Näringsliv: Utbudet av lokaler för näringsidkare, verksamhetsmark.  

Kollektivtrafiken: Kollektivtrafikens utveckling.  

Fritid och rekreation: Utveckling av platser och funktioner i anslutning till havet/hamnen, hur 

olika typer av mötesplatser kan möjliggöras, utvecklingen av området runt Torekovs IP och 

Flytermossen, ridleder.  

Transporter: Utvecklingen av det lokala cykelvägsnätet, parkeringsplatser och 

uppställningsplatser, tillgängligheten för olika transportmedel och gående i centrala Torekov.  

 

Underlag 
För att den fördjupade översiktsplanen ska kunna fungera vägledande för kommande 

planläggning och beslut, behöver dess ställningstaganden vara så välgrundade som möjligt. Det 

finns en del redan framtaget underlag, men vad gäller ett par frågor skulle det delvis behöva 

kompletteras och/eller fördjupas. Underlagen bör tas fram i projektets början så att de kan 

arbetas in i samrådshandlingen. 

Klimatförändringar: Havsnivåhöjningens och den ökade nederbördens konsekvenser i form av 

erosion och översvämning. Viss bebyggelse och infrastruktur (vägar och teknisk infrastruktur 

för t.ex. VA) så väl som viktiga rekreations- och naturvärden, så som stränder och hamnar, 

riskerar att påverkas.  

Havsnivåhöjning - ställningstaganden om vilka värden som ska skyddas och vilka åtgärder som 

är lämpliga behöver göras. En analys saknas om hur havsnivåhöjningen i kombination med höga 

vågor och skyfall påverkar översvämningsrisken och vilka markområden som kommer 

översvämmas vid en storm, samt effekterna på erosion.  

Ökad nederbörd – i framtiden blir skyfallen vanligare och kraftigare, men kunskap om vilka 

markområden och samhällsfunktioner och därmed vilka värden som lär översvämmas är 

bristfällig. En skyfallskartering kopplad till en analys av dess konsekvenser bör göras. 

Bevarande- och bebyggelseutvecklingsplan för Torekovs historiska kärna: Syftet är att identifiera 

viktiga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och miljöer, samt formulera strategier för hur 

dessa ska bevaras eller utvecklas i relation till sin omgivning. Befintlig bevarandeplan från 1990 

behöver ses över och utökas.  
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Befintligt underlag att arbeta vidare utifrån 
Stranderosionsutredning Båstad kommun (Sweco, 2017): På uppdrag av Båstads kommun har 

Sweco gjort en översiktlig utredning av erosions- och översvämningsrisker för kommunens kust 

(vid ett 100-årshögvatten år 2015 respektive ett extremhögvatten år 2100). Rapportens 

översvämningsanalys används som underlag i gällande översiktsplan. Utredningen visar utsatta 

kuststräckor där havsnivåhöjningen riskerar bli som mest påtaglig med konsekvenser för 

bebyggelse, tekniska anläggningar, miljö och andra värden kopplade till rekreation och turism. 

Konsekvenserna för bland annat Torekovs kust kan bli påtagliga. Dock har inga 

ställningstaganden gjorts om vilka värden som ska skyddas och vilka strategier som är lämpliga 

för att göra det.  

Strategi för klimatanpassning av Torekovs och Båstads hamn (Sweco, 2019): En genomgång av 

hamnarnas utsatthet för höjda havsvattennivåer samt förslag på strategier av olika omfattning 

för att mildra effekterna av översvämningar och skydda utsatta platser. Endast de två 

hamnområdena är studerade, ej övriga delar av tätorterna. Rapporten ger förslag på strategier, 

men kommunen och hamnarna behöver besluta vad man anser vara rimligt beroende på vilka 

värden som ska skyddas och för vilken havsnivå (i vilket tidsperspektiv).   

Stranderosion och geologi, kust (SGU:s kartvisare): I karttjänsten från Sveriges geologiska 

undersökning finns information/bedömningar om bland annat jordarter, aktuella och framtida 

erosionsförhållanden samt vattenytans läge vid höjd havsnivå. 

Kulturmiljövårdsprogram (Båstads kommun, 2000): Programmet ger en kort redogörelse för 

Torekovs historia och utveckling. Ställningstaganden om bevarandevärden och utveckling av 

kulturhistoriska miljöer saknas.  

Bebyggelsetradition och byggnadsvård i Torekov (Båstads kommun, 1990): Till bevarandeplanen 

gjordes en inventering av byggnader och viktiga miljöer i Torekov och den innehåller 

ställningstaganden kring byggnadselement och utformning. Dock är planen 30 år gammal och 

bebyggelsen har förändrats sedan dess. I den äldre FÖP Torekov från 2007 står det att 

bevarandeplanen behöver aktualiseras och utvidgas.  

 

Underlagens omfattning 
Vad gäller klimatförändringar bör utredningen - som studerar vattenståndhöjningens, vågornas 

och skyfallens konsekvenser för markanvändningen – omfatta kustlinjen längs Torekovs tätort, 

enligt den geografiska avgränsningen för FÖP Torekov som görs.  

 

Budget 
FÖP Torekov arbetas fram av personal vid Samhällsbyggnad, vilket inte medför någon 

tillkommande kostnad. Underlagen avseende klimatförändringar samt bevarande- och 

utvecklingsstrategi för centrala Torekov behöver dock tas fram externt, på grund av begränsade 
personalresurser men också då viss sakkunskap saknas internt.  

En mindre budgetram för utgifter kopplade till annonsering, dialogmöten och kommunikation 

bör också finnas. Här följer en ungefärlig kostnadsuppskattning.  

 

 Analys av klimatförändringar för Torekov:    350 tkr.  

 Bevarande- och bebyggelseutvecklingsplan för centrala Torekov:  300 tkr.  
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 Löpande utgifter relaterade till dialog m.m.:    30 tkr.  

            Totalt: 680 tkr.  

Observera att beloppen är en uppskattning.  

 

Arbetsprocessen 
Framtagandet av en fördjupad översiktsplan regleras i plan- och bygglagen (2010:900). Det 

finns två formella tillfällen för allmänheten, myndigheter med flera att inkomma med 

synpunkter; under samråd respektive granskning. Utöver det planeras olika informella tillfällen 

för dialog, så att torekovsbor och andra berörda kan ge sina idéer och förslag. Nu befinner vi oss 

vid uppstarten av projektet.  

 

Bild 7. Processen enligt plan- och bygglagen för framtagandet av FÖP Torekov.  

 

Tidplan 
Tidplanen är preliminär och kan påverkas av faktorer som idag är svåra att överblicka, så som 

personella och ekonomiska resurser, politiska beslut och mängden synpunkter på planförslaget. 

Ett beslut om antagande skulle kunna ske sommaren 2022. 

 

Bild 8. Översiktlig tidplan med uppstart hösten 2020 och antagande sommaren 2022. 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-09-21 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000681/2020 – 200 
 
 

Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 
 
 

Förslag till beslut 
 
Upphäva kommunfullmäktiges beslut (2013-01-23 § 6) att en ny fördjupad översiktsplan för 
Kattvik upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 23 januari 2013 (§ 6) beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Ett planprogram 
för den kommande FÖP:en arbetades fram och antogs av kommunfullmäktige 2015. Sedan 
programmet godkändes har en ny översiktsplan för kommunen antagits, ÖP2030, och i den 
beskrivs övergripande ställningstaganden för området. ÖP2030 har en annan strategisk inrikt-
ning än tidigare gällande översiktsplan (ÖP08). Att ta fram en ny FÖP för Norrviken-Kattvik 
bedöms därför inte längre vara aktuellt.  
 

Bakgrund 
Den 23 januari 2013 (§ 6) beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Samtidigt beslu-
tades att länsstyrelsens granskningsyttrande över den dåvarande FÖP:en särskilt skulle beak-
tas samt att Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad skulle få det politiska processansva-
ret. Bakgrunden till beslutet var att då gällande FÖP för Norrviken-Kattvik (2008) inte längre 
bedömdes vara aktuell och vägledande för detaljplanering och bygglov.   
 
Den 26 februari 2014 beslutades att Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick i upp-
drag att ta fram ett program för ny FÖP Norrviken-Kattvik i enlighet med uppdragsbeskriv-
ningen, vilken låg till grund för beslutet. Syftet med programmet var att identifiera den poli-
tiska viljeinriktningen för utvecklingen av området inför framtagandet av en ny FÖP, samt att 
ta fram en grund för samråd med allmänheten och olika aktörer om områdets utveckling. Ett 
programsamråd hölls februari-april 2015. Den 28 oktober 2015 (§ 196) beslutade kommun-
fullmäktige att godkänna programmet med vissa justeringar rörande Norrviken, Kattvik, 
Småryd/Paulins väg samt Elestorp.  
 
 

Aktuellt 
Sedan programmet godkändes har en ny översiktsplan för kommunen antagits, ÖP2030, och i 
den beskrivs övergripande ställningstaganden för området. De delar som var aktuella i den 
tidigare FÖP:en och programhandlingen har bakats in i översiktsplanen. Utöver ett fåtal detalj-
planer i området är det ställningstagandena i ÖP2030 som kommunen formellt sett har att 
förhålla sig till. Den äldre FÖP Norrviken-Kattvik från 2008 är sedan antagandet av ÖP2030 
inte längre gällande.  
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Detaljplanerad mark i Norrviken-Kattvik.                 Översiktsplan 2030, Båstads kommun. 
 
ÖP2030 har en annan strategisk inriktning än tidigare gällande översiktsplan (ÖP08). ÖP2030 
har fokus på hållbar utveckling, förtätning, bebyggelseutveckling i centrala och kollektivtrafik-
nära lägen samt bevarande av natur- och kulturmiljöer. Det innebär att den fortsatta planlägg-
ningen har en annan utgångspunkt idag än när beslutet att ta fram en ny FÖP fattades år 2013. 
Genom översiktsplanen ÖP2030 är kommunen mer restriktiv till fortsatt utbyggnad i Norrvi-
ken-Kattvik än vad som tidigare var fallet med ÖP08. Att ta fram en ny FÖP för Norrviken-
Kattvik bedöms därför inte längre vara aktuellt. Vid behov kan områdesbestämmelser för 
Norrviken-Kattvik vara lämpliga att ta fram, i syfte att övergripande reglera markanvändning-
en och bebyggelseutvecklingen.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 

Genom upphävande av beslutet att ta fram en fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 
bedöms inte samhället påverkas i vidare omfattning.  
 

Verksamhet 
Resurser kan riktas till andra, mer prioriterade, planläggningsprojekt.  
 

Ekonomi 
Ett upphävande av beslutet att ta fram en fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik får 
inga konsekvenser för ekonomin.  
 
 
Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-23, § 6 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Olof Selldén, planchef 
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Beskrivning av ärendet Utbyggnad av kommunalt VA-nät till Kattvik är nu nära förestående, projekte
ring pågår. Fastighetsägarna har förväntningar om att få bygga till, bygga nytt 
samt kunna bilda nya fastigheter. Den fördjupade översiktsplan (FÖP) som 
finns upprättad för området, och som ska tjäna som grund för vidare detalj
planeläggning, är inte aktuell utan behöver omarbetas. 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, daterad 2012-05-23, med tillhörande 
bilagor. 

Yrkande Pelle Höglund (M): Bifall tillliggande förslag med ändring i punkt 1: "efter 
sedvanlig beredning" tas bort. 

Beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: 

KS eu 2012-10-31 
Föredragande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

l. Samhällsbyggnadsutskottet överlämnar frågan till Ekonomiutskottet för att 
fatta beslut om omarbetning alternativt upprättande av ny fördjupad över
siktsplan (FÖP) för Norrviken-Kattvik som underlag för framtida detalj
planering. 

2. En ny FÖP för Norrviken-Kattvik ska särskilt beakta de frågeställningar 
Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande över nuvarande FÖP. 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. En omarbetning ang. upprättande av en ny fördjupad översiktsplan för Katt
vik ska göras som underlag till framtida detaljplanering. 

2. En ny FÖP för Norrviken-Kattvik ska särskilt beakta de frågeställningar 
Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande över nuvarande FÖP. 

3. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får det politiska process
ansvaret för framtagandet av planen i samarbete med berörda verksamhets
områden. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

q/G d(oL JJH 
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Forts. Kattvik-Norrviken - Behov av ny detaljplaneläggning 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. En omarbetning ang. upprättande av en ny fördjupad översiktsplan för 
Kattvik ska göras som underlag till framtida detaljplanering. 

2. En ny FÖP för Norrviken-Kattvik ska särskilt beakta de frågeställningar 
Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande över nuvarande FÖP. 

45 
13 

3. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får det politiska process
ansvaret för framtagandet av planen i samarbete med berörda verksamhets
områden. 

Janet Gunnarsson (C) : Redaktionell ändring under punkt ett: En ny fördjupad 
översiktsplan för Kattvik upprättas som underlag till framtida detaljplanering. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. En ny fördjupad översiktsplan för Kattvik upprättas som underlag till 
framtida detaljplanering. 

2. En ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik ska särskilt beakta de 
frågeställningar Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande över 
den nuvarande fördjupade översiktsplanen. 

3. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får det politiska process
ansvaret för framtagandet av planen i samarbete med berörda verksamhets
områden. 

justerandes signaturer 
I<Sfnämnd KF Utdragsbestyrkande 

~vtffi ~ 
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Beslutet skall expedieras till: Samhällsbyggnad, både till plan och bygglov 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Länsstyrelsens granslmlngsytti'ande över FÖP:en Norrvlken- KattvJk 2007 09 03 
Bilaga 2. Karta tillhörande FÖP:en för Norrviken Kattvik 
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l<attvil<- behov av planläggning-- omformulering av beslut 

Ärende 
Utbyggnad av kommunalt Va-nät till Kattvik är nu nära förestående, projektedng på
går. Fastighetsägarna har förväntningar om att få bygga till, bygga nytt samt kunna 
bilda nya fastigheter. Den fö1·djupade översiktsplan som finns upprättad för olnrädetJ 
och som skall tjäna som gnmd fö1· vidare detaljplaneläggning, ål' inte aktuell utan be
höver omarbetas. 

Bal<grund 
Beslut om utbyggnad av kommunalt Va-ri.ät har fattats av kommunstyrelsen 2011 ge
nom att medel för utbyggnaden hat'l'eserveJ•ats i budgeten. Telmik och Set·vlce har pfi
börjat projekteringen. Va ~ utbyggnaden sker längs Kattvlksvägen. Detta förhällande 
har uppmärksammats av fastighetsägare inom området som nu und et· hösten hat· läm
nat in förfrågningm· om att få bygga tllt bygga nytt samt i en del fall få dela sina fastig
heter för att bygga nytt. 

En del av dessa förfl•ågnlngar ä1· ännu så länge enbart l ett förberedande skede- ännu 
i)lte formella, cuidra har redan färdiga handlingar för nybyggnad efter t•lvning av be fint· 
liga små stugor. 

Förfrågan om start av planläggning i enlighet med den Fördjupade översiktsplanen 
över området (FÖP:en) har även inkommit. 

Kommunen ·har under en följd av år nekat både tillbyggnad, nybyggnad samt delning av 
fastigheter inom området i de fall då det har inneburit en ökning av belastningen på 
befintliga enskilda infiltmtlonsavlopp. 

120525\c:\documonts ond sclllngs\ tor1!o 1\skrl\•uortl\k•ttvlk.b o hov n v JllanJ.1ggnlng·n.doc\! 
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Planeringsläget 
Stor de) av Kattvik ligger inom onwåde föt•utvidgat strandskydd/ Länsstyt·elsen prövar 
dessa tillståndsfrågor. 

Inom en mindre del av r<attvik1 finns en äldre Byggnadsplan från 19631 som området 
har byggts ut efter. Här har många bygglov lämnats med sk 11mindre avvlkelset·'1 mot 
planen 'vid bygglovsprövning. Vår bedömning hat· und et· senare år blivit striktare. En· 
llgt fastighetsägama föreligger det ett behov av stöt·re byggt·ätter. 

Den Fördjupade översiktsplanen för Not·rviken ~ Kattvik antogs av KF 2008 03 10. 
Länsstyrelsen har i tillhörande gt·ansknlngsyttrande påpekat att FÖP:en inte är kom
plett på ett flet'tal punkter. B lan~ annat gäller detta ställningstagande kring gällande 
riksintt·essen. Länsstyrelsen har påtalat att de kan komma att ingripa mot en eventuell 
detaljplanläggning enligt 12lcap Äldre Plan- och Bygglagen. Vidare at·betades den aktu
ella FÖP:en fram bl a som ett undel'lag för den detaljplan över Norrvikens Trädgåt•dar 
som antogs 2008. Detaljplanen förElestorp 6:6 m fl uppt·ättades av kommuneil efter 
planförfrågan av NTAB. Detaljplanen vann laga ln·aft efter att reget·Ingen slutligen pt·ö
vat planens övel'ldagande. FÖP:ens utformning och ansats bygger starkt på den finan
sieJ•ingside som då vm· aktuell fät· att lösa Norrvikens ft•amtid. Idag ser dessa föt·hållan
den helt annorlunda ut och därmed föreligger också ett behov av en omarbetning. 

Vidare upphävde Länsstyrelsen, helt i enlighet med vad de sagt i sitt granskningsytt~ 
rand e över den föt•djupade översiktsplanen1 detaljplanen för Boarp 1:20. Anledningen 
var att den stred mot bl a riksintresse Kustzon. 

Länsstyrelsen hai' under de senare fu·en vid samråd a1'1gående nya detaljplan et• inom 
området påpekat att det föt·eligger ett behov av att ompröva vår Fördjupade översikts
plan för området innan nya detaljplaner kan upprättas. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: 

1. Samhällsbyggnads utskottet övet•lämnm· frågan till Ekonomiutskottet för att ef
ter sedvanlig beredning fatta beslllt om omarbetning alt upprättande av ny För
djupad översiktsplan för Norrviken Kattvik som underlag för framtida detalj
planering. 

2. En ny Fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik skall särs1<ilt beakta de 
frågeställningar Länsstyrelsen har belyst l sitt granskningsyttrande över nuva
rande FÖP. 

Samhällsbyggnad 

~~~~ ~-'---:?f 
TorbJ·Ö~·n Ziegler 
stadsarkitekt 



Bilaga 3 
till Fördjupad översiktsplan, Norrviken - Kattvik 

Båstads kommun 
Anlagandehandling 2008-03-1 O 

,. .., grllns för planområde 

- störreväg 

-- mindre väg 

0 o • " Skåneleden 

samlad bebyggelse 

D naturreseNat 

D befin!llg golfbana 

~~3 utredningsområda golfbana 

[<1fl\] bostäder/luristanläggning 

~· utredningsområda naturreservat 

föreslaget cyk~lvägnät 

<E···~ förestagan eller bellnlllg gångväg 

~o 
~ skala 1:20 000 

600m 100om 
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Utställning av fördjupad översiktsplan för Norrviken .. 
Kattvik i Båstads kommun 

Båstads kommun har överlämnat förslag till fördjupad översiktsplan i samband 
med utställning enligt 4 kap 6 §Plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har 
den 2003-10-13 yttrat sig över ett samrådsförslag. 

Länsstyrelsen skall under översiktsplanens utställningstid avge ett 
granskningsyttrande. A v yttrandet skall enligt 4 kap 9 § PBL fi·amgå om 

e ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken (MB) inte 
tillgodoses, 
regleringen av sådana frågor om användning av mark- och 
vattenområden som angår flera kommuner inte samordnats på ett 
lämpligt sätt, 

e en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte iakttas, eller 
• en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och 

övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. 

I gransirningsyttrandet får kommunen en bekräftelse på om de synpunkter som 
framförts i samrådsskedet tillgodosetts eller om Länsstyrelsen har invändningar 
som kvarstår, främst när det gäller de statliga ingripande grunderna. 

Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2 § PBL fogas 
till översiktsplanen. Den antagna översiktsplanen skall seda11 spridas till sådana 
myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av den eller som använder 
översiktsplanen som beslutsunderlag. 

07-28224(l.l) FÖP Nmrvikn-Kattvik (5) 

Postadress S~söksadress Telefon Telefax PostglroiBankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 040-25 23 25 6 8811-9 lansstyrelsen@m.lst.se www.m.lsl.se 

291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx. 044-25 23 25 5050-3739 J~ 
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Länsstyrelsen framförde bl a i samrådsskedet att för en fördjupning av 
översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och förfarande som för den 
kommunomfattande översiktsplanen. I likhet med den k01mnunomfattande 
översiktsplanen skall alla krav i 4 kap l § PBL vara uppfYllda. Översiktsplanens 
innebörd OGh konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet. Allmänna intressen 
enligt 2 kap samt miljö- och riskfaktorer skall redovisas, liksom riksintressen. 
Dessa brister kvarstår i utställningshandlingarna. 

Den fördjupade översiktsplanens koppling till kommunens översiktsplan är oklar. 
Kommunen bör redovisa hur planhandlingen förhåller sig i detta avseende och om 
den kompletterar eller ersätter gällande översiktsplan. 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen uppvisar brister med hänsyn tagen till de 
grundläggande krav som ställs i PBL 4:1 och4:8. Länsstyrelsen konstaterar också 
att den fördjupade översiktsplanen inte varit föremål för miljöbedömning. 

Allmänt 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik är att 
"förtydliga sammanhangen mellan Nonvikens trädgårdar, bebyggelsen i Kattvik 
och omgivande områden, de framträdande naturvärdena i olika partier och 
rekreationsintressena i form av bl a golfspel och turism med naturupplevelser som 
syfte - ekoturism. Detta syfte innefattar avvägningar för att gym1a samspelet 
mellan de olika nämnda intressena så mycket som möjligt". 

Kommunens syfte uppnås inte i flera avseende även om Länsstyrelsen konstaterar 
att kartmaterial över allmänna intressen, regleringar m m tillkommit sedan 
samrådsskedet Planmaterialet fårmår inte ge en helhetsbild över föreslagen 
utveckling eftersom ställningstagande och konsekvensbeskrivning saknas i för 
Länsstyrelsen viktiga frågor. Länsstyrelsen efterlyser en analyserande 
påverkansbeskrivning och ett klart ställningstagande i frågor som riksintresse, 
strandskydd, landskapsbildsskydd, hälsa och säkerhet. Det saknas även en 
markanvändningskarta. Länsstyrelsen anser därför att översiktsplanen uppvisar 
brister med hänsyn taget till de grundläggande krav som ställs i PBL 4:1 och 4:8. 

Trafikfrågorna berörs summariskt och det salenas en samlad överblick av 
nuvarande och förväntad trafik. Dokumentet behöver därför kompletteras med en 
trafikredovisning så att en helhetsbild erhålls. 

Planhandlingens tydlighet 
När det gäller Norrvikens trädgårdar beslaiver plantexten en utveckling och en 
markanvändningsstrategi som fångar upp delar ur två förslag till utveckling av 
nämnda område, Utvecklingsplanen från år 200 l och Dispositionsplanen från år 
2007. De båda planerna, återgivna på två olika A4-sidor, salmar angivelse av den 
tryckta skalan och en linjal får avtolkning av mått. Dispositionsplanen är mycket 

78-A-0007 
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svårläst på grund av for låg upplösning både i den analoga och digitala version 
som kommunen ställt ut. 

Plantexten ger ingående beskrivningar av avgränsningsnatur som inte går att 
återfinna i kartmaterialet och som därfår kräver mycket god lokalkännedom. Det 
saknas en mustration av den sammanvägda plan f'år Nonvikens utveckling som 
plantexten fdrordar. Länsstyrelsen menar att planhandlingen inte når upp till 
allmänhetens rimliga krav på tydlighet och läsbarhet får att kunna fonnedla 
innebörd och konsekvens av förslaget. Länsstyrelsen anser även i detta avseende 
att översiktsplanen uppvisar brister med hänsyn taget till de grundläggande krav 
som ställs i PBL 4:1. 

Den fordjupade översiktsplanen innehåller en karta över föreslagna 
exploateringar, Karta l, men en markanvändningskarta saknas. 

I det följande redovisar Länsstyrelsen ~mnes- och punktvis de olika bedömningar 
som ligger till grund for de allmänna synpunkterna. 

Riksintressen 
Den fördjupade översiktsplanen ingår i område av riksintresse for kustzonen 
enligt 4 kap l, 4 § § MB, dvs skydd för 01mådenas natur- och kulturvärden och att 
viss komplettering av bebyggelse kan ske under vissa förutsättningar. För området 
gäller även riksintresse for turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § 
M B. 

Området är också av riksintresse for naturvården, turismen och det rörliga 
friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB. 

Översiktsplanen skall redovisa respektive intresse samt hur kommunen avser att 
tillgodose dessa. Kommunen ska redovisa motiverad bedönming av hur 
riksintressena påverkas av de foreslagna exploateringarna. Länsstyrelsen vill 
gärna framhålla rapporten om Skånes kustområden (2001 :35) som tagits fram 
tillsammans med Region Skåne och peka på dess användbarhet när det gäller 
planer som berör riksintresset kustzon. 

Vid fotisatt planläggning av föreslagna exploateringsområden inom den 
fördjupade översiktsplanen, kan Länsstyrelsen komma att ingripa enligt 12 kap 
P BL. Se vidare under rubrikerna Golfbana, Bebyggelseutveckling, allmänt. 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap 3 § MB skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnonner 
vid planering och planläggning och detta ska framgå av planhandlingen. Enligt 4 
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kapitlet I § PBL skall av översiktsplanen fi·amgå hur kommunen avser att iaktta 
gällande miljökvalitetsnormer. Den fördjupade översiktsplanen saknar en sådan 
redogörelse. 

Hälsa och säkerhet 
Den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik salenar redogörelse för 
hälsa- och säkerhetsfrågor. I 4 kap l § punkt 3 PBL framgår att översiktsplanens 
innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet, exempelvis 
Räddningstjänstens tillgänglighet inom planområdet 

Avfallsanläggningen i Svenstad, som inte är markerad på plankartan, har ett 
skyddsavstånd på 500 meter. Enligt plankartan planeras ett område med 
gruppbyggda småhus im1anf6r skyddsavståndet En skjutbana vid Englandsdals 
naturreservat är markerad i kartmaterialet men behandlas inte i beskrivningen. 
Verksamheter inom planområdet liksom djurhållning och fruktodling bör framgå 
så att konsekvensen vid utbyggnader tydligt kan utläsas. 

Nuvarande och framtida trafikmängder samt dess miljökonsekvenser beträffande 
buller saknas, likaså skyddsåtgärder for att motverka eventuella bullerstörningar. 

Området är exponerat för markradon som normalrisk vilket bör framgå av 
handlingama. 

Planforslaget bör belysa om pågående klimatförändringar påverkar planområdet t 
ex i form av översvämnings-, ras- och skredrisker i samband med planerad 
bebyggelse. Planbeskrivningen pekar på att en utbyggnad av va-nätet i Kattvik är 
nödvändigt men kommunens ställningstagande till den kommunaltekniska 
försörjningen i området som helhet bör också framgå. 

Vid fortsatt planläggning av föreslagna exploateringsområden kan Länsstyrelsen 
komma att ingripa enligt 12 kap PBL. 

Konsekvensbeskrivning 
Planhandlingen salenar en uttömmande redovisning av dess samlade innebörd och 
konsekvenser. Enligt PBL 4 kap l § skall detta kunna utläsas utan svårighet. 

Miljöbedömning 
Enligt MKB-forordningen (1998:905) skall genomförandet av en översiktsplan 
nästan undantagslöst antas medföra betydande miljöpåverkan och därmed 
miljöbedömas enligt 6 kap 11 § MB. 

Övrigt 

Det skånska landsbygdspro grammet, utvecklat av Länsstyrelsen i Skåne i 
partnerskap med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Lantbrukamas 
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Rikstorhund (LRF) i Skåne~ Kommunforbundet i Skåne, Region Skåne och 
Skogsstyrelsen, är ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv, ett regionalt 
program for en helhetsorienterad och integrerad utveckling av landsbygden i 
Skåne. Syftet är att utveckla ett regionalt program som dels utgår från de specifikt 
skånska forutsättningarna att tillgodose den nationella landsbygdspolitikens mål. 
Den fordjupade översiktsplanen bör kunna utvecklas med ett ställningstagande till 
de riktlinjer och slutsatser som ovan nänmda program presenterar. 

Den fördjupade översiktsplanen bör redovisa kommunens ställningstagande och 
fOrhållningssätt tilllovgivning utanfor detaljplanelagt område och samlad 
bebyggelse. 

Naturvärden 
Planhandlingen redovisar omfattningen av strandskydd inom planmmådet. I 
övrigt redovisas inte strandskyddsmmådets natur- och friluftsvärden eller 
kommunens bedömning av föreslagna exploateringars påverkan på strandskyddet. 

Länsstyrelsen vill påminna om att strandskyddet är ett starkt allmänt intresse. Ny 
bebyggelse eller nya anläggningar och anordningar som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att vistas i ett område kräver dispens fi·ån strandskyddet eller ett 
upphävande av detta. Både for dispens och upphävande krävs särskilda skäl. A v 
planhandlingen framgår inga särskilda skäl for att ge dispens från strandskyddet. 

För mer information om strandskydd, hänvisas till Naturvårdsverkets hemsida. 
www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av
vardefull-natur/Sjoar-och-vattendrag--insatser-for-skydd-och-skotsel/Strandskydd 

Planhandlingen redovisar inom vilket mmåde landskapsbildsskydd råder, men 
kommunen gör ingen bedömning av vilken påverkan fOrestagna exploateringar 
innebär på landskapsbilden. Länsstyrelsen rappott Skånes skogar- historia, 
mångfald och skydd (2005:12) kan vara ettbra stöd i att utveckla beskrivningen i 
detta avseende. Planområdet ingår i ett område som i nämnda rapport beskrivs 
som en trakt med särskilt värdefull ädellövskog i Skåne. 

Länsstyrelsen påminner om att tillstånd enligt fororduandet om 
landskapsbildsskydd NVL 19 § eller upphävande av detsamma krävs for ny 
bebyggelse. 

Norrvikens trädgårdar 
.Kommunens mål och riktlinjema for fortsatt planarbete fokuseras på 
utvecklingsprojekten. Underlaget är svåttolkat. Här bör tillkomma en punkt med 
mål att säkerställa befintliga värden i detaljplan. Det på plankarta l redovisade 
området for skyddsbestämmelser anser Länsstyrelsen inte är tillräckligt stort och 
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förmår ej bidra till ett helhetsorienterat synsätt för området varför hela N arrvikens 
trädgårdar bör omfattas av detaljplan. Länsstyrelsen anser att det är angeläget att 
gällande detaljplan med byggrätter för hotellverksamhet snarast ersätts eftersom 
den i sin omfattning skulle kunna få stora negativa konsekvenser för Norrvikens 
trädgårdar. 

En exploatering av lågplatån har diskuterats under lång tid. En restaurering av 
områdets äldre odlingar skulle stärka de kulturhistoriska karaktärsdragen i 
Norrvikens trädgårdar som helhet. I den fördjupade översikisplanen visas i 
Dispositionsplanen ett förslag till exploatering. F ör att kunna bedöma 
konsekvenserna av genomförandet måste de befintliga och de tidigare strukturerna 
i området illustreras tydligt. 

På högplatån tycks det finns en mera uttalad samstämmighet om de höga 
kulturhistoriska värdena. Arbetet bör här imiktas på hur dessa värden ska 
tillvaratas. För att kunna bedöma konsekvenserna av genomförandet måste de 
befintliga och de tidigare strukturerna i området framgå tydligt. En mer detaljerad 
planering bör göras i detaljplaneskedet men det är redan nu klart att vissa 
utformningar i Dispositionsplanen påverkar de kulturhistoriska värdena negativt. 

r ett kommande detaljplanearbete bör tillvaratagandet av de kulturhistoriska 
värdena vara ett av huvudsyftena. De kulturhistoriska värdena måste konkretiseras 
och skydd och varsamhetsbestämmelser samt utformningsbestämmelser för ny 
bebyggelse måste nogsamt arbetas fram. Norrvikens trädgårdar finns redovisat 
som värdefull miljö i Länsstyrelsens regionala kulturmiljövårdsprogram. 
Regiomnuseets rapport 200 l :42 Norrvikens trädgårdar Kulturhistorisk värdering 
är ett mmat underlag. 

Länsstyrelsen vitl erinra om att tillstånd enligt förordnandet om 
lm1dskapsbildsskydd NVL 19 § eller upphävande av detsamma krävs för ny 
bebyggelse. 

Med utgångspunkt av ovan och av det presenterade förslaget till exploatering 
ställer sig Länsstyrelsen ytterst tveksam till exploatering på högplatån. 

Golfbanan 
En mindre golfbana omnämns i planförslaget Ett utredningsområde för golfbana 
beläget på höjdryggen ovanför Norrvikens trädgårdar är markerat på plankarta l. 
Som alternativ till detta nämns en mindre anläggning söder om Svenstad med 
anslutning till Sönnertorps golfbana. Länsstyrelsen m1Ser att de nya tankarna på en 
mindre golfb~a11 i området bör prövas i enlighet med kommunens golfbanepolicy 
och tydligt redovisas i planhandlingen. 

78-A-0007 



GRANSKNINGSYTTRANDE 7(8) 

2007-09-03 401-28224-07 

Galtbanans närhet till och eventuella påverkan på Englandsdals naturreservat 
skall redovisas samt hur allmänhetens tillgänglighet till området påverkas. De 
fcireslagna golfbanornas påverkan på riksintresse och landskapsbild skall också 
redovisas i översiktsplanen samt den forväntade trafiksituationen. En eventuell 
planläggning bör föregås av en kulturhistorisk landskapsanalys. 

Vid fortsatt planläggning av fOreslagna exploateringsområden kan Länsstyrelsen 
· · , komma att ingripa enligt 12 kap PBL. 

Bebyggelseutveckling allmänt 

Landskapsanalysen är bra men kopplingen till Plankarta l och konsekvensen av 
rorslaget framgår ej. Kartmaterialet måste fårbättras och kompletteras med 
illustrationer som visar relationen mellan landskap, befintlig bebyggelse och 
nyexploatering. 

Den fordjupade översiktsplanen bör redovisa områdets tillgång till service samt 
tillgänglighet enligt HIN, enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN l. 

Länsstyrelsen finner det, med bakgrund av ovan och med det underlag som 
planhandlingama utgör, inte möjligt att ytterligare kommentera fårslagen till 
utbyggnadsområden. Länsstyrelsen hänvisar därför vidare till samrådsyttrande 
daterat 2003-10-13, vilket biläggs detta yttrande. 

Vid fortsatt planläggning av föreslagna exploateringsområden kan Länsstyrelsen 
komma att ingripa enligt 12 kap PBL. 

Trafik allmänt 
Trafikfrågorna berörs summariskt och det saknas en samlad överblick av 
trafikfcirhållandena. Dokumentet behöver därför kompletteras med en 
trafikredovisning så att en helhetsbild erhålls. Redovisningen bör omfatta 
vägnätet, ge-vägnätet, kollektivtrafiknätet, parkeringen inom planområdet samt 
trafiknätets kopplingar till omgivningen. Befintliga trafikförhållanden och de 
forändringar i trafiknätet som orsakas av forestagna fi·amtida utvecklings01måden 
bör beskrivas. 

Exempelvis är risken stor för ökad trafikbelastning i samband med de redovisade 
exploateringarna vid Boarp. Nuvarande och framtida trafikmängder samt dess 
miljökonsekvenser beträffande buller saknas, likaså skyddsåtgärder för att 
motverka eventuella bullerstörningar. Vid fortsatt planarbetet måste ett 
gemensamt ställningstagande med Vägverket tas fram som klarlägger 
trafikforhållandena, beskriver nödvändiga åtgärder och hur dessa skall kunna 
genomforas. 
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De föreslagna utbyggnaderna i Boarpär f6rsöljda med en acceptabel 
kollektivtrafikstandard. Den övriga foreslagna bebyggelsen består dels av enskilda 
förtätningar, dels av gruppbebyggelse, samt utveckling av Norrvikens trädgårdar 
och Apelrydsskolan. Alla dessa objekt har dålig eller mycket dålig 
kollektivtrafiktillgänglighet. 

De nationella miljömåkr1 avser att styra-utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart 
samhälle. En viktig del av denna utveckling är transportsystem~t. Länsstyrelsen 
konstaterar att flera av de föreslagna utbyggnadsområdena kan visa sig vara 
hinder för en utveckling mot ett hållbarare samhälie. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har forutom undertedmade deltagit 
Asa Björn, plan- och bostadssektionen, Henrik Ogstedt, kulturmiljösektionen, 
Andrea Nowag, landskapssektionen, Peter Malmquist, sektionen för miljöskydd
industri, Anna Hagerberg, vattensektionen, Ingela Lundin, sociala sektionen, Jan
Åke Hansson, landsbygdsavdelningen samt Ann-Margreth Brick, 
beredskapssektionen. 

l::::ku~tr~\_:\<?~~. 
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Datum: 2020-09-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: KS 000167/2020 – 300, B 2020-337 
 
 

Reglemente för Båstads kommuns arkitekturpris 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris.  
 
2. Ge förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram diplom och plakett till pris-
tagaren. Framtagandet bekostas inom samhällsbyggnads ram för 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen gav den 12 maj 2020 samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag på stad-
gar för ett nyinstiftat arkitekturpris.  
 
Ett arkitekturpris är ett bra sätt att uppmärksamma nybyggnader, om- och tillbyggnader eller 
andra projekt som genomförts de senaste åren på ett arkitektoniskt föredömligt sätt inom 
kommunens gränser. Många byggprojekt i Båstads kommun genomförs med hög arkitektonisk 
kvalitet, både vad avser nybyggnader, restaureringar och trädgårdsanläggningar. God arkitek-
tur bidrar till Båstads kommun slogan ”ett bättre sätt att leva…” och till riksdagens mål om god 
bebyggd miljö. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
Stadsarkitekt/Samhällsbyggnadschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet 
Samhällsbyggnad 
Deltagare i arbetsgruppen 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på reglemente.  
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 Nr: 
Antagen av kommunfullmäktige den xx månad 2020, § xxx, Dnr: KS 000167/2020-300,  
B2020-337 

 

Reglemente för Båstads kommuns arkitekturpris 
 
Gäller från och med 1 januari 2021 
 
§ 1 
Arkitekturpriset delas ut för förtjänstfulla insatser för att bidra till en god bebyggd miljö. 
Begreppet god bebyggd miljö är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och ingår i po-
litikområdet ”Gestaltad livsmiljö”. 
 
Arkitekturpriset delas ut till nya byggnader, tillbyggnader, ombyggnader, platser och mil-
jöer eller stadsbyggnadsprojekt som färdigställts de senaste tre åren och som uppmärk-
sammar och lyfter fram goda exempel på arkitektur i Båstads kommun. 
 
Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög 
arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och 
genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Att bygg-
nadsverket eller anläggningen bidrar till hållbar utveckling och är tillgängligt för eller kan 
upplevas av allmänheten ska särskilt beaktas i bedömningen.  
 
§ 2 
Arkitekturpristagare ‐ en eller flera ‐ utses av kommunstyrelsen. Beslutet ska motiveras. 
Kommunstyrelsens beslut kan inte överklagas. 
 
Priset är årligt och delas ut i samband med näringslivsgalan nästkommande år eller vid 
annan tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer. 
 
§ 3 
Arkitekturpriset består, utöver äran, av en plakett som kan fästas på byggnadsverket och 
diplom till byggnadsverkets eller anläggningens ägare, dess arkitekt och till entreprenö-
ren. 
 
§ 4 
Arkitekturpriset kan endast delas ut en gång för samma byggnadsverk eller anläggning.  
 
§ 5 
Kommunstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om att förslag på arkitek-
turpristagare kan lämnas in till kommunen samt vid vilken tidpunkt förslag ska vara in-
lämnade för att kunna prövas. Vem som helst kan lämna förslag på en byggnad eller plats 
som hen tycker positivt förstärker stad- och landskapsbilden eller helt enkelt förtjänar att 
uppmärksammas. 
 
En arbetsgrupp av tjänstepersoner går igenom förslagen och nominerar högst fem fina-
lister till kommunstyrelsen att besluta om. Arbetsgruppen kan även nominera egna för-
slag. 
 
Arbetsgruppen ska bestå av stadsarkitekten, kulturstrategen, gatu- och parkchefen, plan-
chefen och bygglovchefen. Stadsarkitekten är ordförande i arbetsgruppen och kan adjun-
gera ytterligare tjänstepersoner eller sakkunniga till arbetsgruppen vid behov. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-12 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 110  Dnr KS 000167/2020 - 300 

Instiftande av arkitekturpris 

 
Beskrivning av ärendet Många byggprojekt i Båstads kommun genomförs med hög arkitektonisk 

kvalitet, både vad avser nybyggnader, restaureringar och trädgårdsanläggning. 
God arkitektur bidrar till Båstads kommun slogan ”ett bättre sätt att leva…” och 
till riksdagens mål om god bebyggd miljö. I samband med handläggningen av 
motionen om ett arkitekturprogram för Båstads kom-mun kom frågan om ett 
arkitekturpris upp för diskussion. Ett arkitekturpris är ett bra sätt att 
uppmärksamma nybyggnader, om- och tillbyggnader eller andra projekt som 
genomförts de senaste åren på ett arkitektoniskt föredömligt sätt inom 
kommunens gränser.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-04-20. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Arkitekturpris ska delas ut årligen i Båstads kommun i samband med 

näringslivsgalan från och med 2021. 
2. Förvaltningen genom samhällsbyggnad får i uppdrag att senast september 
2020 redovisa förslag till stadgar för arkitekturpriset. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Arkitekturpris ska delas ut årligen i Båstads kommun i samband med 
näringslivsgalan från och med 2021. 

2.  Förvaltningen genom samhällsbyggnad får i uppdrag att senast september 
2020 redovisa förslag till stadgar för arkitekturpriset.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-09-23 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000640/2020 – 905 
 
 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
1. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen 
(2018:506) och 11 § och 19 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, fastställa  
förslag till ny taxa med tillhörande taxebilaga 1 och 2. 
 
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från myndighetsnämnden angående införande av ny  
taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm. Se bilagor. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
 
 



 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-09-10 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

MN § 89 Dnr MN 000039/2020 - 905 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

 
Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

 
Förslag till ny taxa för tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och lagen 
om sprängämnesprekursorers områden överlämnas till kommunfullmäktige. 

 
Förslag till beslut Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 
Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 11 § och 19 § lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer, fastställa förslag till ny taxa med tillhörande 
taxebilaga 1 och 2. 
 
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021.  

 
Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnads miljöavdelning har under våren gjort en översyn av 

verksamhetens styrande dokument. Översynen visar bland annat att miljötaxan 
är i behov av uppdatering för att överensstämma med gällande lagstiftning och 
för att täcka tillkommande tillsynsområden. 
 
Taxemodellen bör även ändras från risk- och erfarenhetsbaserad till 
behovsbaserad taxa enligt SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) modell. 
Den nya taxemodellen bygger på en förenkling av nuvarande taxa, där 
möjligheten till premiering och risktillägg tagits bort.  
 
En övergång till den nya taxemodellen medför mindre handläggningstid, större 
likabehandling för verksamheter samt bättre möjligheter att planera och följa 
upp myndighetsnämndens tillsyn. 
 
Förslaget innebär ingen förändring av timavgiften och det samlade 
avgiftsuttaget från taxekollektivet kommer inte att påverkas i någon större 
utsträckning.  

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Michaela Sundström 2020-09-02, med 
tillhörande bilagor. 

 

Föredragande Miljöchef Michaela Sundström föredrar ärendet.  
       
Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

Kansliet       
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Datum: 2020‐09‐02	 Till: Myndighetsnämnden	

Handläggare: Michaela	Sundström 

Dnr: 2020‐1109 
 
 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken m.m.   
 
 

Förslag till beslut 
 
Myndighetsnämnden	beslutar	
	

‐ att	överlämna	förslag	till	ny	taxa	för	tillsyn	inom	miljöbalkens,	strålskyddslagens	och	
lagen	om	sprängämnesprekursorers	områden	till	kommunfullmäktige,		

	
‐ att	föreslå	kommunfullmäktige	att	med	stöd	av	27	kap.	1	§	miljöbalken	(1998:808),	8	

kap.	14	§	strålskyddsförordningen	(2018:506)	och	11	§	och	19	§	lagen	(2014:799)	om	
sprängämnesprekursorer,	fastställa	förslaget	till	ny	taxa	med	tillhörande	taxebilaga		
1	och	2,		

	
‐ att	föreslå	kommunfullmäktige	att	besluta	att	taxan	ska	gälla	från	och	med	den		

1	januari	2021.	
	
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samhällsbyggnads	miljöavdelning	har	under	våren	gjort	en	översyn	av	verksamhetens	sty‐
rande	dokument.	Översynen	visar	bland	annat	att	miljötaxan	är	i	behov	av	uppdatering	för	att	
överensstämma	med	gällande	lagstiftning	och	för	att	täcka	tillkommande	tillsynsområden.	
	
Taxemodellen	bör	även	ändras	från	risk‐	och	erfarenhetsbaserad	till	behovsbaserad	taxa	enligt	
SKR:s	(Sveriges	Kommuner	och	Regioner:s)	modell.	Den	nya	taxemodellen	bygger	på	en	för‐
enkling	av	nuvarande	taxa,	där	möjligheten	till	premiering	och	risktillägg	tagits	bort.		
	
En	övergång	till	den	nya	taxemodellen	medför	mindre	handläggningstid,	större	likabehandling	
för	verksamheter	samt	bättre	möjligheter	att	planera	och	följa	upp	myndighetsnämndens	till‐
syn.	
	
Förslaget	innebär	ingen	förändring	av	timavgiften	och	det	samlade	avgiftsuttaget	från	taxekol‐
lektivet	kommer	inte	att	påverkas	i	någon	större	utsträckning.		
	
Bakgrund 
	
Kommunen	har	tillsynsansvar	över	miljöbalken,	strålskyddslagen	och	lagen	om	sprängämnes‐
prekursorer	med	tillhörande	förordningar,	föreskrifter	och	andra	bestämmelser.	I	Båstads	
kommun	har	myndighetsnämnden	enligt	reglementet	detta	tillsynsansvar.		
	
I	27	kap.	1	§	miljöbalken	ges	möjlighet	för	kommunen	att	ta	ut	en	avgift	för	prövning	och	tillsyn	
enligt	miljöbalken	eller	enligt	föreskrifter	som	har	meddelats	med	stöd	av	balken	samt	för	
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prövning	och	tillsyn	med	anledning	av	EU‐förordningar	inom	balkens	tillämpningsområde.	
Motsvarande	bestämmelser	om	avgift	för	prövning	och	tillsyn	enligt	strålskyddslagen	finns	i	8	
kap.	14	§	strålskyddsförordningen	(2018:506)	och	för	sprängämnesprekursorer	i	11	§	och	19	§	
lagen	(2014:799)	om	sprängämnesprekursorer		
	
Beslut	om	föreskrifter	om	sådana	avgifter	(taxa)	tas	av	kommunfullmäktige.	
	
Kommunens	nuvarande	miljötaxa	bygger	på	en	risk‐	och	erfarenhetsbaserad	modell	från	SKR	
som	infördes	2011	med	revideringar	2012.	Den	risk‐	och	erfarenhetsbaserade	taxemodellen	
innebär	att	verksamheterna	själv	kan	påverka	avgiftens	storlek	genom	sitt	miljöarbete.	Tax‐
emodellen	innebär	också	att	handläggaren	ska	göra	en	riskklassificering	och	resursbedömning	
efter	varje	tillsynsbesök	för	att	fastställa	årlig	tillsynsavgift.		
	
Den	nuvarande	taxemodellen	upplevs	komplicerad	att	tillämpa	och	förstå,	varför	det	inte	varit	
tydligt	och	förutsägbart	för	de	som	berörs	av	tillsynen	vilken	avgift	som	ska	betalas.	Tillämp‐
ningen	av	riskklassificering	har	också	varierat	i	stor	utsträckning,	vilket	innebär	ett	problem	ur	
likabehandlingssynpunkt.		
	
Sedan	2012	har	förändringar	skett	inom	nämndens	tillsynsområden.	Nämnden	har	till	exempel	
fått	tillsynsansvar	enligt	strålskyddslagen	och	lagen	om	sprängämnesprekursorer.	Under	tids‐
perioden	har	även	lagstiftningen	inom	miljöbalken	ändrats,	vilket	medför	att	prövningsnivåer	
och	verksamhetskoder	som	anges	i	Taxebilaga	2	i	stor	utsträckning	är	i	behov	av	en	uppdate‐
ring.			
	
Med	anledning	av	detta	bör	taxan	ändras.	
	
Den behovsstyrda taxemodellen 
	
År	2018	lanserade	SKR	en	ny,	behovsstyrd	taxemodell.	I	samband	med	lanseringen	av	den	nya	
taxemodellen	har	SKR	upphört	med	utbildningar	och	vägledning	för	den	risk‐	och	erfarenhets‐
baserade	taxan.		
	
I	den	nya	taxemodellen	har	risktillägg,	erfarenhetsbedömning	och	premiering	tagits	bort.	
Verksamheternas	årliga	avgift	bestäms	istället	utifrån	schabloner	framtagna	av	SKR	som	byg‐
ger	på	branschens	genomsnittliga	tillsynsbehov	(fast	årlig	avgift)	eller	utifrån	faktiskt	nedlagd	
handläggningstid	(timavgift).		Kommunen	kan	påverka	avgiften	till	viss	del	vid	framtagning	av	
taxan	genom	att	bestämma	tillsynsbehovet	för	respektive	bransch	som	lågt,	normalt	eller	högt.		
	
Grundtanken	med	den	behovsstyrda	taxemodellen	är	att	tillsynsbehovet	och	taxan	ska	vara	
lika	för	lika	verksamheter,	oberoende	av	tillsynsmyndighet,	kommun	eller	handläggare.	Den	
nya,	behovsstyrda	taxemodellen	kopplar	även	samman	taxan	med	tillsynsplaneringen,	vilket	
medför	att	tillsynen	blir	lättare	att	planera	och	följa	upp.	Taxan	möjliggör	jämförelse	mot	andra	
kommuner	som	arbetar	med	samma	modell.		
	
Förändringar 
		
En	övergång	från	risk‐	och	erfarenhetsbaserad	till	behovsstyrd	taxemodell	innebär	vissa	för‐
ändringar	i	avgiftsuttag.	Förslaget	innebär	dock	ingen	förändring	av	timavgiften	och	det	sam‐
lade	avgiftsuttaget	från	taxekollektivet	kommer	inte	att	påverkas	i	någon	större	utsträckning.		
	
Nedan	redogörs	för	generella	ställningstaganden	och	ändringar	som	gjorts	vid	arbetet	med	den	
nya	taxemodellen.	
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Föreskrifter		

	
‐ Föreskrifterna	har	reviderats	språkligt	och	strukturmässigt	för	att	bli	mer	lättlästa.	En	

inledande	text	har	lagts	till,	Allmänna	regler	om	kommunala	avgifter.			
	

‐ Föreskrifterna	har	setts	över	och	uppdaterats	så	att	de	stämmer	överens	med	den	nya	
taxemodellen.	Ändringarna	innebär	inga	förändringar	vad	gäller	myndighetsnämndens	
befogenheter	för	avgiftsuttag.		

	
Taxebilaga	1	
	

‐ Taxebilaga	1	har strukturerats om för att bli tydligare, mer lättläst och användarvänlig. 
Avgifter	för	tillsyn	har	flyttats	till	taxebilaga	2.	Endast	fasta	avgifter	för	prövning	och	
handläggning	av	anmälan/ansökan	ligger	kvar.	
	

‐ Bilagan har uppdaterats med de senaste laghänvisningarna.	
	

‐ Avgifter	för	ärenden	som	idag	saknas	i	bilagan	har	lagts	till.		 	
	

Taxebilaga	2	
	

‐ Taxebilagan	har	uppdaterats	med	de	senaste	laghänvisningarna	och	verksamhetsko‐
derna.	Strukturen	följer	miljöprövningsförordningen,	med	tillägg	för	de	U/H/UH‐
verksamheter	(verksamheter	under	anmälningspliktig	nivå,	hälsoskyddsverksamheter	
och	hälsoskyddsverksamheter	under	anmälningspliktig	nivå)	som	miljöavdelningen	
har	tillsynsansvar	över	samt	med	tillägg	av	den	tillsyn	som	utförs	enligt	strålskyddsla‐
gen	och	lagen	om	sprängämnesprekursorer.		
	

‐ I	den	nya	bilagan	redovisas		tillsynstiden	som	timmar.	I	nuvarande	bilaga	redovisas	en	
kod	som	ska	läsas	av	mot	en	tabell	för	att	få	fram	gällande	årsavgift.		

	
‐ Verksamheter	som	kommunen	inte	har	eller	inte	kommer	att	ha	tillsyn	över	har	tagits	

bort	vilket	medför	att	bilagan	blir	19	sidor	istället	för	72.	 
 

‐ Risk‐	och	erfarenhetsbedömning,	premiering,	riskpoäng	och	avgiftsklasser	har	tagits	
bort.	Enligt	den	nya	modellen	klassificeras	de	olika	branscherna	i	tre	olika	kategorier;	
lågt,	normalt	eller	högt	tillsynsbehov.	Generella	ställningstaganden	vid	klassificering	av	
branscher	har	gjorts	dels	utifrån	verksamheternas	nuvarande	avgift	(med	målsättning‐
en	att	avgiftsuttaget	ska	skilja	så	lite	som	möjligt	jämfört	med	tidigare),	dels	utifrån	
branschens	miljöpåverkan	lokalt	och	erfarenheter	från	tidigare	tillsyn.	Jordbruk	och	
hälsoskyddsverksamheter	bedöms	ha	ett	lågt	tillsynsbehov,	medan	biltvättar	bedöms	
ha	ett	högt	tillsynsbehov.	Övriga	branscher	bedöms	ha	ett	normalt	tillsynsbehov.		
		

		
Föreslag	till	ny	taxa	redovisas	i	sin	helhet	i	bilaga	1.	 
 
 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad	
Kansliet		
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Taxa	för	prövning	och	tillsyn	inom	miljöbalkens,	strålskyddslagens	och	lagen	om		
sprängämnesprekursorers	områden	i	Båstads	kommun	med	bilagor.	
	
Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef	Roger	Larsson	
Handläggarna	på	miljöavdelningen		
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Allmänna regler om kommunala avgifter  
 
Kommunens rätt att ta ut avgifter  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725), som har följande lydelse:  
 

”Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla 
får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning”. 

 
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regleras i 
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet 
som motprestation. Avgiftsuttag enligt det andra stycket förutsätter att kommunen har 
rätt att meddela föreskrifter om avgifter enligt den lagstiftning som berörs.  
 
Bestämmelser om kommunens rätt att meddela föreskrifter om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken framgår av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).  Motsvarande be-
stämmelser finns i 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 
4 § strålskyddslagen (2018:396) och  i 11 § och 19 §§ lagen (2014:799) om sprängämnes-
prekursorer.  
 
Polluter Pays Principle och självkostnadsprincipen 
 

Principen om att förorenaren betalar, Polluter Pays Principle, ligger till grund för ekono-
miska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och innebär att den som 
orsakar skador i miljön ska betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Princi-
pen antogs på FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 och i EU:s Romfördrag (artikel 130 r). 
Med detta som grund har riksdagen haft som utgångspunkt att myndigheternas verksam-
het enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. 
 
För all kommunal verksamhet gäller  dessutom allmänt självkostnadsprincipen som ut-
trycks i 2 kap. 6 § kommunallagen: 
 

”Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostna-
derna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller” 

 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet (kommunen) 
och har ingen betydelse för kostnaderna i enskilda fall. Självkostnadsprincipen är en mål-
sättningsprincip som innebär att syftet med kommunens verksamhet inte får vara att ge 
vinst. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på 
direkta kostnader är personalkostnader, material och utrustning, försäkringar m.m. Exem-
pel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskost-
nader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrat-
ionskostnader bör också räknas med.  
 
Likställighetsprincipen  
 
Miljöbalken innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda 
fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala kostnaderna ska fördelas på 
dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall är däremot den 
s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.  
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”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat”.   

 
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen inne-
bär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommun-
medlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma 
handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksam-
het. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kost-
nadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade 
taxor.  
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Taxebestämmelser  
 
Inledande bestämmelser   
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Båstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn en-
ligt 

1. Miljöbalken,  bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde 

2. Strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och de före-

skrifter som meddelats med stöd av lagen 

3. Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och föreskrifter meddelade med 

stöd av lagen. 

2 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften den avgift som kommunfullmäktige be-
stämt i kronor per hel timme handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt hand-
läggning sker.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning med anledning av ansökan om tillstånd, dispens, undantag eller an-

mälan av verksamhet eller åtgärd (Taxebilaga 1) 

2. Återkommande tillsyn över verksamheter som anges i Taxebilaga 2 

3. Tillsyn i övrigt.  

Avgiftsuttag sker genom en fast avgift eller en timavgift. Avgiften beräknas genom att till-
delad handläggningstid (fast avgift) eller faktiskt nedlagd handläggningstid (timavgift) 
multipliceras med gällande timavgift enligt 7 §.  
 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för   

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och inte 

kräver utredning 

2. Ansökan eller anmälan som återkallas innan handläggning påbörjas 

3. Handläggning som sker med anledning av att beslut fattade av myndighetsnämn-

den överklagas 

4. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 955 kronor per hel timme handlägg-
ningstid.  
 

6 § Beslut om avgift fattas av myndighetsnämnden. 
 
Avgifter för ansökningar och anmälningar   
 
7 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens, undantag eller handläggning 
av anmälan ska betalas i form av en fast avgift eller en timavgift enligt vad som anges i 
Taxebilaga 1.  
 
Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.   
 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.  
 
8 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 
den har besiktigats och godkänts av myndighetsnämnden ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid besiktningen och ny 
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besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare hand-
läggningstiden. 
 
9 § Sökanden är i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 
kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kun-
görelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungö-
relser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd.   
 
Avgifter för tillsyn   
 
10 § Avgift för återkommande tillsyn ska betalas i form av en fast årlig tillsynsavgift  eller 
en timavgift enligt vad som anges i Taxebilaga 2.  
 
Fast årlig tillsynsavgift motsvarar den årliga tillsynstid som myndighetsnämnden tilldelat 
verksamheten i Taxebilaga 2 och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som 
följer efter det att verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas ti-
mavgift ut. Fast årlig tillsynsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat ka-
lenderår som verksamheten bedrivs. 
 
Timavgift motsvarar faktiskt nedlagd tillsynstid och ska betalas i efterskott.  
 
11 § Om en verksamhet omfattar flera verksamheter enligt Taxebilaga 2 ska full avgift be-
talas för den verksamhet som medför den högsta avgiften med ett tillägg på 25 procent av 
summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.  
 
12 § Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor eller inte efterföljer förelägganden eller förbud, eller som föranleds av 
extraordinära händelser ingår inte i den årliga tillsynsavgiften. För sådan tillsyn tas en ex-
tra tillsynsavgift ut i form av timavgift.  
 
13 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift.  
 
Timavgift  
 
14 § I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid (timavgift) av-
ses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid myndighets-
nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, re-
visioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt före-
dragning och beslut.   
 
15 § Timavgift tas ut för varje nedlagd halvtimme handläggningstid.  
 
16 § För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 
och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsom-
marafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.    
 
17 § Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den enligt  
5 § fastställda avgiften med en  procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lö-
nekostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret.  
 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020. 
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Nedsättning av avgift  
 
18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,  tillsyns-
behov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i 
ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.  
 
19 § Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av myndighetsnämnden.    
 
Avgiftens erläggande   
 
20 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av sö-
kanden.   
 
21 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bed-
riva verksamheten eller vidta åtgärden.  
 
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av utövaren av den verksamhet eller åtgärd som föranle-
der avgiften.  
 
23 § Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 
10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  
 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Båstads kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i faktura.    
 
Verkställighet  
 
25 §  Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 
enligt utsökningsbalken.   
 
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och till-
syn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift 
ska gälla omedelbart, även om det överklagas.   
 
28 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla omedel-
bart om inte annat bestäms.  
 
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 
länsstyrelsen.   
 
29 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till förvalt-
ningsrätten. 
 
30 § Av 17 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att miljö-
nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen. 
 
 
 

 



Beskrivning Lagrum Avgift

Miljöfarlig verksamhet och kemikalier

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 § 

MPF (C-verksamheter). 

1 kap 10 § Miljöprövningsförordning 

(2013:251)

T

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet (C-

verksamhet). 

1 kap 11 § Miljöprövningsförordning 

(2013:251)

T

Anmälan om miljöskada eller avhjälpandeåtgärd mot 

vissa föroreningsskador.

28 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

10 kap 11-13 §§ Miljöbalken

T

Anmälan om installation av cistern med hantering av 

mer än 1 m3 brandfarliga vätskor eller spillolja utanför 

vattenskyddsområde.

3 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd 

mot mark- och vattenförorening m.m.

T

Anmälan om installation av cistern med hantering av 

mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja inom 

vattenskyddsområde. 

3 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd 

mot mark- och vattenförorening m.m.

T

Anmälan om att cistern tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd 

mot mark- och vattenförorening m.m.

1

Ansökan om undantag från bestämmelser om hantering 

av brandfarliga vätskor och spilloljor. 

7 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd 

mot mark och vattenföroreing m m.

T

Anmälan enligt förordning om PCB mm. 17 b, 18 §§ Förordning (2007:19) om 

PCB m.m.

T

Handläggning av ärenden gällande 

miljösanktionsavgifter.

Förordning (2012:259) 2

Jordbruk och djurhållning

Ansökan om dispens för spridning av växtskyddsmedel 

på ängs- och betesmark. 

2 kap 39 § Förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Ansökan om tillstånd till yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § Förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

T

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel på vägar, banvallar etc. 

2 kap 41 § Förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

T

Ansökan om tillstånd till yrkesmässig spridning av 

växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. 

6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel 

T

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 

miljöhänsyn i jordbruket.

36 § Statens jordbruksverks 

föreskrifter (SJVFS 2015:21) om 

miljöhänsyn i jordbruket

T

Taxebilaga 1 - Avgifter för ansökningar och anmälningar



Anmälan om inrättande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom område med 

detaljplan. 

37 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3

Tillstånd till djurhållning av nötkreatur, häst, get, får 

eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är 

sällskapsdjur eller orm inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser. 

3 § Båstads kommuns lokala 

föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljö

T

Avlopp

Ansökan om tillstånd till avloppsaläggning för 1-5 pe 

med utsläpp till mark eller vatten. 

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6

Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning för 6-25 pe 

med utsläpp till mark eller vatten. 

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

9

Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning för 26-200 

pe. Med utsläpp till mark eller vatten. 

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

12

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 

till en befintlig avloppsanordning.

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om ändring av avloppsanläggning. 14 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5

Ansökan om tillstånd till sluten tank. 13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5

Ansökan om tillstånd till förmultningstoalett, eltoalett 

eller torrtoalett med latrinkompostering inom område 

med detaljplan eller samlad bebyggelse. 

2 § Båstads kommuns lokala 

föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljö

6

Anmälan om inrättande av förmultningstoalett, 

eltoalett eller torrtoalett med latrinkompostering 

utanför område med detaljplan eller samladd 

bebyggelse. 

13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3

Anmälan om installation av dagvattenanläggning. 13 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Skyddade områden

Ansökan om tillstånd eller dispens från 

vattenskyddsföreskrifter meddelade av kommunen. 

7 kap. 22 § Miljöbalken T

Anmälan om upplag av petroleum- olje eller 

tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra 

liknande produkter inom vattenskyddsområde. 

6 § Båstads kommuns lokala 

föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljö

T

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter. 7 kap 18 b § Miljöbalken T



Ansökan om tillstånd eller dispens för verksamhet eller 

åtgärd inom naturreservat, kulturreservat, 

naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och 

växtskyddsområden  enligt föreskrifter meddelade av 

kommunen. 

Gällande reservatföreskrifter T

Värmepumpar, kylanläggningar och vattentäkter

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning med 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

1-2 borrhål. 

17 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning med 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

> 2 borrhål. 

17 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

T

Ansökan om tillstånd till värmepumpsanläggning inom 

vissa områden enligt vad kommunen föreskrivit med 

stöd av 17 § FMH.

17 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om installation eller konvertering av 

köldmedieanläggning. 

EU/517/2014 1

Granskning av köldmedierapporter. 15 § Förordning (2016:1128) om 

flourerade växthusgaser etc. 

2

Tillstånd eller anmälan om inrättande av 

grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med 

stöd av 9 kap. 10 § MB. 

Båstads kommuns lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa och 

miljö

T

Anmälan om befintlig grundvattentäkt enligt vad 

kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § MB.

Båstads kommuns lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa och 

miljö

T

Avfall

Ansökan om dispens från kommunala 

renhållningsbestämmelser (Renhållningsordning Båstads 

kommun) samt ansökan om tillstånd till annan 

hantering av avfall.

5 kap. 1-8 §§ Renhållningsordning 

Båstads kommun

1

Anmälan om kompostering eller annan typ av 

återvinning eller bortförskaffande. 

45 § Avfallsförordning (2011:927) 1

Hälsoskydd och lokaler  

Anmälan om att driva förskola, grundskola, 

gymnasieskola etc. med högst 30 elever.

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om att driva förskola, grundskola, 

gymnasieskola etc. med fler än 30 elever.

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6

Anmälan om hygienisk verksamhet med risk för 

blodsmitta (stickande och skärande verksamhet).

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om inrättande av badtunna eller bassängbad 

för högst 5 badande per timme, avsett för allmännheten 

eller som används av många människor. 

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

Anmälan om inrättande av bassängbad för fler än 5 

badande per timme, avsett för allmännheten eller som 

används av många människor. 

38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6



Anmälan om inrättande av kosmetiskt solarium som 

upplåts till allmänheten.

10 § Strålskyddsmyndighetens 

föreskrifter (SSMFS 2012:5) om 

solarier etc. 

4

Ansökan om tillstånd till eldning inom område med 

detaljplan eller sammanhållen bebyggelse.

9 § Båstads kommuns lokala 

föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljö

T



Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Timmar Beskrivning 

2 kap. MPF JORDBRUK

Djurhållning

1.11 B 9 Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar 

eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20 C 6 Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 

djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20-01 U T Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 100 

djurenheter, dock inte inhägnad.

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

jordbruksproduktion

1.30 C 6 Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 

foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

1.30-01 U 3 Uppodling av jordbruksmark som är större än 10 hektar för 

produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion.

1.30-02 U 3 Växthus, fruktodling eller annan kemikalieintensiv odling.

1.30-03 U T Anläggning för torkning av gödsel.

3 kap. MPF FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

5.20 C 6 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 §.

5.20-01 U T Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår.

4 kap. MPF UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 

ANNAT

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.20 B 18 Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus 

eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. är tillståndspliktig 

enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 2. är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2 §, eller  3. endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.20-01 U 3 Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.30 C 9 Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt 

uttagen mängd naturgrus.

10.30-01 U T Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton totalt 

uttagen mängd naturgrus.

Taxebilaga 2 Tillsynsavgifter 



10.40 C 9 Täkt för markinnehavarans husbehov av 1. mer än 10 000 ton berg 

(total uttagen mängd) 2. torv med ett verksamhetsområde på större 

än 5 ha, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter total uttagen mängd 

torv. 

10.40-01 U T Täkt för markinnehavarans husbehov av 1. högst 10 000 ton berg 

(total uttagen mängd 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 

5 ha eller 3. högst 50 000 kubikmeter total uttagen mängd torv. 

10.50 C 6 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 

andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, 2. utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs 

på samma plats under en längre tid än 30 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

10.50-01 U T Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 

andra jordarter 1. utanför område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, 2. utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs 

på samma plats under högst 30 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

10.60 C 6 Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 

bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv 

per kalenderår.

10.60-01 U T Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 

bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per 

kalenderår.

Råpetroleum, naturgas och kol

11.30 C 9 Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

Annan utvinningsindustri

13.70 C 9 Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

5 kap. MPF LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier

15.20 B 30 Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men 

högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår

15.30 C 9 Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 

500 ton slaktvikt per kalenderår

15.30-01 U 6 Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 

kalenderår

Livsmedel av animaliska råvaror

15.50 C 9 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer 

än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.

15.50-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 

högst 50 ton per kalenderår.

Rökeri

15.80 C 9 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton 

rökta produkter per kalenderår.

15.80-01 U 6 Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 

kalenderår.

Livsmedel av vegetabiliska råvaror



15.101 C 9 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 

mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

15.101-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 

högst 2 000 ton per kalenderår.

Kvarnprodukter

15.125 C 9 Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, 

med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per 

kalenderår. 

15.125-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, 

med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 9 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer 

än 400 ton men högst 5 000 ton per år.

15.151-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 

400 ton per år.

Mjölkprodukter

15.180 C 9 Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men 

högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

15.180-01 U 6 Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår som 

kalenderårsmedelvärde.

Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 9 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 

fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton 

per kalenderår.

15.200-01 U 6 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 

fetter med en produktion av högst 100 ton per kalenderår.

15.220 C 9 Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 

10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.

15.220-01 U 6 Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av högst 10 

ton per kalenderår.

15.240 C 9 Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 

genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av 

mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

15.240-01 U 6 Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 

genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av 

högst 10 ton per kalenderår.



15.260 C 9 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 

eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår.

15.260-01 U 6 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 

eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår.

15.270-01 U 6 Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 

kalenderår eller för framställning av startkulturer av 

mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 

anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 

kubikmeter.

15.280 C 9 Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton 

kaffe per kalenderår.

15.280-01 U 6 Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.

15.310 C 9 Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska 

eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-27 §§.

Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.340 C 9 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer 

än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.

15.340-01 U 6 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 

högst 500 ton foder per kalenderår.

15.360 C 9 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 

mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.

15.360-01 U 6 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 

mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.

15.380 C 9 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer 

än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 33 § eller endast innebär paketering.

15.380-01 U 6 Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 

500 ton per kalenderår eller anläggning med endast packetering.

6 kap. MPF TEXTILVAROR

17.30 C 9 Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 

mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

17.30-01 U T Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 

högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

7 kap. MPF PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30 C 9 Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton 

men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.



18.30-01 U 6 Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar 

eller skinn per kalenderår.

8 kap. MPF TRÄVAROR

20.10 C 9 Anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier 

med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä 

eller träprodukter per kalenderår.

20.30 C 9 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 

6 000 kubikmeter per kalenderår.

20.30-01 U 6 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 

000 kubikmeter per kalenderår.

20.40 C 9 Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 

kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller  2. pellets eller 

briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 

kalenderår.

20.40-01 U 6 Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 

kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller  2. pellets eller 

briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per 

kalenderår.

20.60 C 9 Anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. högst 

600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per 

kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 

produkter av spån.

20.80 C 9 Anläggning för lagring av  1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 

vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 

inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter 

timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 §.

20.80-01 U 6 Anläggning för lagring av  1. högst 2 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 

vattenbegjutning, 2. högst 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 

inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. högst 500 kubikmeter 

timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 §.

20.90 C 9 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 

vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 

med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 

kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med 

begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub) i vatten.



20.90-01 U 6 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 

vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 

med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 

kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med 

begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub) i vatten.

20.91 C 9 Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

blånadssvamp.

9 kap. MPF MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.10-01 U 6 Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 1§.

21.40-01 U 6 Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

10 kap. MPF FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

22.10 C 9 Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 

22.20 C 9 Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

22.40 C 9 Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 

000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av 

processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

22.40-01 U 6 Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 50 

000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av 

processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

12 kap. MPF KEMISKA PRODUKTER

Läkemedel

24.40 C 9 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 

läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningsplikten gäller inte 

apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 §. 

24.41 C 9 Anläggning för behandling av mellanprodukter.

Annan kemisk tillverkning

24.44 C 9 Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 

yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, 

pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

24.46 C 9 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 

skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

material,  2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 

produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, 

eller  5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §.



24.46-01 U 6 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 

skala tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 2, högst 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 3, högst 5 000 ton gasformiga kemiska 

produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.

24.47 C 9 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 

pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 

yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. 

ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer 

än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.

24.47-01 U 6 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 

pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 

yrkesmässigt tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår 

eller högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 

eller hygienprodukter per kalenderår. 

13 kap. MPF GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11 C 9 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 2000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår.

25.11-01 U 6 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår.

25.30 C 9 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 

produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton 

plastråvara per kalenderår, och 2. verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 3 §.

25.30-01 U 6 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 

produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 

plastråvara per kalenderår.

25.50 C 9 Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara 

per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. 

tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 

montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller 

kalandrering med plast.

25.50-01 U 6 Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara 

per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. 

tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 

montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller 

kalandrering med plast.

14 kap. MPF MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter



26.30 C 9 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 

blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av 

glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram 

glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår, eller  2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

26.30-01 U 6 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 

blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av 

glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram 

glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår, eller  2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

26.40 C 9 Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller 

inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

26.51-01 U 6 Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska 

produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller 

används.

26.60 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter 

per kalenderår.

26.60-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter 

per kalenderår.

Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 

kalkprodukter per kalenderår.

26.100-01 U 6 Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 

produktion på högst 5 ton per kalenderår.

26.110 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller 

lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller 

cement per kalenderår. 

26.110-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller 

lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller 

cement per kalenderår. 

26.120 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 

kalenderår.

26.120-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 

kalenderår.

Andra mineraliska produkter

26.150 C 9 Asfaltverk eller oljegrusverk  1. som ställs upp inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser, eller  2. som ställs upp 

utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer 

än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

26.150-01 U 6 Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod.

26.160 C 9 Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.

26.180 C 9 Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.

15 kap. MPF STÅL OCH METALL

27.60 C 9 Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 

om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.

27.60-01 U 6 Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 

om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.



27.140 C 9 Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 

och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

27.140-01 U T Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 

och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

16 kap. MPF METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 9 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 

plast.

28.30-01 U 6 Anläggning för våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, 

om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår.

28.40 C 9 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 

eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 

mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.40-01 U 6 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 

eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 

högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.71 C 9 Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.

28.71-01 U 6 Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

28.90 C 9 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 

yrkesmässigt ta bort lack eller färg.

28.95 C 9 Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer 

än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 

inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 

eller 6 § 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. 

blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. 

våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning 

av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med 

en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 

kalenderår, eller  6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.

28.95-01 U 6 Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 

verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 

kap. 2, 3, 4 eller 6 § 2. betning högst 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. 

blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. 

våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 

högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av högst 50 kilogram, eller  6. metallbeläggning 

med vakuummetod med en metallförbrukning av högst 500 

kilogram per kalenderår.

17 kap. MPF ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 9 Anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller 

kvicksilver

31.60 C 9 Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.



18 kap. MPF METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9 Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 

kalenderår.

34.10-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 

kalenderår.

34.20 C 9 Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon

34.40 C 9 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 

till högst 3,5 ton, eller 2. 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.40-10 U 6 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 

till högst 3,5 ton, eller 2, högst 10 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9 Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning 

av motordrivna luftfartyg, eller 3. reparation av motordrivna 

luftfartyg. 

Maskinell bearbetning

34.70 B 30 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 

där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.

34.80 C 9 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 

där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter.

34.80-01 U 6 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 

där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.

Gas- och oljeplattformar

35.10-01 U 6 Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära 

kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll 

eller liknande åtgärd. 

Skeppsvarv

35.20 C 9 Skeppsvarv. 

19 kap. MPF FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL



39.30 C 9 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 

med  1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 

någon kemisk produkt, som  a) enligt föreskrifter som har 

meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" 

(R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid 

inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) 

eller "kan ge fosterskador" (R61), eller  b) enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 

den 16 december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande 

av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 

förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", 

"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", 

"mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller 

kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller 

"reproduktionstoxicitet kategori 1B", 2. mer än 2 ton i annan 

ytrengöring,  3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4. mer 

än 1 kilogram i kemtvätt.

39.35 C 9 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 

med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av 

reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar.

39.35-01 U T Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 

med högst 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av 

reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar.

39.50 C 9 Anläggning där det per kalenderår förbrukas  1. mer än 1 ton 

halogenerade organiska lösningsmedel, eller  2. mer än totalt 5 ton 

organiska lösningsmedel.

39.50-01 U T Ej anmälningspliktiga anläggningar med förbrukning av organiska 

lösningsmedel. 

20 kap. MPF HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA 

PRODUKTER



39.70 C 9 Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 

anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,  

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 

avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har 

kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och  

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som 

ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 

"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller 

"miljöfarlig", eller  b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 

1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

"akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet 

kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", 

"specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande 

för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande 

för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 

"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", 

"mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller 

kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", 

"reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 

1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt 

för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt 

för ozonskiktet", eller  3. andra kemiska produkter än som avses i 1 

och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle. Förordning (2016:1188).

39.70-01 U 6 Anläggningar enligt ovan under anmälningspliktig nivå. . 

39.90 C 9 Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 

eller annat träbränsle per kalenderår.

39.90-01 U 6 Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 

eller annat träbränsle per kalenderår.

21 kap. MPF GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 

KYLA 

Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9 Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 

biogas. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 

även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 

ton icke-farligt avfall per kalenderår.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

40.20 C 9 Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom 

anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar 

gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.

Förbränning



40.60 C 9 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av  

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas, eller  2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas.

40.60-01 U 6 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av  

1. högst 500 kilowatt om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller  2. högst 10 

megawatt om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas.

40.70 C 9 Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 

20 megawatt.

Vindkraft

40.100 C 6 Verksamhet med  1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter,  2. två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står 

tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten 

påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket 

påbörjades.

40.100-01 U 3 Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre 

än 50 meter.

Värme- och kylanläggningar

40.110 C 9 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 

avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 

megawatt.

40.110-01 U 6 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 

avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av högst 10 

megawatt.

40.120 C 9 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 

grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 

megawattimmar.

40.120-01 U 6 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 

grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 

megawattimmar.

23 kap. MPF FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 18 Anläggning för tvättning av  1. fler än 5 000 personbilar per 

kalenderår,  2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,  3. fler 

än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller  4. fler än 1 000 

andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-01 U 12 Anläggning för tvättning av fler än 3000 men. högst 5 000 

personbilar per kalenderår, eller fler än 600 men högst 1 000 andra 

motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-02 U 6 Anläggning för tvättning av fler än 1000 men. högst 3 000 

personbilar per kalenderår, eller fler än 350 men högst 6000 andra 

motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-03 U T Anläggning för tvättning av  högst 1 000 personbilar per kalenderår 

eller fler än 350 andra motordrivna fordon per kalenderår.



50.20 C 9 Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

50.20-01 U 6 Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. högst 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. högst 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

24 kap. MPF HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

63.10-01 U 6 Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 

högst 1 350. Tillståndsplikten gäller inte 1. hamn för 

Försvarsmakten, eller  2. färjekaj med högst tio planerade 

fartygsanlöp per kalenderår.

63.20 C 9 Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

63.20-01 U 9 Fritidsbåtshamn med uppläggning eller upptag för mer än 50 båtar. 

63.20-02 U 6 Fritidsbåtshamn med uppläggning eller upptag för högst 50 båtar. 

Flygplatser

63.50 C 9 Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per 

kalenderår äger rum. Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen 

är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

63.50-01 U 6 Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per 

kalenderår äger rum. 

25 kap. MPF LABORATORIER

73.10 C 9 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 

större än 5 000 kvadratmeter.

73.10-01 U 6 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 

högst 5 000 kvadratmeter.

26 kap. MPF TANKRENGÖRING

74.20 C 9 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används 

för förvaring eller för transport av kemiska produkter.

27 kap. MPF HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 9 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.10-01 U 6 Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.10-01 U 3 Tandläkarmottagningar.

85.20 C 9 Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 

används som steriliseringsmede

28 kap. MPF RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 B 30 Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 

personekvivalenter.

90.11 B 30 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer 

eller fler.

90.11-01 U T Avloppsledningsnät med tillhörande installationer. 

90.16 C 9 Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 

personekvivalenter. 

90.16-01 U T Avloppsreningsanläggningar för mer än 5 men högst 200 

personekvivalenter.

90.16-02 U T Avloppsreningsanläggningar för högst 5 personekvivalenter.



90.16-03 U 3 Dagvattenanläggningar. 

29 kap. MPF AVFALL

Förbränning

90.230 C 9 Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är 

högst 50 ton per kalenderår.

90.230-01 U T Förrbränningsanläggningar under anmälningspliktig nivå. 

Deponering

90.281 C 9 Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 

kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. 

mängden massor är högst 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken 

endast är ringa.

90.281-01 U 6 Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

90.300-i  B 64 Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  1. den 

tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall 

per kalenderår, eller  2. mängden avfall som deponeras är mer än 

25 000 ton.

90.341 C 9 Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 

förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess 

åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

90.341-01 U T Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt. 

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i 

egen verksamhet

90.391 C 9 Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, 

om 1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och  2. 

behandlingen leder till materialåtervinning. 

Biologisk behandling

90.171 C 9 Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. 

avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 

är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 2. avfallet 

är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 

50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

90.171-01 U T Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. 

avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 

är högst 10 ton  per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per 

kalenderår.

Animaliskt avfall

90.251 C 9 Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 

genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 

kalenderår.

Återvinning för anläggningsändamål

90.141 C 9 Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 

som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa.

Uppgrävda massor



90.370 C 9 Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor 

från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår 

under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 

enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.

Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 9 Konvertering av smittförande avfall på sjukhus. 

Avvattning

90.375 C 9 Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas 

är högst 2 000 ton.

Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 9 Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk 

bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton 

per kalenderår, eller verksamhet som genom krossning, siktning 

eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.80 C 9 Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 

000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller  2. mer än 1 000 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår i andra fall. 

90.80-01 U T Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 

ton per kalenderår.

Elavfall

90.90 C 9 Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan 

ytterligare behandling.

Uttjänta fordon

90.120 C 9 Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 1. 

uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 

(2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt 

inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 

bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.

Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9 Förbereda avfall för återanvändning.

Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 B 13 Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller  2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

90.40 C 9 Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 

000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller  2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton 

annat icke-farligt avfall i andra fall. 

90.40-01 U T Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 10 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  2. högst 

10 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 



90.60 C 9 Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men 

högst 5 ton och utgörs av olja,  2. mer än 1 500 kilogram men 

högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 

50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer 

än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,  

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 

200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

90.60-01 U T Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 200 kilogram och 

utgörs av olja,  2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 

3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,  5.högst 200 

kilogram i andra fall.

Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520 C 9 Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 

lagring av koldioxid

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

90.430 C 9 Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.

90.430-01 U 6 Yrkesmässig verksamhet som behandlar avfall, eller yrkesmässig 

verksamhet som samlar in eller transporterar avfall, förmedlar 

avfall för återvinning eller bortförskaffande, handlar med avfall eller 

där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga 

verksamheten. (Miljötillsynsförordningen 10 a §).

30 kap. MPF SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR

92.20 C 6 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 

med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

92.20-01 U 3 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 

med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 

millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.

92.30 C 6 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

92.30-01 U 6 Golfbanor med mer än 9 hål. 

92.30-02 U T Golfbanor med högst 9 hål och andra tränings- och 

tävlingsanläggningar under anmälningspliktig nivå. 

31 kap. MPF TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Gäller ej  

manläggningar där   1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 

ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 

2 §, eller om  2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 

§. Förordning (2016:1188).

93.10-01 U 6 Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn eller tvätteri för mer än 2 

ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten 

leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

MTF (2011:13) MILJÖTILLSYNSFÖRORDNINGEN

2 kap. MTF Skydd av områden 



9 § U T Vattenskyddsområden

9 § U T Strandskydd

9 § U T Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, 

djur- och växtskyddsområden som kommunen har beslutat eller 

meddelat föreskrifter om. 

2 kap. MTF Övriga verksamheter och åtgärder 

31 § U T Vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt 

som kommunen har föreskrivit om.

31 § U T Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor 

i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. 

miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 

över primärleverantörers utsläppande på marknaden enligt 21 § 

första stycket.

31 § U T Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade 

ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 

1005/2009. Förordning (2016:1131).

Lag (2014:799) SPRÄNGÄMNESPREKURSORER

6 § Verksamheter med försäljning av sprängämnesprekursorer

FMH (1998:899) HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Bostäder

45 § UH 6 Bostäder med fler än 500 lägenheter inom samma bostadsområde

45 § UH 3 Bostäder med högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde

Lokaler för undervisning etc. 

45 § H 6 Förskola, grundskola, gymnasieskola etc. med fler än 30 elever

45 § H 3 Förskola, grundskola, gymnasieskola etc. med högst 30 elever

45 § UH T Övriga lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Samlingslokaler

45 § UH 3 Samlingslokaler för fler än 50 personer

45 § UH T Samlingslokaler för högst 50 personer

Tillfälliga boenden

45 § UH 6 Hotell, pensionat etc. med fler än 50 bäddar. 

45 § UH 3 Hotell, pensionat etc. med högst 50 bäddar. 

45 § UH T Övriga tillfälliga boenden.

Idrottsanläggningar

45 § H 6 Bassängbad för fler än 5 badande per timme avsett för 

allmännheten eller som används av många människor. 

45 § H 3 Badtunnor och bassängbad för högst 5 badande per timme avsett 

för allmännheten eller som används av många människor. 

45 § UH 3 Gym 

45 § UH 3 Strandbad 

45 § UH 3 Camping

45 § UH 3 Idrottshallar 

45 § UH T Övriga idrottsanläggningar 

Yrkesmässig, hygienisk behandling



45 § H 3 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta (stickande/skärande 

verksamhet)

45 § UH 3 Frisersalong

45 § UH T Massage, kiropraktor, naprapat, sjukgymnast och liknande 

45 § UH T Övriga alternativa behandlingar 

Lokaler för förvaring av djur

45 § UH T Lokaler för förvaring av djur 

SSF (2018:506) STRÅLSKYDD

8 kap 2 § H 3 Solarier 
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Datum: 2020-09-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000644/2020 – 500 
 
 

VA-taxa för Båstads kommun 2021 
 
 

Förslag till beslut 
 
Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2021-01-01 enligt bilagt förslag från NSVA. 

 
Sammanfattning av ärendet 
VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justering av VA-
taxan, från och med 2021-01-01. Anläggningsavgifterna föreslås följa Entreprenadindex, vilket 
innebär en höjning med 0,4 % jämfört med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås 
höjas med i snitt 8 % för ett typhus A (villa) och 6,5 % för ett typhus B (flerfamiljshus), jämfört 
med dagens gällande taxa. 
 

Aktuellt 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2021-01-01: 
 
• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i 
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa § 10. Juste-
ringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört med 2020. 
 
• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +1,5 %, 
spillvatten med +10,8% och dagvatten med 16,65% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan 
med 6,8 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 8 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 6,5 %. 
 
• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justerades 2020 och förändras 
inte till 2021. 
 
Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA-
anläggningen. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2020-09-01 
Bilaga 2, Förslag på Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, fr.o.m. 
2021-01-01  
Bilaga 3, Förslag på VA-taxa Taxebilaga 1, fr.o.m. 2021-01-01 
Bilaga 4, Förslag på VA-taxa Taxebilaga 2, fr.o.m. 2021-01-01 
Bilaga 5, Förslag på VA-taxa, Taxebilaga 3, fr.o.m. 2021-01-01     
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Justeringar i Båstads kommuns VA-taxa fr o m 2021-01-01 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2021-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i 
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa §10. Ju-
steringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört med 2020. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +1,5%, 
spillvatten med +10,8% och dagvatten med 16,65% vilket innebär en snitthöjning av VA-
taxan med 6,8%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 8% och för Typhus B (flerfamiljs-
hus) 6,5%. 

 VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och förändras inte till 2021. 

 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA-anlägg-
ningen. 

 

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och B. 
 
xxx föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 
från och med 2021-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 
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Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och typhus B 
 
Brukningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 39 kr/månad 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 293 kr/månad 
 
 

 
 
Anläggningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för typhus A (villa) med 700 kr 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 2 450 kr. 
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Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, § 184  att gälla fr o m 2021-01-01. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Båstads kommun. 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Båstads kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verk-
samhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare.  

Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att all-
män platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  
 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
 I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. 

Beträffande anläggningsavgifter jämställs även fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt, med bostadsfastig-
het 

 Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Lager 

Industri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Boendeenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbör-
jat 150-tal kvadratmeter (m2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som 
en Boendeenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovi-
sas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings-
avgift 

Bruknings-
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren om för-
bindelsepunktens läge. 

 Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighets-
ägaren informerats om detta. 

 Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vatten-
tjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän plats- 
mark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyl-
dighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Anläggningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 1. 

§ 5  

5.1  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift 
per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c)  en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d)  en avgift per boendeenhet. 

e) en grundavgift för bortledande av Df om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkter för Df upprättas*) 

*) Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Boendeenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. I det fall kolonistugor en-
ligt avtal inte får användas som åretruntboende utgår en reduktion med 50% av avgiften 
5.1 d). 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande boendeenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse- 
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c) en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkt för Df upprättats*) 

*) Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnytt-
jas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastig-
hetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och res-
terande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 
§ räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift per fastighet enligt 
följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Boendeenhetssavgift 5.1 d) 0% - - 

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats  

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindel-
sepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra 
stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Boendeenhetsavgift  5.1 d) 100% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas redu-
cerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 Avgifter i övrigt 

Bostadsfastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Boendeenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Annan fastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), 
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servis-
ledningar för fastigheten debiteras avgift enligt huvudmannens självkostnad. 

§ 9 

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

§ 10 

Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2018 (115,3) i Entrepre-
nadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller beträffande tomtbeloppen närm-
ast tiotal ören. 
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§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsom-
rådet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall erläggas dröjsmåls- 
ränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är be-
tungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.  

 Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betal-
ning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat för-
hållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats.  

 Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmåls-
ränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 
och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen led-
ningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen be-
dömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvud-
mannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befint-
lig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig 
att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet 
av den tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Brukningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 2 och 3. 

§ 14 

14.1  För bebyggd bostadsfastighet (småhus och flerfamiljshus) samt kolonistugor skall 
erläggas brukningsavgift bestående av: 

a) fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare. Debiteras enbart en av vattentjänsterna utgår ett särskilt 
tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för Df/Dg (olika belopp för småhus 
respektive flerfamiljshus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift 
per småhus för Df. 

c) en fast nyttoavgift per boendeenhet per år för V/S (olika belopp för Småhus och 
Lägenhet i flerfamiljshus/Jämförbar enhet*)/Verksamhet). I det fall kolonistugor enligt 
avtal inte får användas under vinterhalvåret debiteras halv boendeenhetsavgift. 

 *)Jämförbar enhet kan t ex vara mindre byggnad med anordningar som krävs för att 
det skall betecknas som bostad och finns på samma fastighet som ett småhus. Verk-
samhet finns på samma fastighet som Småhus men den huvudsakliga vattenförbruk-
ningen går till Småhuset.  

 För fastighet, som innehåller såväl lägenheter som lokaler, räknas varje påbörja-
bruttoyta om 150 kvadratmeter (m2) av lokaler som en boendeenhet. Om för sådan 
fastighet antalet boendeenhet är större än antalet lägenheter, hänförs fastigheten till 
annan fastighet än bostadshus. 

14.2 För bebyggd fastighet med klubbstugor, kiosker etc (ofta ett flertal abonnemang på 
samma fastighet) skall erläggas brukningsavgift bestående av 

a) fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vatten- 
tjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per lokal per år för Df/Dg. 

c) en fast nyttoavgift per år för V/S. 

14.3 För bebyggd annan fastighet än de under 14.1 och 14.2 angivna skall erläggas bruk-
ningsavgift bestående av 

a) fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vattentjäns-
terna utgår ett särskilt tilläggsbelopp 

b) en fast dagvattenavgift per år och kvadratmeter (m2) tomt för Df/Dg. (Avgiften för Df 
reduceras med 50% om av huvudmannen godkänd fördröjning sker inom fastig-
heten). 

c) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

14.4 För allmän platsmark skall erläggas brukningsavgift bestående av en avgift per kvadrat-
meter (m2) allmän platsmark för bortledning av dagvatten. 

 För parkeringsplatser och dylikt, som inte tillhör staden, skall erläggas en fast avgift per 
fastighet motsvarande en 20 mm mätare för annan fastighet S samt dagvattenavgift som 
för annan fastighet. 
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14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål utgår ett tilläggsbe-
lopp för debitering m.m. 

14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att förbrukning för bebyggd annan fastighet inte ska mätas så 
ska en schablonavgift enligt 14.3 c) ut för 200 m3/år. 

14.8 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

 Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontroll-
punkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan 
mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 

 Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos 
Mark- och Miljödomstolen.  

14.9 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet 
med vad som framgår av § 18. 

14.10 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenled-
ning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 25% av avgiften enligt 14.3 c) S. 

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

a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7  

b) Totalfosfor  

c) Totalkväve  

d)  Suspenderande ämnen, SS 

§ 15 

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

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spill-
vatten- avlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågava-
rande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan hu-
vudmannen och fastighetsägaren. En fast grundavgift, baserad på i förekommande fall 
mätarens storlek, debiteras extra. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift. Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

Nyttoavgiften utgår för fastigheter som inte har vattenmätare i enlighet med taxebilaga 2 

§ 18 



Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 

  Sida 10 av 11 

För särskilda va-abonnemang, serviceåtaganden samt om huvudmannen på fastighets-
ägarens begäran vidtagit åtgärd, eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, de-
biteras avgifter för nedanstående enligt Taxebilaga 3. 

18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang 

 a) Brandpostmätare 

 b) Vattentankstation 

 c) Sprinklerservis 

 d) Köksavfallskvarnar 

 e) Byggvatten 

18.2 Avgifter för särskilda serviceåtaganden 

 a) Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran  
  (om fel ej kunnat konstateras). 

 b) Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare. 

 c) Vinterförvaring av vattenmätare. 

 d) Ersättning för frusen eller skadad mätare. 

 e) Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn. 

 f) Länsning av vattenmätarbrunn (per tillfälle). 

 g) Uppgrävning och proppning av VA-serviser. 

 h) Uppgrävning och proppning av sprinklerservis. 

 i) Medhjälp vid sprinklertest. 

 j) Slam från trekammarbrunnar och dylikt. 

18.3 Avgifter övrigt 

 a) Avstängning vattentillförsel. 

 b) Återinkoppling av vattentillförsel. 

 c) Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare. 

 d) Förgävesbesök (vid överenskommet eller aviserat besök).  

 e) Olovlig öppning av servisventil. 

 f)  Olovlig stängning av servisventil. 

 g)  Olovlig bortkoppling av vattenmätare. 

 För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debite-
ras ett tillägg om 100% på i taxebilaga 3 angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 20 



Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 

  Sida 11 av 11 

Avgift enligt 14.1 a-c), 14.2 a-c), 14.3 a-b) samt 14.4 debiteras i efterskott per månad, 
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 d), 14.2 d) och 
14.3 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, upp-
skattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmåls-
ränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanlig-
gande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 
bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 är baserade på indextalet för maj 2018 (327,86) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt 
att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för 
dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten och spillvatten. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 20XX-XX-XX då förut gällande taxa upphör att gälla. De bruk-
ningsavgifter enligt 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8 och 14.10 samt § 16, som är base-
rade på uppmätt mängd hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vat-
tenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om all-
männa vattentjänster. 



BÅSTADS KOMMUN 1 (1)

VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2021-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun

allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

a)  avgift per servisledning 38 900 48 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 200 34 000

c)  avgift per m2 tomtyta 43,40 54,25

d)  avgift per boendeenhet/lägenhet 31 800 39 750

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 275 14 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 38 900 48 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 200 34 000

c)  avgift per m2 tomtyta 43,40 54,25

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 275 14 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet

a)  avgift per servisledning 38 900 48 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 200 34 000

c)  avgift per m2 tomtyta 66,70 83,38

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 275 14 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 38 900 48 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 200 34 000

c)  avgift per m2 tomtyta 46,70 58,38

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 275 14 094

     att förbindelsepunkt upprättats*

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

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris.

Mervärdesskatt

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

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.



BÅSTADS KOMMUN 1 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 2
Gäller fr o m 2021-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

BRUKNINGSAVGIFTER

FAST ÅRLIG AVGIFT 
Grundavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 a) 
Fast grundavgift per förbindelsepunkt 381 476 462 578 843 1 054

Klubbstugor, kiosker och liknande. Enligt taxan 14.2 a)
Fast grundavgift per förbindelsepunkt 381 476 462 578 843 1 054

Annan fastighet. Enligt taxan 14.3 a)
Fast grundavgift/ 20 mm 1 370 1 713 1 064 1 330 2 434 3 043
mätarstorlek 25 mm 3 289 4 111 2 550 3 188 5 839 7 299

40 mm 5 481 6 851 4 250 5 313 9 731 12 164
50 mm 8 222 10 278 6 376 7 970 14 598 18 248
65 mm 13 703 17 129 10 626 13 283 24 329 30 411
80 mm 21 924 27 405 17 002 21 253 38 926 48 658
100 mm 32 886 41 108 25 503 31 879 58 389 72 986
150 mm 82 215 102 769 63 757 79 696 145 972 182 465
200 mm 164 430 205 538 127 515 159 394 291 945 364 931

Fast grundavgift utan mätning 1 318 1 648 1 001 1 251 2 319 2 899

För samtliga gäller att om grundavgift endast utgår för "Vatten" alternativt "Spillvatten" tillkommer en avgift

om 102 kr exkl moms/mätare (128 kr inkl moms) p g a av kostnader för fakturautskick etc.

Önskas faktura till enskild villa inom samfällighet eller dylikt utgår en avgift om 177 kr exkl moms (221 kr inkl moms)/villa.

FAST ÅRLIG AVGIFT
Dagvattenavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 b) 
Småhus egen anslutning 673 841 430 538 1 103 1 379
Småhus gemensam anslutning 608 760 430 538 1 038 1 298
Lägenhet egen anslutning 673 841 430 538 1 103 1 379
Övriga lägenheter flerfamiljshus 168 210 107 134 275 344

Flerfamiljsfastighet, obebyggd (kr/m2) 0,79 0,99 0,50 0,63 1,29 1,61

Klubbstugor, kiosker och dylikt. Enligt taxan 14.2 b)
Avgift per lokal 673 841 430 538 1 103 1 379

Annan fastighet*. Enligt taxan 14.3 b)

Fast avgift per m2 tomtyta 0,79 0,99 0,50 0,63 1,29 1,61
+ Grundavgift om mätare saknas 1 120 1 400 1 120 1 400

Allmän platsmark. Enligt taxan 14.4 

Fast avgift per m2 yta gata/väg/parkmark 5,14 6,43 5,14 6,43

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

Åtgärden ska vara godkänd av NSVA.

DAGVATTEN 

FASTIGHET 

DAGVATTEN 

GATA 

VATTEN TOTALT 

TOTALT 

SPILLVATTEN 



BÅSTADS KOMMUN 2 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 2
Gäller fr o m 2021-01-01

FAST ÅRLIG AVGIFT

Nyttoavgift Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Enligt taxan 14.1 c), 14.2 c) bebyggda

Småhus 1 675 2 094 1 448 1 810 3 123 3 904

Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 1 485 1 856 1 247 1 559 2 732 3 415

Verksamhet (på fastighet med småhus) 1 485 1 856 1 247 1 559 2 732 3 415

Lokal jämförbar med småhus 1 675 2 094 1 448 1 810 3 123 3 904

Enligt taxan 14.1 c), 14.2 c) obebyggda
Småhus 533 666 246 308 779 974
Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 533 666 246 308 779 974
Verksamhet (på fastighet med småhus) 533 666 246 308 779 974
Lokal jämförbar med småhus 533 666 246 308 779 974

RÖRLIG AVGIFT
Förbrukningsavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Enligt taxan 14.3 c)
Avgift per m³ 7,61 9,51 7,99 9,99 15,60 19,50

Annan fastighet. Enligt taxan 14.10
Avgift för processvatten* 2,00 2,50 2,00 2,50

*) som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning.

För obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område utgår avgifter för de ändamål som är 
aktuella (se § 17)

ÖVERHALTSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Förorening Normalhalt g/m3

Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 260 Överhaltsavgift kr/kg 12,32 15,40

Totalfosfor 10,5 Överhaltsavgift kr/kg 36,85 46,06

Totalkväve 52 Överhaltsavgift kr/kg 24,58 30,73

Suspenderande ämnen, SS 260 Överhaltsavgift kr/kg 6,16 7,70

Mervärdesskatt

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

förändring i debiteringen gentemot kunden.

Avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten

VATTEN SPILLVATTEN 

VATTEN SPILLVATTEN 

TOTALT

TOTALT 



NSVA 1 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 3
Gäller fr o m 2021-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG (kr) Exkl moms Inkl moms

Vattentankstation, brandpostmätare, byggvatten, sprinklerservis
1. För vattentankstation debiteras

a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle) 568 710

b) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 20,95 26,19

2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras
a) Utlåningsavgift 568 710
b) Avgift per dygn för mätaranslutning 20 mm 50,00 62,50

25 mm 60,00 75,00
40 mm 75,00 93,75
50 mm 100,00 125,00

c) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 20,95 26,19

3. Byggvatten utan mätning 
Småhus (villor)
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift fast 50 m3 (V/S) 1 048 1 310

Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift fast 30 m3/lägenhet (V/S) 20,95 26,19

Annan fastighet
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift minimum 75 m3 (V/S) 20,95 26,19

4. Byggvatten med mätning
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift m3
20,95 26,19

5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis
a) servisdimension 100 mm 4 945 6 181

150 mm 9 788 12 235
200 mm 19 575 24 469
250 mm 29 877 37 346
300 mm 39 150 48 938

6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd)
a) motoreffekt Mindre än 1,5 kW 824 1 030

1,5 - 3,0 kW 2 575 3 219

Större än 3,0 kW 5 151 6 439



NSVA 2 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 3
Gäller fr o m 2021-01-01

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr) Exkl moms Inkl moms

Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, sprinklertest m.m.

1.  Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran 773 966

2.  Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare 464 580

3.  Vinterförvaring av vattenmätare 180 225

4.  Ersättning för frusen eller skadad mätare 1 340 1 675

5.  Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn 412 515

6.  Länsning av vattenmätarbrunn/tillfälle 412 515

7.  Uppgrävning, proppning och återställning av serviser

Proppning av alla tre serviser Vatten, spill, dag 51 513 64 391

Proppning av två serviser Vatten, spill och/eller dag 43 786 54 733

Proppning av en servis Vatten eller spill eller dag 36 059 45 074

8.  Uppgrävning och proppning av sprinklerservis Självkostnadspris

9. Medhjälp vid sprinklertest 3 373 4 216

10. Slam från trekammarbrunnar och dylikt per m3
103 129

ÖVRIGA AVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Stängning, öppning m.m.

1.  Avstängning av vattentillförsel 536 670

2.  Återinkoppling av vattentillförsel 536 670

3.  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 648 2 060

4.  Förgävesbesök 572 715

5.  Olovlig öppning av servisventil 3 297 4 121

6.  Olovlig stängning av servisventil 3 297 4 121

7.  Olovlig bortkoppling av vattenmätare 3 297 4 121

Mervärdesskatt

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

förändring i debiteringen gentemot kunden.



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-09-09 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000630/2020 – 900 
 
 

Sammanträdesplan 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
samt myndighetsnämnden.  
 
I planeringen av sammanträdesplan 2021 har förvaltningen tagit fasta på det som fungerat bra 
med 2020 års plan. De flesta sammanträdena föreslås ligger i månadens sista vecka för att de 
ekonomiska rapporterna ska hinna skickas ut med kallelsen och så att de kan behandlas på 
sammanträdena. Undantagen är i månaderna februari, maj och september där nämnderna 
istället ligger i månandens tredje vecka, detta för att nämndernas ska hinna fatta beslut om 
sina verksamhetsplaner innan tertialuppföljningarna.   
 
I förslaget har förvaltningen undvikt sammanträden under skollov, för att på så vis möjliggöra 
för såväl förtroendevalda som förvaltning att vara lediga. Forskningen om förtroendevaldas 
villkor framhåller det som positivt att undvika möten under skollov, då det möjliggör för för-
troendevalda att tillbringa tid med familjen. Genom att aktivt arbeta med förtroendevaldas 
villkor kan förtroendeuppdraget bli mer attraktivt. 
 
Undantaget i sammanträdesplaneringen är revisionen och kommunens råd, som själva faststäl-
ler sina mötesdagar i samråd med förvaltningen.  
 
Tid för sammanträden ska fastställas, och det föreslås ske genom samråd mellan presidium, 
verksamhetsområde och politiskt organ.    
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Henrik Andersson, t.f. kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
 
Bilagor till beslut: 
Förslag på sammanträdesplan 
 
Samråd har skett med: 
Verksamhetsområdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndernas presidium 
Nämndsekreterare 



Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

1 fre 1 mån 1 mån 1 tor 1 lör 1 tis AU 1 tor 1 sön 1 ons 1 fre 1 mån 1 ons

2 lör 2 tis 2 tis 2 fre 2 sön 2 ons 2 fre 2 mån 2 tor AU 2 lör 2 tis 2 tor

3 sön 3 ons 3 ons 3 lör 3 mån 3 tor 3 lör 3 tis 3 fre 3 sön 3 ons 3 fre

4 mån 4 tor 4 tor 4 sön 4 tis 4 fre 4 sön 4 ons 4 lör 4 mån 4 tor 4 lör

5 tis 5 fre 5 fre 5 mån 5 ons 5 lör 5 mån 5 tor 5 sön 5 tis AU 5 fre 5 sön

6 ons 6 lör 6 lör 6 tis 6 tor 6 sön 6 tis 6 fre 6 mån 6 ons 6 lör 6 mån

7 tor 7 sön 7 sön 7 ons 7 fre 7 mån 7 ons 7 lör 7 tis 7 tor 7 sön 7 tis

8 fre 8 mån 8 mån 8 tor 8 lör 8 tis 8 tor 8 sön 8 ons 8 fre 8 mån 8 ons

9 lör 9 tis 9 tis 9 fre 9 sön 9 ons 9 fre 9 mån 9 tor 9 lör 9 tis 9 tor

10 sön 10 ons 10 ons 10 lör 10 mån 10 tor 10 lör 10 tis 10 fre 10 sön 10 ons 10 fre

11 mån 11 tor 11 tor 11 sön 11 tis 11 fre 11 sön 11 ons 11 lör 11 mån 11 tor 11 lör

12 tis 12 fre 12 fre 12 mån 12 ons 12 lör 12 mån 12 tor 12 sön 12 tis 12 fre 12 sön

13 ons 13 lör 13 lör 13 tis 13 tor 13 sön 13 tis 13 fre 13 mån 13 ons 13 lör 13 mån

14 tor 14 sön 14 sön 14 ons 14 fre 14 mån 14 ons 14 lör 14 tis 14 tor 14 sön 14 tis

15 fre 15 mån 15 mån 15 tor 15 lör 15 tis 15 tor 15 sön 15 ons 15 fre 15 mån 15 ons KF SU

16 lör 16 tis 16 tis 16 fre 16 sön 16 ons 16 fre 16 mån 16 tor 16 lör 16 tis 16 tor AU

17 sön 17 ons KF SU 17 ons 17 lör 17 mån 17 tor 17 lör 17 KF-U 17 fre 17 sön 17 ons 17 fre

18 mån 18 tor AU 18 tor 18 sön 18 tis 18 fre 18 sön 18 ons 18 lör 18 mån 18 tor 18 lör

19 tis 19 fre 19 fre 19 mån 19 ons 19 lör 19 mån 19 tor 19 sön 19 tis 19 fre 19 sön

20 ons 20 lör 20 lör 20 tis 20 tor 20 sön 20 tis 20 fre 20 mån 20 ons 20 lör 20 mån

21 tor 21 sön 21 sön 21 ons 21 fre 21 mån 21 ons 21 lör 21 tis 21 tor 21 sön 21 tis

22 fre 22 mån 22 mån 22 tor 22 lör 22 tis 22 tor 22 sön 22 ons 22 fre 22 mån 22 ons

23 lör 23 tis 23 tis 23 fre 23 sön 23 ons 23 fre 23 mån 23 tor 23 lör 23 tis 23 tor

24 sön 24 ons 24 ons KF SU 24 lör 24 mån 24 tor AU 24 lör 24 tis 24 fre 24 sön 24 ons 24 fre

25 mån 25 tor 25 tor AU 25 sön 25 tis 25 fre 25 sön 25 ons 25 lör 25 mån 25 tor AU 25 lör

26 tis 26 fre 26 fre 26 mån 26 ons 26 lör 26 mån 26 tor 26 sön 26 tis 26 fre 26 sön

27 ons KF SU 27 lör 27 lör 27 tis 27 tor 27 sön 27 tis 27 fre 27 mån 27 ons 27 lör 27 mån

28 tor AU 28 sön 28 sön 28 ons 28 fre 28 mån 28 ons 28 lör 28 tis 28 tor AU 28 sön 28 tis

29 fre 29 mån 29 tor AU 29 lör 29 tis 29 tor 29 sön 29 ons 29 fre 29 mån 29 ons
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Datum: 2020-09-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000317/2020 – 903 
 
 

Redovisning av partistöd för 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Partiernas redovisningar av partistöd för 2019 läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från kommunfullmäktige. Kom-
munallagen ändrades 2014 avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt partistö-
det under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året 
efter stödet erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2019, har lämnat in redovisning i 
tid: Moderaterna, Bjärepartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemo-
kraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.   
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I reglerna finns krav på redovisning av partistöd och mottagarna av kommu-
nalt partistöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet använts i enlighet med det ändamål som anges kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt kommunens regler. I Båstads kommuns regler för partistöd står följande att läsa 
om partistödet syfte; Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i kommun-
fullmäktige. Partistödet 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. 
 

Aktuellt 
Enligt Båstads kommuns regler för partistöd kan kommunfullmäktige besluta att partistöd inte 
ska betalas för parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt gällande reg-
ler. Förvaltningen konstaterar efter granskning att alla ovan nämnda partier har lämnat in sina 
redovisningar i tid och att de är fullständiga.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisningar av partistöd för 2019. 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjäre Båstad Moderata Förening 839400-8497 
Adress Postadress 

c/o Lena Lindqvist Kello Stormvägen 14, 26939 Båstad 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

070-6260791 BG5367-9775 

Datum som redovisningen avser: Från och med 201s-01-01 till och med 2019-12-31 

Erhållet partistöd: _1_20_0_0_0 _kr _____ kr 

Ordförande Kassör 

Ninni Markow Lena Lindqvist Kello 
Styrelseledamöter 
Ninni Markow, Ulf Jiewertz, Lena Lindqvist Kello, Gösta Sandgren, Ann Elofson, 
Johan Wastensson, Konathan Kruuse, Nicole Hagström, Johan Olsson Swanstein, 
Gunilla Linghoff 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Partistödet har använts i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kapitlet, 9-22 §§ i 
kommunallagen, dvs till att stärka vårt partis ställning i den kommunala demokratin och 
för att kunna bedriva en aktiv politik och föra ut det moderata budskapet. 

Information, marknadsföring och aktiviteter mot allmänheten är en viktig del i det arbetet. 
Under 2019 har medlemmar och allmänhet bjudits in till ett 15-tal samlingar och 
informationsmöten i syfte att tydliggöra var vi står i olika frågor. 
Torgmöten har hållits vid ett par tillfällen där vi delat ut informationsmaterial och samtalat 
med kommuninvånarna. 
Annonsering har skett i lokalpress och på Facebook för att informera om vår verksamhet 
och vårt politiska program. 

Utbildning, kompetensutveckling och kontakter är av stor betydelse för att kunna driva ett 
framgångsrikt politiskt arbete. Representanter från vår förening har deltagit i 
Förbundsstämma och partistämma samt varit aktiva i samarbete med våra' 
grannkommuner. 

En föreningslokal har hyrts under del av året till gagn för våra medlemmar. 
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Revisorer: 

I Bo Bjurulf, Jan Ohlsson 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Ninni Markow 
Ort 

2020-05-18 Båstad 
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BJARE BASTAD MODERATA FORENING 

Bokslut för verksamhetsåret 2019 

Ingående balans 2019-01-01 

Kontantkassa 0,00 

Affärskonto Handelsbanken 16 371,43 

Förutbetalda kostnader 1000,00 

Summa 17 371,43 

Eget kapital 17 371,43 

Summa 17 371,43 0,00 

Intäkter 2019 

Partistöd 120 000,00 

Medlemsavgifter 5 876,00 

Övriga erhållna bidrag 7 304,00 

Övriga intäkter 3 670,00 

Summa 136 850,00 

Kostnader 2019 

Lokalhyra 11821,00 

Programvaror 1485,00 

Konferenser 9 050,00 

Annonsering, PR 40 201,00 

Förtäring 7 213, 85 

Adm, kontor, bankkostnader 13 719,00 

Kostnader valkampanj EU-valet 9 993,00 

Reseersättningar 1 982,10 

Uppvaktn, gåvor, repr. 3 551,41 

Summa 99 0161 36100 

Avsättning till valfond 2022 30 000,00 

Årets underskott[ överskott 7 833164 7 833l64 



BJÄRE BÅSTAD MODERATA FÖRENING 

Bokslut för verksamhetsåret 2019 

Utgående balans 2019-12-31 

Tillgångar 

Kontantkassa 

Affärskonto Handelsbanken 

Skulder och eget kapital 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Valfond 2022 

Summa skulder och eget kapital 

0,00 

55 205,07 

Summa 

17 371,43 

7 833,64 

30 000,00 

Redovisning av föreningen 2019 betalda utlägg för 

MQ 

Seniorerna 

1150,00 

0,00 

Swedbank Robur Småbolagsfonden Norden 

Marknadsvärde 2019-01-01 

Marknadsvärde 2019-12-31 

Anskaffningsvärde 

Förändring totalt + 

Förändring 2019 

Insättning/uttag 2019 

86 960,53 

95.242,98 

18 268,04 

76.974,94 

8.282,45 

0,00 

55 205,07 

55 205,07 
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ÅRSMÖTE 

Normalstadga för förening 

Utdrag ur "Stadgar för Moderata Samlingspartiet" 
Antagna av partistämman den partistämman 20-23 oktober 2011 med ändringar 
gjorda vid partistämman 15-18 oktober 2015. 

Gäller från och med 1 januari 2016. 

vv.tffioderaterna 
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NORMALSTADGAR FÖR PARTIFÖRENING 

I MODERATA SAMLINGSPARTIET 
•• 0 

§1 ANDAMAL 

Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet 
företräder. 

Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla 
moderata ideer, att vinna människor som medlemmar och väljare till partiet och att i 
praktisk politik förverkliga ideer i enlighet med partiets samhällssyn. 

§ 2 ORGANISATION 

Partiföreningen har till uppgift att samordna och leda partiets arbete inom sitt 
verksamhetsområde. Finns flera partiföreningar i samma kommun kan dessa samverka 
vid utförandet av uppgifter. I sitt arbete skall föreningen särskilt uppmärksamma 
informations- och kampanjverksamheten, lokala politiska frågor, rekrytering och 
utbildning samt anskaffa medel för verksamhetens bedrivande. 

Inom föreningens verksamhetsområde bör finnas en ungdomsförening. 

En kommuntäckande partiförening eller en partiförening som omfattar flera kommuner, 
kan delas in i geografiska, intresse- eller verksamhetsbaserade sektioner. 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Mom.1. 
Medlem i partiföreningen är den som är bosatt inom dess verksamhetsområde, delar 
partiets grundvärderingar, följer stadgarna, uppnått den av Moderata 
Ungdomsförbundet föreskrivna lägsta medlemsålder och som betalat fastställd 
medlemsavgift. Medlem som ej erlagt den årliga medlemsavgiften senast vid 
halvårsskiftet erhåller ett registrerat medlemskap. Registrerad medlem kvarstår 
därefter som längst till och med utgången av nästkommande kalenderår. 

Partiföreningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Medlem i 
Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är medlem i den 
partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen är bosatt eller sökt och 
erhållit medlemskap i. 

Efter särskild ansökan hos partiföreningens styrelse kan medlem som inte är bosatt 
inom partiföreningens verksamhetsområde erhålla medlemskap. Medlem som inte är 
folkbokförd inom partiföreningens verksamhetsområde äger inte rösträtt i prowal till 
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N-tfiloderaterna 
kommun, landsting (motsvarande) eller riksdagsval om något av dessa områden inte 
omfattar folkbokföringsorten. 

Mom.2. 
För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet krävs att 
personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande. 

Mom.3. 
Medlem eller registrerad medlem som är medlem i och/eller aktivt arbetar för någon 
med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar 
partiföreningens syften, kan uteslutas ur partiföreningen. 

\._ Mom.4. 
Inträffar fråga om uteslutning har partiföreningens styrelse att anmäla förhållandet till 
förbundsstyrelsen och avge yttrande i frågan. Beslut om uteslutning fattas av 
partistyrelsen efter förslag av förbundsstyrelsen. Från det att ett uteslutningsärende 

\._ väckts i och behandlats av förbundsstyrelsen tills dess att ärendet avgjorts av 
partistyrelsen saknar medlemmen rösträtt i partiet och möjligheten att utöva sina 
förtroendeuppdrag i partiet. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om 
återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns. Återinträde som 
medlem i partiet avgörs av partistyrelsen. 

Mom.5. 
Medlem i annan förening inom Moderata Samlingspartiet äger mot uppvisande av 
medlemskort, eller genom att på annat sätt styrka sitt medlemskap, rätt att delta i 
möte med partiföreningen och äger då yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. 

Mom.6. 
För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten skall medlem vara införd i av 
förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd. 

Mom.7. 
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till partiföreningen för nästkommande 
kalenderår. Denna får ej understiga de sammanlagda årsavgifterna till förbundet och 
riksorganisationen. Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår. Avgift för ny medlem 
som betalas efter den 1 september gäller även för påföljande kalenderår. 

Årsavgiften upptas i samverkan med förbundet. 

0 •• 

§4ARSMOTE 

Mom.1. 
Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar i 
partiföreningen. 
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Mom.2. 
Partiföreningens årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte 
hålls varje år inom de månader förbundsstyrelsen beslutat. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av 
partiföreningens medlemmar så begär. 

Mom.3. 
Kallelse till partiföreningens årsmöte utfärdas av styrelsen senast tre veckor före 
årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utfärdas så snart beslut fattats om extra årsmöte. 

Mom.4. 
Rätt att till partiföreningens årsmöte väcka förslag tillkommer medlemmar i föreningen. 
Förslag skall senast två veckor före årsm~tet ha inkommit till föreningens styrelse. 
Senast en vecka före årsmötet skalrhandlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. 

Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till 
behandling. 

Mom.5. 
Vid ordinarie årsmöte skall väljas en styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte. 

Mom.6. 
Vid ordinarie årsmöte skall minst förekomma: Härutöver tillkommer vid vissa årsmöten 
även beslut och val enligt rekryterings- och nomineringsreglerna, se detta avsnitt. 

a) Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
b) Val av sekreterare. 
c) Val av justeringspersoner. 
d) Fastställande av föredragningslista. 
e) Godkännande av årsmötets utlysning. 
f) Styrelsens verksamhetsberättelse. 
g) Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
i) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår. 
j) Förslag från styrelsen (propositioner). 
k) Inkomna övriga förslag (motioner). 
I) Anteckning om självskrivna ledamöter. 
m) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
n) Val av ordförande och vice ordförande. 
o) Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om 

moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet. 
p) Val av två revisorer och ersättare för dem. 
q) Val av rekryteringskommitte alt. nomineringskommitte enligt bestämmelserna. 
r) Val av valberedning. 
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s) Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare. 
t) Övriga ärenden. 

Mom.6. 
Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom votering vid personval som skall vara 
sluten. Medlem skall personligen utöva sin rösträtt vid årsmötet. Röstning får inte ske 
med fullmakt. 

Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig, uppta så många namn av de 
föreslagna kandidaterna som valet avser. 

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor 
om stadgeändring, sammanslagning eller delning, där två tredjedels majoritet krävs. 
Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den 
mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell 
rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av 
antalet avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning 
mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

Mom.7. 
Ledamot av partiföreningens styrelse äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
denna eller i val av revisor. 

Mom.8. 
Partiföreningen utser det antal förbundsstämmoombud man fått besked från förbundet 
om. Vid val av ombud tillses att Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet 
representeras i förhållande till sina medlemsantal. Ombud och ersättare fungerar intill 
dess nya utsetts. 

§ 5 STYRELSE 

Mom.1. 
Partiföreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice 
ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter. 

Kommunfullmäktigegruppens och moderatkvinnoföreningens ordförande är 
självskrivna ledamöter när partiföreningen inte ingår i krets. 

Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, som omfattar föreningens 
verksamhetsområde, utser en ledamot, normalt sin ordförande, jämte ersättare i 
partiföreningens styrelse. 

Mom.2. 
Styrelsen utser de funktionärer som behövs för verksamheten. 
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Mom.3. 
Styrelsen åligger 

~v.tffioderaterna 

att leda partiets politiska och organisatoriska verksamhet inom partiföreningens 
verksamhetsområde och i samråd med förbundsstyrelsen skapa en lokal 
organisation som effektivt kan bedriva kampanjer, information, utbildning, 
rekrytering och medlemsvård, 

att följa och aktivt delta i landstingspolitiken, kommunpolitiken genom fortlöpande 
kontakter med partiets landstings- och kommunfullmäktigegrupp och 
representanter i nämnder och styrelser, 

att i samråd med fullmäktigegruppen förbereda nominering till kommunal 
representation, 

att verka för att medlemmarna informeras i rikspolitiska, landstingspolitiska och 
kommunpolitiska frågor bland annat genom kontinuerlig mötesverksamhet, 

att hålla fortlöpande kontakt med förbundsstyrelsen och partiets tjänstemän, 

att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om föreningens organisation, 
medlemmar, ekonomi och verksamhet, 

att samverka med Moderatkvinnorna, 

att samverka med Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, samt vara 
ungdomsdistriktet behjälplig i utvecklingen av dess verksamhet, 

att verka för rekrytering av nya medlemmar, 

att verka för medlemmars utbildning i politiska och organisatoriska frågor, 

\_ · att handha partiföreningens ekonomi, 

att uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det endast finns 
en partiförening i kommunen, 

att tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke. 

§ 6 REKRYTERINGS- OCH NOMINERINGSARBETET 

Mom.1. 
I god tid före allmänna val skall partiföreningen efter kallelse av styrelsen 
sammanträda för att behandla rekrytering och nominering av kandidater inför valen. 
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Nb moderaterna 
Därvid skall av förbundsstämman fastställda rekryterings- och nomineringsregler 
följas. Undantag kan beviljas av förbundsstyrelsen. 

Partiföreningen skall nominera och fastställa valsedlar för kommunala val inom 
föreningens verksamhetsområde. När partiföreningen ingår i en krets fastställs 
valsedlar för kommunfullmäktige av kretsen. 

Mom.2. 
För att rösta i prowal och delta i beslut rörande kandidatnominering fordras att 
medlem är folkbokförd i den kommun valet gäller. 

Förbundsstyrelsen kan efter begäran av partiföreningens styrelse eller på eget initiativ 
pröva nomineringsförfarandet i kommunen eller landstingsvalkretsen. 
Förbundsstyrelsen kan med två tredjedelars majoritet fastställa en ny valsedel samt 
återkalla de av·nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda 
kandidater. Förbundsstyrelsens beslut skall senast ha ägt rum fyra veckor efter det att 

\..._ nomineringsstämma ägt rum. 
Ett beslut om överprövning skall meddelas partistyrelsen för kännedom. 

0 .. 

§ 7 PAKALLANDE AV SAMMANTRADEN 

Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med partiföreningens styrelse. Till 
sammanträde med denna samt till årsmöte eller annan sammankomst äger 
förbundsstyrelsen sända företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

§ 8 KRETS 

Finns flera partiföreningar i samma kommun skall en krets eller förbund inrättas för 
dessa. 

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Räkenskapsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Räkenskaper, förvaltningsberättelse 
och övriga handlingar som berör förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till 
revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Granskningen skall vara avslutad och 
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen 
senast en vecka före årsmötet. 

§ 10 STADGAR OCH STADGEÄNDRING 

Mom.1. 
För partiförening gäller av partistämman antagna normalstadgar. Awikelser från dessa 
skall fastställas av förbundsstyrelsen. 
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Mom.2. 
Ändring av partiföreningens stadgar kan beslutas endast av partiföreningens årsmöte, 
varvid två tredjedels majoritet erfordras. 

§ 11 UPPLÖSNING, SAMMANSLAGNING OCH DELNING 

Mom.1. 
Om partiförening skall upplösas, fastställer förbundsstyrelsen nytt verksamhetsområde 
för berörda föreningar. Före beslut om sammanslagning skall godkännande lämnas av 
förbundsstyrelsen. För sammanslagning fordras beslut med minst två tredjedels 
majoritet av två på varandra följande årsmöten, varvid minst det ena skall vara 
ordinarie årsmöte. Årsmötena skall hållas med minst fyra veckors mellanrum. I 
personlig kallelse till årsmöte anges att förslag till sammanslagning skall behandlas på 
årsmötet. 

'--· Vid sammanslagning skall partiföreningens handlingar, tillgångar och skulder tillfalla 
den sammanslagna partiföreningen. 

Sker sammanslagning med fler än en partiförening skall fördelningen av medlemmar, 
handlingar, tillgångar och skulder beslutas av förbundsstyrelsen. 

Mom.2. 
Partiförening som inte haft årsmöte under tre på varandra följande år anses upplöst 
efter att beslut tagits i förbundsstyrelsen. Partiföreningens handlingar, tillgångar och 
skulder övertas av förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar därefter hur kvarvarande 
medel och handlingar överförs till lokal partiförening/ar i kommunen. Finns ingen 
partiförening skall medlen användas för verksamhet i området. 

Mom.3. 
Om partiförening skall delas skall förbundsstyrelsens godkännande först inhämtas. För 
delning fordras beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande 
årsmöten, varvid minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. I personlig kallelse till 
årsmöte anges att förslag till delning skall behandlas på årsmötet. 

Före andra beslutet om delning skall årsmötet besluta om hur den ursprungliga 
partiföreningens medlemmar, handlingar, tillgångar och skulder skall fördelas på de 
nya föreningarna. Sådan fördelning får inte bli uppenbart orättvis. Tvist om fördelning 
avgörs slutgiltigt av förbundsstyrelsen. 

Mom.4. 
Vid förändring av partiföreningars verksamhetsområde genom sammanläggning eller 
delning skall det andra årsmötet också fastställa namn för den eller de partiföreningar 
som bildas. 
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BILAGA: 
NORMALARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGEGRUPPER 

Gäller för kommunfullmäktigegrupper och landstings(region)fullmäktigegrupper. 
Normalarbetsordningen skall i tillämpliga delar även gälla för andra och indirekt valda 
grupper av fullmäktigetyp. 

1. GRUPPENS SAMMANSÄTTNING 

Mom.1. 
Den moderata gruppen i kommunen består av moderata ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. Till gruppens överläggningar kallas med yttranderätt även moderata 
ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och kommunala bolagsstyrelser, politiskt 
tillsatta moderata tjänstemän i kommunen, moderata kommunrevisorer samt förenings
och kretsordförande i kommunen. Partiets medlemmar har rätt att närvara med 
yttranderätt vid ordinarie gruppsammanträde. Partiombudsmannen i förbundet skall för 
kännedom erhålla kallelse till gruppmöte. Därutöver bör gruppmöten, öppna även för 
allmänheten, regelbundet hållas. 

Mom.2. 
Den moderata landstingsgruppen består av moderata ledamöter och ersättare i 
landstinget. Till gruppens överläggningar kallas även moderata ledamöter och ersättare i 
viktigare styrelser och nämnder, politiskt tillsatta moderata tjänstemän, moderata 
landstingsrevisorer, förbundsordförande och partiombudsmän i landstingsområdet. 

2. GRUPPENS UPPGIFTER 

Mom.1. 
Gruppens uppgifter är: 

att utifrån fastställda program genomföra partiets politik, 

att i samarbete med partiorganisationen medverka till och initiera information och 
opinionsbildning i kommunala frågor till väljare och medlemmar, 

att genom partiets organisation och genom kontakter med medborgarna hålla sig 
underrättad om behov, önskemål och synpunkter som berör kommunens 
(motsvarande) verksamhet, 

att utse ledamöter av gruppledning och efter samråd övriga organ, 

att vid behov tillsätta särskild kommitte, utredning, projektgrupp med mera, 

att i förekommande fall besluta om organisation och hantering av till gruppen avsatta 
politiska resurser och medel, 
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3. GRUPPENS SAMMANTRÄDEN 

Mom.1. 
Den nyvalda gruppen sammanträder snarast och senast tre veckor efter valdagen för 
förberedande sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen ansvarar för 
sammankallande av den tillträdande gruppen och fungerar som interimistisk ordförande 
för den nyvalda gruppen tills ny utsetts. Vid förberedande sammanträde skall minst 
förekomma: 

a) Val av mötesordförande 
b) Val av mötessekreterare 
c) Information om valresultatet och dess konsekvenser 
d) Information om gällande arbetsordningsregler för nomineringsförfarande, ledamöters 

skyldigheter etcetera 
e) Fastställande av tidsplan för gruppens förberedelser av fullmäktiges valärenden 
f) Fastställande av sammanträdestid för konstituerande gruppsammanträde 
g) Val av valberedning för förberedande av gruppens interna val. Bestämmelserna i 

avsnitt sju gäller i tillämpliga delar. 

Mom.2. 
Den nyvalda gruppen sammanträder snarast efter förberedande möte för konstituerande 
sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen ansvarar för sammankallande av 
den tillträdande gruppen. Vid konstituerande sammanträde skall minst förekomma: 

a) Eventuellt val av särskild ordförande för gruppens sammanträden (se avsnitt 5.1) 
b) Val av gruppordförande 
c) Val av vice gruppordförande 
d) Val av gruppsekreterare 
e) Eventuellt val av gruppstyrelse (se avsnitt 5) 

\ f) Eventuellt val av valberedning (se avsnitt 7) 
g) Fastställande av arbetsordning. 

Mom.3. 
Gruppens ledamöter och ersättare är röstberättigade i moment 1 och 2 samt liknande 
interna beslut. 

Mom.4. 
Sammanträde hålls före kommun(motsvarande)styrelsens sammanträde för genomgång 
av ärenden enligt styrelsens föredragningslista samt övriga frågor av gemensamt intresse. 

Sammanträde kan därutöver vid behov hållas i anslutning till fullmäktiges sammanträde. 

Mom.5. 
Sammanträdesplan för påföljande år fastställs senast under december månad. 

Fullmäktigegruppen sammanträder på ordförandens kallelse. Fullmäktigegruppen skall 
dessutom kallas om det begärs av minst en tredjedel av gruppens ordinarie ledamöter. 
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Ärenden som önskas upptagna till behandling vid gruppsammanträde skall anmälas till 
ordföranden snarast och senast vid gruppsammanträdets början för att bli föremål för 
beslut. 

Kallelse till sammanträde bör sändas ut i god tid till gruppmedlemmarna. I kallelse bör i 
möjligaste mån anges vilka ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet. 

Mom.6. 
Ordinarie ledamot äger alltid rösträtt vid gruppens beslut, oavsett om ledamoten kommer 
att närvara på kommande fullmäktigemöte eller ej. Om ordinarie ledamot kommer att vara 
närvarande på fullmäktiges sammanträde, men är frånvarande från gruppens 
sammanträde, skall ingen rösta i den ledamotens ställe vid gruppens sammanträde. Om 
ordinarie ledamot är frånvarande vid gruppmöte samt dessutom kommer att vara 
frånvarande vid kommande fullmäktigesammanträde, äger den ersättare som ska 
tjänstgöra vid kommande fullmäktigesammanträde rösträtt vid gruppens beslut. Vid 
gruppens beslut ska dess sammansättning i möjligaste mån vara samma som vid 

\_ fullmäktiges sammanträde. 

Mom.7. 
Begärs omröstning ska denna, utom vid personval, ske öppet. Utgången bestäms genom 
enkel majoritet. Vid personval skall omröstning genomföras i en valhandling. Vid sluten 
omröstning skall valsedel för att vara giltig uppta så många namn som valet avser. Vid lika 
röstetal gäller den mening som ordförande biträder med undantag för val eller 
nominering, då lotten avgör. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av antalet 
avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två 
kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

Mom.8. 
Mot beslut kan anföras reservation. Vid gruppsammanträde ska ledamot och ersättare i 
förekommande fall redovisa avvikande mening. 

Gruppen kan rekommendera hur enskild ledamot skall ta ställning till ärende vid 
fullmäktigemöte. Detsamma gäller i fråga om representanternas ställningstagande i 
utskott, delegationer, nämnder och styrelser. 

Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska 
ledamot, som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med 
rekommendationen, anmäla detta vid gruppmötet. Ledamot som icke är närvarande vid 
gruppmötet, ska i god tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande 
eller rösta på sådant sätt till ordföranden. 

I valärenden gäller gruppens rekommendation för samtliga tjänstgörande ledamöter i 
fullmäktige. 
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Mom.9. 
Gruppen kan enligt "Försäkran för kandidat och förtroendevald" uttala att den inte längre 
har förtroende för en person som representant. Sådant beslut skall i förekommande fall 
genomföras med sluten omröstning och med två tredjedels majoritet för att bli gällande. 
Beslutet skall föregås av att representanten och förbundsstyrelsen beretts tillfälle att yttra 
sig. Från det att gruppen uttalat att den ej har förtroende för en person och till dess att 
den avsagt sig sina uppdrag är personen avstängd från gruppens arbete. 

4. GRUPPLEDAMÖTERNAS SKYLDIGHETER 

Mom.1. 
Ledamot skall vara beredd att vid gruppens sammanträde föredra ärenden inom sin 
nämnds eller motsvarande område och också vara beredd att i dessa ärenden föra 
gruppens talan vid fullmäktiges sammanträden. 

Mom.2. 
Ledamot skall före inlämnandet av motion informera gruppen. lnlämnande av 
interpellation eller enkel fråga skall föregås av samråd med gruppordföranden eller 
presidiet. 

Mom.3. 
Vid gruppsammanträde skall ledamot i förekommande fall klart redovisa avvikande 
mening. Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till 
ärende, skall ledamot som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke 
överensstämmer med rekommendationen, anmäla detta senast vid gruppmötet före 
fullmäktiges sammanträde. Ledamot som icke är närvarande vid gruppmötet, ska i god 
tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande eller rösta på sådant 
sätt till ordföranden. 

Tjänstgörande ledamot eller ersättare som icke är närvarande vid gruppmötet och ej 
anmält avvikande mening enligt ovan finner sig i gruppens beslut. 

Mom.4. 
Förhinder att närvara vid gruppsammanträde skall snarast anmälas till gruppens 
sekreterare. 

Mom.5. 
Ledamot skall medverka vid kommunal (motsvarande) politisk information, 
opinionsbildning och kampanjarbete till allmänhet och partimedlemmar. 

5. GRUPPENS LEDNING 

Mom.1. 
Gruppens ordförande är gruppledare för partigruppen i fullmäktige. Vid förfall inträder vice 
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ordföranden. Gruppens presidium företräder gruppen gentemot andra partier såvida inte 
annat beslut fattas. Gruppen kan även utöver presidiet utse särskild ordförande för 
gruppens sammanträden. 

Mom.2. 
Bland gruppens ledamöter kan en gruppstyrelse väljas. I fullmäktigegrupper med mer än 
tio ledamöter bör en gruppstyrelse väljas. 

Mom.3. 
Gruppstyrelse består av fullmäktigegruppens presidium samt ytterligare en, tre eller fem 
ledamöter. Vid valet tillses att den får en allsidig sammansättning. 

\_. Mom.4. 
Gruppstyrelse väljs för en period som motsvarar fullmäktigeledamöternas mandatperiod. 
Valet förrättas vid det konstituerande sammanträdet. 

Avgår ledamot av gruppstyrelse under mandatperioden förrättas på nästkommande 
gruppsammanträde fyllnadsval för återstoden av mandatperioden. 

Mom.5. 
Gruppstyrelse sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är nödvändigt eller då 
minst en tredjedel av ledamöterna av gruppstyrelsen så begär. 

Mom.6. 
Gruppstyrelsens uppgifter är: 

att leda och hålla ihop fullmäktigegruppens arbete 

att åstadkomma ett samordnat uppträdande qV fullmäktigegruppen, i synnerhet i 
valärenden 

att snarast efter val ansvara för att utforma politisk plattform ("regeringsförklaring") som 
ligger till grund för förhandlingar med andra partier om vilken politik som skall föras 
och vilken majoritetskonstellation som kan åstadkommas 

att genomföra utvecklingssamtal med ledamöterna i fullmäktigegruppen 

att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens medel och övriga tillgångar 

att i förekommande fall inom eller utom sig utse fullmäktigegruppens kassör 

att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens kansli och politiska organisation 

att i det fall särskild valberedning ej utses utgöra valberedning som i samråd med 
partiorganisationen förbereder de val och nomineringar som fullmäktigegruppen har 
att förrätta. Stadgandena i avsnitt sju gäller i tillämpliga delar även för gruppstyrelsen. 
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6. ORGANISATION I NÄMNDER OCH STYRELSER 

Mom.1. 
De moderata ledamöterna i nämnd/styrelse och deras ersättare utgör nämndgrupp för 
respektive nämnd eller motsvarande organ. Nämndgruppen ansvarar för det löpande 
politiska arbetet inom sitt verksamhetsområde. En av ledamöterna utses som 
nämndansvarig (gruppledare). Det åligger denne att lämna fullmäktigegruppen och 
eventuell gruppstyrelse information beträffande aktuella frågor, förmedla gruppens eller 
gruppstyrelsens uppfattning till de andra partirepresentanterna inom respektive organ, 
samt i övrigt verka för ett samordnat uppträdande. 

7. VALFRÅGOR 

,,_ Mom.1. 
Nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts av kommunen 
förbereds av gruppens valberedning efter samråd med föreningarna eller kretsen i 
kommunen, eller med förbundet där landsting saknas. För landstinget skall sådant 
samråd alltid ske med förbundet. 

Vid olika mening mellan partiorganisation och fullmäktigegrupp gäller den uppfattning 
fullmäktigegruppen har efter att partiorganisationens uppfattning ställts under proposition 
vid gruppsammanträde. 

Inför de valärenden som inleder en mandatperiod skall samtliga medlemmar inom 
kommunen eller motsvarande beredas möjlighet att nominera kandidater eller anmäla om 
intresse finns för uppdrag i nämnder och styrelser. 

\_ Mom.2. 
För nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts eller nomineras av 
fullmäktige kan väljas en särskild valberedning. Utses inte gruppstyrelse skall 
valberedning utses. 

Mom.3. 
Valberedningen skall bestå av tre, fem eller sju ledamöter. Vid valet tillses att den får en 
allsidig sammansättning. 

Mom.4. 
Valberedningen bör till sig adjungera ledamöter från partiorganisationen vilka har 
yttranderätt men ej rösträtt. 

Mom.5. 
Det åligger valberedningen att förvissa sig om att den som föreslås till viss post är beredd 
att kandidera därtill samt att kandidaten skrivit under "Försäkran för kandidat och 
förtroendevald". 
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Mom.6. 
Valberedningens förslag till kandidater till de uppdrag som skall väljas inför en ny 
mandatperiod skall finnas tillgängliga för fullmäktigegruppens ledamöter senast 5 dagar 
före det gruppmöte där valen ska göras. 

Mom.7. 
Valberedningens arbete skall genomföras i samråd med partiorganisationen och den skall 
yttra sig över valberedningens förslag. 

8. ARBETSORDNING 

\_ Mom.1. 

\._ 

Vid inledningen av en ny mandatperiod skall efter samråd med förbundet den tillträdande 
gruppen konfirmera eller revidera denna arbetsordning. 

Görs inte detta gäller denna normalarbetsordning som finns som bilaga till partiets 
normalstadgar. 

9. ÄNDRING AV NORMALARBETSORDNING 

Mom.1. 
Om kommunfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i normalarbetsordningen skall de 
anmälas till förbundsstyrelsen. 

Mom.2. 
Om landstings- alt regionfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i 
normalarbetsordningen skall de anmälas till partistyrelsen. 
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Bjäre Båstad Moderaterna Årsmötesprotokoll 2020-02-13 

Plats: Bygdegården i Förslöv 

Biiagor: 

1. Föredragningslista 

2. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 

3. Revisionsrapport 

4. Proposition från styrelsen 

5. Valberedningens förslag 

§ 1. Årsmötets öppnande 

Ninni Markow hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet för öppnat 

§ 2. Föredragningslistan 

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan i enlighet med bilaga 1. 

§ 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Årsmötet beslutade att välja Sten Wahlgren till ordförande att leda årsmötet. 

§ 4. Val av sekreterare för årsmötet 

Årsmötet beslutade att välja Lena Lindqvist Kello till sekreterare att föra årsmötesprotokoll 

§ 5. Val av justeringspersoner. 

Årsmötet beslutade att välja Lars Elofson och Birgitta Abelin till justeringspersoner, tillika 

rösträknare. 

§ 6. Fastställande av röstlängd. 

Årsmötet noterade att I~ personer fanns inskrivna i deltagarlista/röstlängd, samt beslutade att 

därmed lägga denna till handlingarna. 

§ 7. Godkännande av årsmötets utlysande. 

Årsmötet beslutade att anse årsmötet stadgeenligt utlyst. 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Årsmötet beslutade att anse sig ha tagit del av verksamhets- och förvaltningsberättelse i enlighet 

med bilaga 2 och lägga denna till handlingarna. 



§ 9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 

Kerstin Gustafsson föredrog revisorernas berättelse i enlighet med bilaga 3. 

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna samt att fastställa framlagd 

resultat- och balansräkning. 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning. 

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för 2021 

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för enskild medlem till 270 kr, samt att fastställa 

medlemsavgiften för samsända medlemmar till 470 kr, vilket innebär oförändrade belopp. 

§ 12. Förslag frin styrelsen (propositioner) 

Det förelåg en proposition från styrelsen gällande utseende av rekryteringskommitte. 

Årsmötet beslutade att godkänna propositionen i enlighet med bilaga 4. 

§ 13. Inkomna övriga förslag (motioner) 

Inga förslag från medlemmarna har inkommit. 

§ 14. Anteckningar om självskrivna medlemmar i styrelsen. 

Årsmötet beslutade att anteckna Johan Olsson Swanstein (gruppledare) och Kerstin Gustafsson (MQ) 

samt en ungdomsrepresentant, om och när en sådan senare utses (MUF), som självskrivna 

ledamöter. 

§ 15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 5, fastställa antalet ledamöter i 

styrelsen till sju inklusive ordförande och vice ordförande. 

§ 16. Val av ordförande. 

Årsmötet beslutade att välja Ninni Markow till föreningsordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. 

(Omval) 

§ 17. Val av vice ordförande 

Årsmötet beslutade att välja Gösta Sandgren till föreningens vice ordförande för tiden fram till nästa 

ordinarie årsmöte. 

§ 18. Val av övriga ledamöter. 

Årsmötet beslutade att utse Lena Lindqvist Kello, Ann Elofson, Johan Wastensson, Jonathan Kruuse 

(samtliga omval) samt Rustan Svensson (nyval) till styrelseledamöter för tiden fram till nästa 

ordinarie årsmöte. 
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§ 19. Val av två revisorer och ersättare för dem. 

Årsmötet beslutade att välja Jan Ohlsson (omval) samt Ulf Jiewertz (nyval) till revisorer samt Carl

Magnus Zander och Belisa Berglund (båda nyval) som ersättare för tiden fram till nästa ordinarie 

årsmöte. 

§ 20. Val av valberedning. 

Årsmötet beslutade att välja Jan Ahlström (sammankallande) samt Mona Källbäck och Claes 

Wastensson till valberedning till nästa ordinarie årsmöte. 

§ 21. Val av ombud med ersättare till förbundsstämman för Moderaterna i Skåne. 

Årsmötet beslutade att utse Johan Olsson Swanstein (gruppledare), Ninni Markow (ordförande) 

samt Gösta Sandgren (vice ordförande) att vara föreningens ombud samt att delegera till styrelsen 

att utse ersättare. 

§22. övriga ärenden. 

Avgående styrelseledamöterna Ulf Jiewertz, Gunilla Linghoff, Nicole Hagström samt Anette Åkesson 

avtackades av Ninni Markow. 

§ 23. Årsmötets avslutande. 

Mötesordföranden Sten Wahlgren förklarade årsmötet för avslutat. 

(Z] 
ahlgren ~ Lena Lindqvist Kello 

Ordförande Sekreterare 

~C--·~~~~ Birgl~ Abelin 

Justeringsperson . 



Bjäre Båstad Moderaterna Styrelsemöte 2020-02-13 

Plats: Bygdegården i Förslöv 

Närvarande: Ninni Markow, Lena Lindqvist Kello, Ann Elofson, Johan Wastensson, Johan 

Olsson Swanstein, Jonathan Kruuse. 

§ 1. 

Ordförande Ninni Markow hälsade alla i den nya styrelsen välkomna till detta första och 

konstituerande möte, och förklarade mötet för öppnat. 

§ 2. 
Styrelsen beslutade att utse Johan Wastensson att vara justeringsperson. 

§ 3. 

Till att vara föreningens kassör utsågs Lena Lindqvist Kello 

§ 4. 

Till att vara föreningens sekreterare utsågs Gösta Sandgren. 

§ 5. 

Fördelningen av övriga uppgifter och uppdrag bordlades till kommande styrelsemöte. 

§ 6. 
Utsågs ordförande Ninni Markow och kassör Lena Lindqvist Kello att var och en för sig teckna 

föreningens firma. 

§ 7. 

Nästa Styrelsemöte sker måndagen den 24 februari kl 19.00. lokal Astrakanen, 

kommunhuset. 

§ 8. 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat. 

CL~~ 
Lena Lindqvist Kello 

·-·-·-..... -----

'\ 
~astensson 

Justeringsperson 
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Telefon Bankkonto eller BG/PG 

070-6273343 BG 5416-5667 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_19_-0_1 ___ till och med 2019-12-31 

Erhållet partistöd: _11_0_0_00 ______ kr 

Ordförande Kassör 

Inge Henriksson Hans Grönqvist 
Styrelseledamöter 

Kjell Stridh, Ingrid Edgarsdotter, Hans Grönqvist, Anita Bäck, Marie-Louise Nilsson, 
Eva Maltesson 
Suppl Marianne Eriksson-Mjöberg, Roland Nelson 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Enligt bifogade handlingar. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Ingemar Jönsson och Ingvar Andreasson 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

El Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

El Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Hans Grönqvist 
Ort 

2020-06-25 Boarp Båstad 

2 (2) 



Bjärepartiet 

Revisionsberättelse omfattande verksamhetsåret 2019. 

Undertecknade utsedda att granska Bjärepartiet under 
kalenderåret 2019 får efter fullgjort uppdrag avge följande 
berättelse: 

Vi har tagit del av verifikationer, resultat- och balansräkning 
vilka vi finner korrekt och kontinuerligt förda. 
Vi har granskat styrelseprotokollen och ej funnit anledning 
till anmärkning. 

Mot bakgrund av gjord granskning tillstyrker vi att resultat
.och balansräkning fastställs samt att förtroendemännen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Båstad den 1 mars 2020 

Ingvar Andreasson 

-



Resultaträkning 

Belopp i kr 

INTÄKTER 

Kommunala bidrag 

Medlemsavgifter 

Ränta 

Summa intäkter 

KOSTNADER 

Möte o fika 

Inköp matrial 

Lokal hyra 

Kontorsmatrial Trycksaker 

Blommor uppvaktning 
Annonser 

Data 
Porto 

Bankkostnader 
Utbildning 

Övrig reklam 

Summa kostnader 

!ARETS RESULTAT 

Bjärepartiet 2019 
Kassör Hans Grönqvist 

.. 

2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 

110 000 89 300 

8 899 8 800 

0 0 

118 899 98 100 

23 053 21 593 

0 293 

2 685 15 124 

0 96 385 

400 0 

0 10 912 

2 663 2 663 
225 51 337 
753 756 

2 400 7 640 
320 0 

32 499 206 703 

86 400 -108 603 



Balansräkning 
Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

Bjärepartiet 2019 
Kassör Hans Grönkvist 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier och verktyg 

Summa 

Omsättningstillgångar 
Ej utbetalt extra partistöd 2015 

Värdepapper och fonder 

Kassa 

Bank vardagskonto 

Bank Specialkonto 

Summa omsättningstillgångar 

!SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Balanserat kapital (föregående års resultat) 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Banklån 

Skulder till kreditinstitut 

övriga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

!SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Härmed intygas att ovanstående balans & resultaträkning 

överens.sta~ .. m. mer. me~ räkenskaperna. 

/4 fi:'<0/? EL,-,~., 

11'emar Jö sson . 

• 

2019-12-31 2018-12-31 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

147 330 60 930 

2 2 

147 332 60 932 

147 332 60 932! 

60932 169536 

86 400 -108 603 

147 332 60 932 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

147 332 60 9321 

.~·-, 

·------·---...,,. 
Ingvar Andreåsson 



STADGAR FÖR BJÄREPARTIET 

Antagna vid Årsmötet 2011-03-28, rev. 2015-10-26 

Allmänna bestämmelser 

§ 1. Allmänt 
Bjärepartiet är ett lokalt parti i Båstads kommun som verkar tvärpolitiskt för kommuninvånarnas 
bästa. Partisymbolen är en solros. Partiets ändamål är att arbeta för verkställande av patiets 
partiprogram. Partiprogram tas fram och godkänns av styrelsen. 

§ 2. Beslutande organ 
Partiets beslutande organ är Årsmötet, Extra Årsmöte samt Partistyrelsen . 

§ 3. Firmateckning 
Partiets firma tecknas av Styrelsen eller av den eller de som Styrelsen utser. 

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsår 
Partiets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari tom 31 december. 

§ 5. Organisation 

• Den politiska föreningen Bjärepartiet handhar partiets organisation och medlemsfrågor. 
Föreningen led av en föreningsordförande - Ordföranden. 

• Politiska frågor handhas av Partigruppen (§ 19) som leds av gruppledare i 
Fullmäktigegruppen, härefter kallad Partiledaren 

Medlemskap 

§ 6. Medlemskap 
Medlem är den som vill främja Partiets strävanden, som efterlever dessa stadgar och som erlagt 
fastställd årsavgift. Medlemskap beviljas av Styrelsen. 
Medlemskapet upphör: 

• då medlemsavgiften inte betalats inom 30 dagar efter det en påminnelse skickats ut. 

• då styrelsen erhållit begäran om utträde. 

• då medlem uteslutits ur partiet. 

• då medlem gått med i ett annat lokalt politiskt parti 

Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att medlemmen brutit mot Partiets 
stadgar, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat partiets intressen eller 
aktivt arbetar för någon med Partiet konkurrerande politisk organisation. Beslut om uteslutning 
fattas av 2/3 majoritet av styrelsen 



Uteslutning ska föregås av att den som ska uteslutas ska beredas möjlighet att gå i svaromål inom 2 
veckor ifrån att styrelsens meddelas att personen ifråga riskera uteslutas. 

§ 7. Medlemsavgift 
Årsavgiften för medlemskap fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår och skall erläggas 
senast den 31 januari det år som årsavgiften avser. 

Årsmöte, extra årsmöte och revision 

§ 8. Tidpunkt 
Årsmötet skall hållas senast vid utgången av mars månad på tid och plats som Styrelsen bestämmer. 

§ 9. Kallelse 
Kallelse med förslag till föredragningslista och diirtill hörande h,rndlingar skall senast J4 dagar före 
Årsmötet tillställas medlemmarna Kallelse, utan handlingar, skall vara tillgänglig på Partiets hemsida. 

§ 10. Rösträtt 
Rösträtt har medlem, som för innevarande år till fullo erlagt medlemsavgiften inom angiven tid. 
Ledamot av Styrelsen äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor och 
revisorssuppleant. Röstberättigade medlem får representera högst en (1) annan röstberättigade 
medlem genom fullmakt vid årsmöte eller extra årsmöte. 

Vid nominering av kandidater till fullmäktigelistan äger enbart de som är bosatta i Båstads kommun 
rösträtt. 

§ 11. Medlemsförslag 
Medlem får avge förslag till ärenden att behandlas på Årsmötet. Förslaget skall lämnas till Styrelsen 
senast vid utgången av februari månad. 

§ 12. Ärenden vid Årsmötet 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare 
2. Godkännande av årsmötets utlysning samt fastställande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
5. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen 
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Behandling av förslag framlagda av Styrelsen 
10. Behandling av förslag framlagda av medlemmar (motioner) 
11. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår 
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår 
13. Fastställande av antalet ordinarie Styrelseledamöter. Styrelsen består av ordföranden, minst fyra 
ordinarie ledamöter och minst två suppleanter i fastställd ordning. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig och eventuellt övriga funktionärer. 
14. Val av ordförande i Styrelsen 
15. Val av styrelseledamöter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet 
styrelseledamöter väljs vartannat år samt val av suppleanter för ett år. 
16. Val av två revisorer jämte en suppleant 
17. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning 



18. Under valår: 
° Fastställande av handlingsprogram inför valet. 
° Fastställande av partiprogram för kommande valperiod 

19. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

§ 13. Extra Årsmöte 

Extra Årsmöte hålls då Styrelsen så finner påkallat. Styrelsen är skyldig att kalla till Extra Årsmöte när 
minst en tredjedel av Partiets medlemmar så begär. Sådan begäran skall vara skriftlig och innehålla 
skälen för begäran. När Styrelsen mottagit begäran om Extra Årsmöte skall den inom 7 dagar kalla till 
ett sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. 

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast inom sju dagar före 
mötet tillställas medlemmarna. Underlåter Styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som 
begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid Extra Årsmöte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras. I övriga gäller vad som 
för årsmötet är stadgat i tillämpliga delar. 

§ 14. Extra årsmötet året före valår 

Extra Årsmötet skall hållas senast i november månad året före valår för att utse Partiets va lom bud 
samt valkommitte. Valkommitte ska bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter och utser sin egen 
ordförande. 

Nomineringsregler finns som bilaga till dessa stadgar. Nomineringsregler ska fastställas vid detta 
möte. 

§ 15. Revision 

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan Årsmöten granska 
Styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Partiets räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 

Partiets årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari. Revisorerna ska 
överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. 

Styrelsen 

§ 16. Styrelsen 

Styrelsen ansvarar för partiets administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med 
fastslagen verksamhetsplan. Styrelsen ansvarar för informationen till medlemmar. Styrelsens arbete 
leds av dess ordförande. Vid dennes förfall skall vice ordföranden eller annan som Styrelsen utser 
träda i ordförandens ställe. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 
kassör/medlemsansvarig och eventuellt övriga funktionärer. 

Styrelsen skall protokollföra sina möten. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet 
fastställda turordningen. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv för tiden fram till 
nästa årsmöte. 

Suppleant har inte rösträtt men har närvaro-, yttrande- och förs lagsrätt. Suppleant tjänstgör i den av 
Årsmötet fastställda turordningen med rösträtt vid förfall av ordinarie ledamot. 



Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 

Sammanträden 
Partistyrelsen sammanträder på kallelse av Ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter 
begärt det. Partistyrelsen bör sammanträda varannan månad. 

Fullmäktigegruppen 

§ 17. Fullmäktigegruppen 
Fullmäktigegruppen består av Partiets ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 

Gruppens arbete leds av Partiledaren som utses av gruppen. Vid partiledarens förfall utser gruppen 
en annan ordförande för mötet. 

Fullmäktigegruppen tar ställning till huruvida gruppen skall rekommendera Partiets ledamöter att i 
viss fråga inta en gemensam ställning. Det åligger partiledaren att inhämtar Partigruppens 
ställningstagande i viktigare och principiella frågor som kommer att behandlas i kommunfullmäktige. 

§ 18. Sammanträden 
Fullmäktigegruppen sammanträder i anslutning till fullmäktigemötet. Agendan utgörs av ärendelistan 
i fullmäktigemötet. I beslut deltar ordinarie fullmäktigeledamöter samt de ersättare som kommer att 
tjänstgöra vid det kommande fullmäktigemötet. 

Ordinarie fullmäktigeledamot som ej kommer att delta i fullmäktigesammanträdet skall så snart 
detta blir känt anmäla detta till partiledaren. 

Vid gruppsammanträde ska ledamot och ersättare i förekommande fall redovisa avvikande mening. 
Beslutar gruppen att rekommendera Partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska ledamot, 
som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med rekommendationen, 
anmäla detta vid gruppmötet. 

Partigruppen 

§19. Partigruppen 
Partigruppen utgörs av styrelsen samt förtroendevalda (inkl. ersättare) och ansvarar för partiets 
politiska arbete och genomförande av partiprogram. Partigruppen ska fastställa partiets 
ställningstagande i viktigare och principiella frågor samt orientera ledamöter i samtliga kommunala 
beslut. 

Partigruppen leds av Partiledaren i kommunfullmäktige. Vid dennes förfall leds Partigruppen av 
partieledaren utsedd ledamot och i annat fall utser gruppen ordförande för mötet. Partigruppen 
fastställer sin arbetsordning för att mest effektivt genomföra sitt arbete. Fullmäktigeledamot skall 
anmäla motioner, interpellationer och frågor till partigruppen innan de väcks. 

§ 20. Sammanträden 



Partigruppen sammanträder på den av gruppen fastställda mötesdagar. Styrelsen äger också rätt att 
sammankalla partigruppen. 

Partigruppen fastställer agendan som bör innehålla information om styrelsebeslut, 
fullmäktigegruppbeslut, ärende som kommer att behandlas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder, genomgångar av förtroendevaldes verksamhet i kommunens 
politiska organ, inkomna motioner, skrivelser samt övriga frågor. 

Partigruppen skall protokollföra sina möten. 

Medlemsgruppen 

§ 21. Medlemsgruppen 
Medlemsgruppen utgörs av samtliga föreningens medlemmar och är rådgivande i allmänpolitiska 
frågor. Medlemsgruppen kallas veckan före kommunstyrelsens sammanträde där kommunstyrelsens 
ärendelista avhandlas. 

I medlemsgruppen behöver protokoll inte föras. 

Beslutsordning, stadgar, m.m. 

§ 22. Beslut och omröstning 
Årsmötet och extra årsmötet är beslutför med det antal röstar som är representerat på mötet. 
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

Omröstning ska sker öppet, utom votering i personval som skall vara sluten. Utgången av omröstning 
bestäms genom enkel majoritet, utom i frågor om stadgeändring eller upplösning (se §24 och §25). 
Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i en ny votering. 

Om lika röstetal kvarstå avgörs frågan i enlighet med den mening som ordförande biträder. 

Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Mot beslut kan anförs reservation. 

§ 23. Stadgetolkning 
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållanden som inte är förutsett av stadgarna, 
avgörs frågan av nästkommande Årsmöte, eller i trängande fall, interimistiskt, av Styrelsen. 

§ 24. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av Årsmötet med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. 

§ 25. Upplösning 
För upplösning av Bjärepartiet krävs beslut av Årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Beslutet skall ange hur Partiets behållna tillgångar skall användas. 

§ 26. Deltagande på partiets möten 
Samtliga möten i partiet, förutom styrelsemötena, är öppna för partiets medlemmar om inte 
styrelsen i särskilt fall beslutat om annat. 



Bilaga 1 

Nomineringsregler 

1. Årsmötet skall året före allmänt val utse en Valkommitte. Valkommitten utser inom sig en en 
ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

2. Valombud skall anmälas till valmyndigheten och bestyrks genom protokollutdrag. Denna 
anmälan bör göras under hösten före valet. Anmälan är giltig intill dess ny anmälan om valombud 
lämnas. 

3. Kommittens uppgifter är att förbereda valfrågor samt utarbeta förslag till valmanifest mm som 
skall föreläggas partistyrelsen. 

4. Kommitten träffas senast under december månad före valet för att organisera utskick med 
förfrågan av partimedlemmarna, huruvida de önskar deltaga som kandidater. En bred information 
skall biläggas förfrågan. Svaret skall vara skriftligt samt undertecknat och vara valkommitten 
tillhanda senast den 15 jan av valåret. 

5. Kommitten bestämmer slag av valsedel, vilket kan vara av två slag: 

• Att den röstberättigade antecknar kandidaterna i den ordning han/hon vill se valsedeln. 

• Att kryssa för ett antal namn. 
Kandidaternas namn sätts upp i alfabetisk ordning (efternamn). Listan bör innehålla minst 30 
namn. Kommitten tillsammans med partistyrelsen, har att diskutera om val skall genomföras med 
en eller flera listor. 

6. Snarast efter den 15 jan före val skickas valsedlar, inne kuvert och ytterkuvert samt information 
till partiets medlemmar. 

7. Nomineringsmöte skall hållas under mars av valåret. Tidpunkt för nomineringsmöte bestäms av 
kommitten. Kommitten svarar för kallelsen. 

8. Valsedlarna skall returneras till ordförande för kommitten och skall vara tillhanda senast tre 
veckor före utsatt nomineringsmöte. 

9. Ordförande samlar alla röstbreven. Inom en vecka träffas kommitten för avprickning mot 
röstlängd, medlemsmatrikeln. Ytterkuverten öppnas och innerkuverten läggs i en valurna (låda). 
Därefter kastas samtliga ytterkuvert. 

lnnerkuverten öppnas och sammanräkning genomförs. Kommitten upprättar rådgivande 
förslag till kandidatlista. 

10. Vid ordinarie årsmöte, vid valår tillika nomineringsmöte, i mars fastställs valsedeln. 
Kandidatnamnen skall antecknas i den ordning de ska står på valsedeln. 

11. Innan listan slutgiltigt fastställes, skall godkännande och förbindelserna gentemot partiet 
undertecknas av kandidaterna. 



Bjärepartiets årsmöte 2020 
Protokoll fört vid årsmötet 
måndagen den 8 juni 2020 

Närvarande Hans Grönkvist, Marie Louise Nilsson, Helena Stridh, Claes Sjögren, Inge 
Henriksson, Arne Tegsell, Ingemar Jönsson, Göran Håkansson, Eva Maltesson, Ingrid 
Edgardsdotter och Bo ~endt. 

§ 1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner, tillika rösträknare på mötet 
Till ordförande att leda årsmötet valdes Helna_Stridh, sekreterare Bo Wendt och 
justeringspersoner Claes Sjögren och Hans Grönqvist 

§ 2 Fråga om utlysning av mötet samt fastställande av röstlängd 
Utlysningen av mötet godkändes. Röstlängd fastställas till 11 röstberättiga medlemmar. 

§3 Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordningen godkändes 

§ 4 Verksamhetsberättelsen 
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 föredrogs av Inge Henriksson och 
godkändes (se Bilaga 1 ). 

§ 5 Årsredovisningen 
Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkningen) för 2019 föredrogs av Hans 
Grönqvist och lades till handlingarna (se Bilaga 2). 

§ 6 Revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen läsas upp av Ingemar Jönsson. 

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningen . 
Resultat och balansräkning godkändes. 

§ 8 Ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 9 Behandling av förslag framlagda av styrelsen 
Fanns inga 

§ 10 Motioner 
Fanns inga. 

§ 11 Budget för år 2020 
För innevarande verksamhetsår framlades styrelsens förslag till budget som lästes upp 
av Hans Grönqvist och fastställdes (se Bilaga 3) . 

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för 202~ [ 1if- c:j 
Årsmötet beslutade att medlemsavgift ska vara 100 kr per person . 

§ 13 Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen 
Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 6 plus ordförande och 2 suppleanter. 



§ 14 Val av ordförande för ett år 
Inge Henriksson valdes till ordförande för 1 år. 

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Som ledamöter i styrelsen på två år valdes Arne Tegsell, Marie Louise Nilsson och· 
Helena Stridh. 

Valda sedan tidigare med ett år kvar är Hans Grönkvist, Eva Maltesson och Ingrid 
Edgardsdotter. 

Suppleanter i styrelsen 1. Roland Nelson 2. Vakant. 

16 Val av revisorer 
Som revisorer för ett år valdes Ingemar Jönsson och Ingvar Andreasson . Kerstin 
Johansson valdes som suppleant. 

§ 17 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Göran Håkansson (sammankallande), och Helena Kruse. 
Haakon Böcker valdes som suppleant. 

§ 18 Fastställdes av verksamhetsplan . 
Det uppdrogs till styrelsen att utforma en verksamhetsplan . 

§ 19 Avslutning 
Ordf. tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutad. 

Vi~ protokollet: 
I _'/ 

l~Mf 
( ll_Jt ,' 

I 
86 Wendt 

I 

Justeras: 

Hans Grön.kvist 



Konstituerande styrelsemöte (bp) 20200622 kl 18.30 
i sessionssalen Kommunhuset i Båstad 

Närvarande: Inge Henriksson, MarieLouise Nilsson, Hans Grönqvist, Arne Tegsell och 
Ingrid Edgarsdotter 

Frånvarande; anmält förhinder: Helena Stridh och Eva Maltesson 

Till ordförande valdes Inge Henriksson (på årsmötet 20200608) 

Till vice ordförande valdes Helena Stridh 

Till kassör , medlemsansvarig och firmatecknare valdes Hans Grönqvist. 

Till sekreterare valdes Ingrid Edgarsdotter 

Övriga ledamöter: MarieLouise Nilsson, Arne Tegsell och Eva Maltesson 

ersättare: Roland Nelson 

Ordförande tackade de närvarande och mötet avslutades . 

V/11111'/Y iJo od(/dfer 
sekret~1:aJ1ngrid Edgaaltiotter 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Centerpartiet Båstads kretsen 802453-9002 
Adress Postadress 

c/o Anne Wemmert, S Hovallsvägen 164 269 71 Förslöv 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

0431-450662 343-0030 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_1_90_10_1 ___ till och med_20_1_9_12_3_1 _ _ _ 

Erhållet partistöd: _a_o _oo_o _______ kr 

Ordförande Kassör 

Ebba Krumlinde Anne-Marie Wemmert 
Styrelseledamöter 

Linnea Gunnarsson-Elvertsson, Mats Sjöbäck, Rune Andersson, lb Nilsson, Kenneth Larsson, Johan Arnoldsson, 
Anton Karlsson, Sonia Larsson, Emma Jönsson, Josefin Svensson, Kjell Jonsson 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Länk till Centerpartiets stadgar 

https://www.centerpartiet.se/download/18.6ec93a8d16029729a24765/1512664415942/Stadgar%20f�r%20Centerpartiet_2017.pdf
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0 Protokoll från årsmötet som visar alt ansvarsfrihet beviljats 
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Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Intygas av Namnförtydligande 

ib Nilsson lb Nilsson 
Datum Ort 

2020-06-25 Stora Hult 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade som utsetts av Centerns kommunkrets i Båstad, har idag granskat 

Räkenskaperna för 2019 och får härmed avlägga följande berättelse. 

Vi har tagit del av räkenskaper, balansräkning, kassa och behållning, allt är väl förda och 

Vi tillstyrker årsmötet att bevilja styrelsen, och kassaförvaltare, ansvarsfrihet för det 

gångna året. 

Ranarp 2020 0128 

Tomas Kulneff 



Centcrpartiel!l kommunkrets i 1lastad 

k0245J-90(12 

~$':. l9--01--01 - 19-J2-3l 
Resultatenhet; Hela företiget 
Period: 19-0I-Ol-19--L2-31 

Rörelsens intakter mm 
ÖVri.ga rörelseintiikter 

3900 Medlemsa:vgifter 
3987 Erhållna ko.maMJrullu bidrag 

Resultatrapport 
Preliminär 

3990 ÖWga elSätmingar och inläkt:er 
S: a ÖVrigu rörelseintäkter 

S:a Rörelseintäkter nnn 

Rörelsens kos1.nader 
Råvaror ocb :mmödenherer ruru 

4010 Arvode 
41 LO Bidrag till clistrik!ci 
41.20 Kun:er oc)I konf=er 
4130 Stiimrrm' 
4 l50 Valkostnader 
S:a Riiv= och ftlmödenbetermm 

Bruttovinst 

ÖVriga externa kostnudcr 
5010 Lakalhyra 
5100 Mötcskostnader 
5120 Färtiiring möte 
5800 Resekos1nader 
6110 Kontorsmateriel 
6150 Trycksaker 
6190 Annonser 
6250 Post befordran 
6320 Medlemsavgifter 
6390 Övriga kostnader 
6570 Bankkootnader 
S:a ÖVri.ga externa kostnader 

S:a IWrdsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter awJrrivningar 

Rörelseresultat llire finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga räru:eint:iikter och liknande resultulpoo ter 

831 0 RJ!ntcintiikter 
S:u. ÖVri,ga riinteiotllkb:r ocb liknande remltatposter 

S:a R=ltat .från :finansiella investt:ringur 

Resultat efter finansiella intäkt.er och kostnader 

Resultat fore bokslutsdisposition.er och_ skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resuUa.t 

8999 Arets reiultat 

Perioden 

12 210,00 
80 000,00 

0,00 
92 210,00 

92 210,00 

-2 997,00 
0,00 

-6 150,00 
-2 250,00 
-2 749,00 

-14146,00 

78 064,00 

-2 145,00 
0,00 

-6 585,00 
-3 695,00 
-1 999,00 
-2 933,00 
-1 519,00 
-1 723,00 
-1 000,00 
-2 420,00 

-900,00 
-24 919.00 

-39 065,00 

53 145,00 

53 145,00 

53 145,00 

4,20 
4,20 

4,20 

53 149,20 

53 149,20 

53 149,ZO 

53 149,20 

-53 149,20 

Sida: l(I) 

l~vet; 20--0.1-22 
08:11 

~~everor- 47 

Aclrumilcra.1 Pcricxl fa år 

12 ZI0,00 14130,00 
80 000,00 40 500,00 

0,00 5 000,00 
92 210.00 59 630,00 

92210,00 59 630,00 

-2 997,00 0,00 
0,00 -54{;0,00 

-6 150,00 -869,00 
-2 250,00 0,00 
-2 749,00 -76164,00 

-14146,00 -82 493,00 

78 064,00 -22 863,00 

-2 145,00 -1100,00 
0,00 -880,00 

-6 585,00 -4 365,00 
-3 695,00 -251 ,00 
- l 999,00 -988,00 
-2 933,00 0,00 
-1 519,00 -2 093,00 
-1 72l,00 -5 401,00 
-1 000,00 -1 000,00 
-2420,00 -300,00 

-900.00 -900,00 
-24 919,00 -17 278,00 

-39 065,00 -99 771,00 

53 145,00 -40 141,00 

53145,00 -40 141,00 

53 145,00 -40 141,00 

4,20 4,21 
4,20 4,21 

4,20 4.2.1 

53 149,20 -40 136,79-

53 149.20 -40 136,79 

53 149,20 -40136,79 

53 149,20 -40 136,79 

-53 149,20 

~~ 7 ·1/2,·vJ . I'. ( 
vv ,,-- ,. 

~· 



Cmteipnrti.ets kommun.krets i Båstad 

802453-9002 

RJ:ikcnskapsfu-: 19-01-0L - 19-12-31 
R.t!s1.1l!utenhct: Hela roretaget 
Period: 19-01-01 - 19-12-31 

TILLGÅNGAR 
Orusä~tillgiingiir 

Kassa och bank 

Balansrapp011 
Preliminär 

1930 Företagskonto/checld,;onto/affårskonto 
1940 ÖVriga bankkonton 
S;a Kassa och bank 

S:a Om..ii.ttningstillgångar 

S:A TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Eget kapitul 

2010 Eget kapital 
2019 Arets .resultat 
S:a ~<>et kiq,ital 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

BERÄKNATRESULTAP-** 

Ing oolans 

29454,71 
8 478,50 

37 933,21 

37 933,21 

37 933,21 

-37 933,21 
0,00 

-37 933,21 

-37 933,21 

0,00 

Sida; l(l) 

Utskrivet: 20-01-22 

08:13 
Senaste vemr: 47 

Peciod 

53145,00 
4,20 

53 149.20 

S3 149.20 

53149,20 

0,00 
-53 149,20 
-53 149,20 

-53 149,20 

0,00 
,.7 rr /c)vi/J // 

J 

Ut~ bal.ans 

82599,71 
8482,70 

91 082,41 

91 082,41 

91 082,41 

-37 933,21 
-53 149,20 
-91 082,41 

-91 082,41 

0,00 

)It 



Centerpartiets kommunkrets i Båstad 
Resultatbudget 2019 

Konto Benämning Budget 2019 

Intäkter 
3990 Medlemsavgifter 13500 
3987 Kommunalt partistöd 80000 
3990 Övriga ersättningar 
8300 Räntor 4 

Summa intäkter 93504 

Kostnader 

4110 Bidrag till dfstriktet 5000 
4115 Bidrag t ill avdelningar 4000 
4120 Kurser och konferenser 4000 
4130 stämmor 7000 
4150 Valkostnader -eu 10000 
5010 Lokalhyra 2000 
5100 Möteskostnader 2000 
5120 Förtäring möte 5000 
5800 Resekostnader 2000 
5990 Övrig reklam 2000 
6110 Kontorsmateria I 400 
6150 Trycksaker 0 
6190 Annonser 4000 
6250 Porto 3000 
6320 Medlemsavgifter 1000 
6390 Övriga kostnader 300 
6570 Bankkostnader 900 
7010 Arvoden 3000 

Summa kostnader 55600 

Resultat 37904 

lng balans 
2019-01-01 

1930 Swedbank 29454,71 

1940 Bankkonto Bjäre CUF 8478,5 

Summa 37933,21 

Utfall 2019 

12210 
80000 

0 
4 

92214 

0 

6150 
2250 
2749 
2145 

0 
6585 
3695 

1999 
2933 
1519 
1723 
1000 
2420 
900 
2997 

39065 

53149 

Utg balans 
2019-12-31 

82599,71 

8482,7 

91082,41 ; 

fl 

Budget 2020 

13500 
80000 

4 

93504 

5000 
0 

4000 
2500 

0 
2000 
2000 
6000 
3000 
2000 
1000 
500 
2000 
3000 
1000 
1000 
900 
3000 

38900 

54604 

~I l ,A1U,-V 



Lokal och möteskostnad 8 730 kr 

Annonser 1 519 kr 

Reskostnader 3 695 kr 

konferens 6 150 kt 

material och trycksaker 4 932 kr 

porto 1 723 kr 

bankkostnader 900 kr 

arvoden 2 997 kr 

kostnader EU-val 2 749 kr 

Resterande 46 605 kr sparas till valkampanj 2022 

/6 
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2020-02-25 
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Protokoll för Kretsstämma 2020-02-23 
Kretsstämman avhölls i Hovs Församlingshem. 21 medlemmar var närvarande vid stämman. 

Lars Hansson, vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, gav information och inblick i 
arbetet med kollektivtrafiken inom Region Skåne. 

1) Mötet öppnades av Ebba Krumlinde. Ebba öppnade mötet med en återblick på 2019. 
Ebba tackade alla fö~ delta~andet i EU valrörelsen och för det jobb som medlemmarna 
lagt ner under det gangna aret. 

2) Val av mötesfunktionärer. 

a) mötesordförande: Lars Hansson. 

b) sekreterare: Mats Sjöbeck. 

c) justeringspersoner: Christian Nilsson och Anton Karlsson. 

d) rösträknare: som justeringspersoner 

3) Godkännande av kallelse. 

Kallelsen godkändes. Personligt brev till medlemmar den 5 februari 2020. 

4) Fastställande av röstlängd. 

Vid behov. 

5) Fastställande av föredragningslista. 

Godkännes. 

6) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsberättelsen och ekonomirapporter godkändes. 

7) Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen lästes upp av Arne Nilsson. 

8) Fastställande av balans- och resultaträkning. 

Balans och resultaträkningen fastställdes. 

9) Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljas enhälligt ansvarsfrihet. 

10) Informationspunkter 

a. Ebba informerade om Centerpartiets policy "Centerpartiets verksamheter ska vara 
trygg och fri från trakasserier" 

Policyn lades till handlingarna. 

11) Förslag från medlemmar kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen 

Inga förslag lämnades. 

12) Ersättningsfrågor. 

Valkommltten föreslår en årlig ersättning till följande styrelseposter. Ordförande, Sekre
terare och Kassör. Ersättning skall vara inom det belopp finns i Skatteverkets vägledning 
"en person om ersättningen under året är mindre än 1 000 kr". 

Stämman beslutade följande ersättningar. Till Ordförande, Sekreterare och Kassör 999 
kronor per år. 

~ ~ G1L Centerpartiet 
)1f-



Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2020-02-23 för Centerpartiets Båstadskrets. 

Närvarande: Ebba Krum linde, Mat s Sjöbeck, Linnea Gunnarsson - Elvertsson, lb Nilsson, Anton Karlsson . Sonia 

Larsson, Christian Nilsson 

1. Mötet öppnas av Anton Karlsson 

2. Till juste rare valdes Ebba Krum linde 

3. Föredragningslistan godkännes. 

4. Konstituering av styrelsen. 

4a. Till sekreterare valdes lb Nilsson 

4b. Till kassör valdes Anne-Marie Wemmert 

4c. Till vi ce ordförande valdes Ebba Krum linde 

5. Till firmatecknare för Centerpartiets Kommunkrets i Båstad utsågs kassör Anne Marie Wemmert 

och ordförande Anton Karlsson . Dessa har rätt att var och en för sig disponera medel i Företagskonto 8214-

9,933 417 249-2. 

6) Till firmatecknare för Bjäre CUF Avdelning CUF utsågs kassör Anne Marie Wemmert 

och ordförande Anton Karlsson. Dessa har rätt att var och en för sig disponera medel i Företagskonto 8214-

9,933 069 960-5. 

9) Nästa styrelsemöte hålls den 19 mars kl 1830 i Båstad. 

10. Mötet avslutas. 

Hov den 23 februari 2020 

Anton Karlsson, ordförande lb Nilsson, sekreterare 

Ebba Krum linde, juste rare 
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Liberalerna i Båstad 2019 

Räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31 

Resultatrapport 

intäkter 
medlemsavgifter 
partibidrag 

summa intäkter 

kostnader 
Banktjänster 
årsmöte 
Liberalerna i Skåne 

summa kostnader 

Arets vinst 

Balansrapport 

Tillgångar 
ingående saldo Swedbank 
årets vinst 

Summa tillgångar 

Eget kapital 
Ingående 2019-01-01 
Arets vinst 

Summa Eget kapital 

963 
60 000 

60 963 

900 
600 

5 660 

7160 

53 803 

5 199 
53 803 

59 002 

5 199 
53 803 

59 002 



I. 
Liberalerna 

Liberalerna i Båstad 

Normalstadgar för lokal förening 
Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderad genom landsmötesbeslut 
den 22 november 2015, reviderad genom årsmöte lokala föreningen i Båstad 
kommun 2018~03-01 

§ 1. Ändamål 
Liberalerna i Båstads uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till 
gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för 
samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av 
personer med liberal samhällsåskådning till politiska förtroendeuppdrag. 

Föreningen skall dessutom besluta om 
- fördelning av kommunalt partistöd 
- provval och fastställande av kandidater inför kommunfullmäktigeval 
- nominering av personer till offentliga uppdrag på kommunal nivå. 

§ 2. Sammansättning 
Föreningen består av Liberalernas medlemmar inom Båstad kommun, vilka inte är 
medlemmar i någon annan lokal förening eller direktanslutna till länsförbund eller 
riksorganisationen. 

§ 3. Avgifter och partistöd 
Föreningens medlemmar skall betala den avgift som årsmötet bestämt. Bara den 
som erlagt fastställd avgift räknas som medlem. Medlem under 25 år som samtidigt 
är medlem i Liberala Ungdomsförbundet betalar reducerad avgift enligt vad som 
fastställs på årsmöte, dock högst halv ordinarie avgift. 

Föreningen är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för 
Liberalernas lokala verksamhet i Båstad Kommun 

§ 4. Medlemsmöte 
Föreningens högsta organ är medlemsmötet. Varje år hålls minst ett medlemsmöte, 
tillika årsmöte. Medlem har rösträtt vid medlemsmöte först efter det att tre månader 
gått sedan inträdet i Liberalerna. 



Årsmötet skall hållas senast under april månad. Tid för årsmötet skall meddelas 
samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet. Kallelse till årsmötet skall sändas 
ut till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. 

Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till 
styrelsen tre veckor före årsmötet. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och 
övriga förslag från styrelsen skall sändas ut till medlemmarna senast två veckor före 
mötet. Frågor enligt punkt 17 skall lämnas in till styrelsen sju dagar före årsmötet. 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Årsmötet öppnas 
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet 
3. Fråga om mötet behörigen utlysts 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Kassarapport och revisionsberättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet 
8. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i 
styrelsen 
9. Val av ordförande, vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i 
styrelsen 
10. Val av två revisorer och en ersättare för dessa 
11. Val av valberedning 
12. Val av ombud till förbundsmötet enligt för länsförbundet gällande stadga 
13. Övriga eventuellt förekommande val 
14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla 
15. Motioner och förslag från styrelsen 
16. Rapport från kommunfullmäktigegruppen 
17. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag 
18. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla 
19. Årsmötet avslutas. 

Utöver årsmöte hålls medlemsmöte inom en månad efter begäran från antingen 25 
medlemmar eller en tiondel av medlemmarna (dock minst fem medlemmar) eller efter 
beslut av styrelsen. Tid och plats fastställs av styrelsen och skall meddelas samtliga 
medlemmar senast en vecka före mötet. 

§ 5. Styrelsen 
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och 
medlemsmötets beslut. Styrelsen består av föreningens ordförande och de övriga 
ledamöter som föreningsmötet utsett. Styrelsen utser inom sig sekreterare och 
kassör och kan till sig adjungera representanter. Styrelsen sammanträder på kallelse 
av ordföranden eller när två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när 
antalet närvarande styrelsemedlemmar är mer än hälften av antalet ordinarie 
ledamöter. 

Det åligger styrelsen särskilt att: 
- ansvara för att medlemsmötets beslut verkställs 
- sammankalla medlemsmöte 



- till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport 
- vidta åtgärder för Liberalernas deltagande i kommunfullmäktigeval inom Båstad 
Kommun och se till att lokalt valarbete utförs vid landstings-, riksdags- och 
Europaparlamentsval samt folkomröstningar 
- snarast till länsförbundet anmäla inom föreningen förrättade val samt i övrigt hålla 
kontakt med länsförbundet 
- hålla medlemmarna orienterade om partiets verksamhet och de politiska 
händelserna inom Båstad Kommun 
- vidta åtgärder för att trygga föreningens ekonomi. 

§ 6. Räkenskaper och revision 
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår 
och överlämnas tillsammans med protokoll till revisorerna senast två veckor före 
årsmötet. Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet. 
Föreningens bokslut skall snarast möjligt efter årsmötet sändas till länsförbundet. 

§ 7. Beslutsfattande 
Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. Röstning med fullmakt 
godtas inte. 
Vid val till uppdrag och beslut om nomineringar där endast en person kan utses krävs 
absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången 
ingen av de föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två 
kandidater som fått flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest 
röster. 

§ 8. Nominering 
Inför nominering till ordinarie val tar styrelsen fram ett förslag på nominerings lista. 
Medlemsmötet kan då avgöra om ett provval ska genomföras eller fastställa 
förslaget. Medlem kan rösta i prowal först efter det att tre månader gått sedan 
inträdet i Liberalerna. 
Medlemsmötet skall fastställa regler och tidsplan för nomineringsarbetet inför 
kommunfullmäktigeval. Beslut om kandidater vid kommunfullmäktigeval fattas av 
medlemsmötet. 
Styrelsen har till uppdrag att efter kommunfullmäktige val nominera till poster i 
offentliga uppdrag på kommunal nivå. 

§ 9. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs antingen beslut med absolut majoritet med mer 
än hälften av antalet röstande vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett 
årsmöte, eller med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de 
röstande vid ett årsmöte. 

Stadgeändring skall, för att äga giltighet, godkännas av länsförbundets styrelse. 



§ 10. Sammanslagning, delning eller avveckling 
Beslut om föreningens sammanslagning, delning eller aweckling fattas med stöd av 
kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid 
två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Om en 
förening under längre tid saknat verksamhet kan beslut om föreningens aweckling 
också fattas av länsförbundets förbundsmöte med stöd av kvalificerad majoritet med 
minst två tredjedelar av de närvarande ombuden. 

Vid sammanslagning av flera föreningar tillfaller tillgångarna och handlingarna den 
nybildade föreningen. 

Vid delning av föreningen fördelas tillgångarna och handlingarna mellan de nybildade 
föreningarna genom beslut av länsförbundets styrelse. 

Vid avveckling överlämnas föreningens tillgångar och handlingar till återstående lokal 
förening i kommunen. Om det återstår flera lokala föreningar i kommunen fattar 
länsförbundets styrelse beslut om hur den avvecklade föreningens tillgångar och 
handlingar skall fördelas mellan dessa föreningar. Om det inte återstår någon lokal 
förening i kommunen skall tillgångarna och handlingarna deponeras hos 
länsförbundet tills en ny lokal förening bildas i kommunen. 



., 

Protokoll från årsmötet, Liberalerna Båstad, tisdagen den 17 mars 

2020 kl 19.00 på Apelryd 

Närvarande: Thomas Andersson, Birgitte Dahlin, Catarina Fryland, Mats 

Lundberg, Jeanette Ekberg, Louise Dock 

Dagordning 

1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Thomas Andersson öppnar mötet. 

2. Val av ordförande 

Ordförande Thomas Andersson 

3. Val av sekreterare 

Louise Dock 

4. Val justerare för årsmötet 

Jeanette Ekberg 

5; Fråga om mötet behörigen utlysts 

Svaret är ja. 

6. Fastställande av föredragningslista 

Fastställs. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 

Verksamhetsberättelse godkänns. 

8. Resultat och balansräkning för 2019 redovisas 

9. Revisorernas rapport gås igenom. 

10. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

Beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen {idag 7 stycken) 

Fastställa antalet ledamöter för verksamhetsåret till 7 personer. 

12. Val av ordförande för ett år 

Thomas Andersson väljs till ordförande. 

13. Val av ledamöter i styrelsen 

Omval Mats Lundberg 2 år 

Omval Gitte Dahlin 2 år 

Omval Louise Dock 2 år 

Nyval Anna Hirell 1 år 

Nyval Sara Ekdahl 1 år 

Catarina Fryland vald tom 2020 



14. Val av två revisorer 

Omval av Ingrid Nygren och lna Angel - båda för 1 år. 

15. Val av valberedning och sammankallande 

Hans Ekwurtzel och Jenny Hamringe - båda för 1 år med Hans som 

sammankallande. 

16. Val av ombud till förbundsmöte enligt länsförbundets stadgar 

Styrelsen utser detta vid behov 

17. Medlemsavgift för 2021 fastställs 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften bibehålls, 200:-/år och 50:-/år 

för förstagångsmedlemmar. 

18. Inlämnade motioner 

Inga motioner har inlämnats. 

19. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla 

Inga 

20. Årsmötet avslutas 

Ordförande avslutar årsmötet. 

-·1 

{t1wi~:& (}OvJV ~V\__. 
Louise Dock 

Ordförande Se krete rare 

/"/ • ' f ,:.'; ,(;:_:'i /:,/ ,/ 

. (it }2:'t/(, l/l,lj7,,::; 
Jeanette Ekberg 



Protokoll från konstituerande, Liberalerna Båstad, tisdagen den 17 

mars 2020 

Närvarande: Thomas Andersson, Birgitte Dahlin, Catarina Fryland, Mats Lundberg, Jeanette 

Ekberg, Louise Dock 

Thomas Andersson öppnar mötet. 

Jeanette Ekberg väljs att justera protokollet . 

Mats Lundberg väljs till viceordförande . 

Louise Dock väljs till sekreterare . 

Catarina Fryland väljs till kassör 

Firmatecknare att var för sig teckna Liberalerna i Båstad: Thomas Andersson 470621-3552 

och Catarina Fryland 660601-2422. 

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot 

Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens 

internetbank 

Beslutar att ordförande disponerar 1000 kr för smärre inköp. 

Ordförande 

Louise Dock 

Sekreterare 

Jeanette Ekberg 

Juste rare 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Miljöpartiet BåstadBjäre 802452-9433 
Adress Postadress 

Bäckvägen 7 A 269 73 Förslöv 
Telefon Bankkonto eller BG/ PG 

0705-646922 6730-642 221 642 

Datum som redovisningen avser: Från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31 

Erhållet partistöd: _4_0o_o_o _______ kr 

Ordförande Kassör 

Jenny Sjöhalm Jonas Holgersson 
Styrelseledamöter 

Jonas Nilsson + ordförande och kassör 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fö rdelats 

Resa och deltagande på miljöpartiets Kongress 2019. 

EU-vals material och annonsering 

Administrativa omkostader och bank. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

-
Datum Ort 
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Redovisning av ekonomi för Miljöpartiet de gröna i Båstad /Bjäre 

Båstad den 7 mars 2020 

1 januari - 31 december 2019 

Ingående saldo per 1 januari 

2/1 Företagspaket, bankavgift 

17 /4 Partistöd 

2/7 Skuld till Jenny S för resor, parkering 

polisen, valmaterial. 

9/7 Hotell och rese-kostnader kongressen 

i Linköping för Jenny S och Jonas N 

9/7 Skuld till Jonas N Skånetrafiken mobilbiljett 

Båstad -Hbg-Båstad 

10/7 Avgift för gemensam verksamhet MP riks 

29/8 EU valannons i Bjäre NU 

29/10 Kongressavgift Jenny S 

Utgående Saldo 2019-12-31 84324 kr 

Holger Holgersson 

Kassör MP Båstad/ Bjäre styrelse. 

65236 kr. 

Utgift 

- 600 

- 3013 

-6116 

-158 

- 2000 

- 5550 

- 3475 

Intäkt 

40 000 



MILJÖPARTIET DE GRÖNA Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

Normalstadgar för partidistrikt 

§ 1 Föreningen 
Föreningen, i dessa stadgar omnämnd partidistriktet, är en distriktsorganisation inom Miljöpartiet 
de gröna. Partidistriktets verksamhetsområde omfattar det egna länet. Styrelsen har sitt säte i länets 
residensstad om inte årsstämman beslutar om en annan säteskommun. Partidistriktets namn 
bestäms av årsstämman och ska innehålla partiets namn och länets namn. 

§ 2Ändamål 
Partidistriktets ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde: 

• främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och partidistriktets program och 
kongressens och distriktsstämmans beslut 

• erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över pa1tiet och dess politik samt till ett 
hållbart och positivt engagemang 

§ 3 Uppgift 
Partidistriktets uppgift är att: 

• bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets ideer och politik inom 
verksamhetsområdet 

• utveckla och samordna politiken inom landstinget/regionen 
• nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet 
• samordna och stödja distriktets lokalavdelningar i politiska frågor, särskilt sådana som berör 

flera kommuner i länet eller länet som helhet 
• samordna och stödja distriktets lokalavdelningar i organisationsfrågor, särskilt gällande 

valrörelser, medlemsintroduktion, utbildning samt organisations- och 
verksamhetsutveckling 

• uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från landstinget/regionen 

Partidistrikt som endast omfattar en kommun fullgör också en lokalavdelnings uppgifter. 

§ 4 Medlemskap 
Medlem i partidistriktet är den som är medlem i Miljöpartiet de gröna och som tillhör en 
lokalavdelning inom distriktets verksamhetsområde. 

§ 5 Distriktsstämma 
Distriktsstämman är partidistriktets högsta beslutande organ. 

Ombud 

Distriktsstämman utgörs av valda ombud från de till partidistriktet hörande lokalavdelningarna samt 
ersättare för dessa. Varje lokalavdelning tilldelas två ombud. Därefter fördelas lika många ombud till, 
minus ett, mellan avdelningarna, i proportion till deras medlemsantal vid närmast föregående 
årsskifte. 

Distriktsstämman får genom tillägg till dessa stadgar besluta om en annan fördelningsmetod än den 
nyss beskrivna. Fördelningen ska i så fall göras på ett sätt som beaktar lokalavdelningarnas 
medlemsantal och som gör att varje lokalavdelning tilldelas minst ett ombud och ingen enskild 
lokalavdelning tilldelas fler än hälften av ombuden. 
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

Kallelse, handlingar och dagordning 

Distriktsstämman sammanträder på kallelse av distriktsstyrelsen. Om en revisor, minst en tredjedel 
av lokalavdelningarna eller minst 10 % av medlemmarna begär det så ska distriktsstämman 
sammankallas. Kallelse ska sldckas till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. övriga 
stämmohandlingar ska skickas till lokalavdelningarna senast en vecka före mötet. På varje 
distriktsstämma ska minst följande punkter behandlas: 

• Val av mötesfunktionärer 
• Fastställande av röstlängd 
• Fastställande av stämmans behöriga utlysande 
• Fastställande av dagordning 
• Propositioner från distriktsstyrelsen 
• Motioner 
• Övriga frågor 

Om distriktsstämman sammankallats för behandling av ett specifikt ärende behandlas inga 
propositioner eller motioner i andra ärenden, och ej heller övriga frågor. 

Årsstämma 

En distriktsstämma per år benämns ordinarie årsstämma. Denna ska hållas under februari, mars 
eller april. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet. Övriga 
stämmohandlingar ska skickas till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. Utöver de 
punkter som behandlas på varje distriktsstämma ska även minst följande punkter behandlas: 

• Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 
• Revisorernas berättelse 
• Fastställande av resultat- och balansräkning 
• Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 
• Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 
• Fastställande av verksamhets plan och budget 
• Fastställande av distriktsstyrelsens, revisionens och valberedningens storlek 
• Val av distriktsordförande 
• Val av distriktsstyrelse 
• Val av revisorer 
• Val av valberedning 

Ledamot av distriktsstyrelsen som också är stämmoombud får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
sig själv eller i val av revisor. 

Extra årsstämma kan hållas för behandling vid annan tidpunkt av fråga som enligt dessa stadgar ska 
behandlas på årsstämma. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet. 
På extra årsstämma behandlas endast de frågor som anges i kallelsen. I övrigt gäller ordinarie regler 
för distriktsstämma. Det får i tillägg till dessa stadgar anges att en extra årsstämma alltid ska hållas 
vid en viss tidpunkt på året, och att denna stämma, i stället för den ordinarie årsstämman, ska 
behandla en eller flera av de punkter som räknats upp ovan. 

Mötesrättigheter 

Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha 
inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. 
Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. 

Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. 
Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i 
Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt. 
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

§ 6 Distriktsstyrelse 
Sammansättning 

Årsstämman väljer en styrelse bestående av minst sju personer, varav en eller två ordförande som 
väljs särskilt. I tillägg till dessa stadgar får anges att även andra funktionärer inom styrelsen ska 
väljas särsldlt eller utses av styrelsen. I övrigt utser styrelsen inom eller utanför sig de funktionärer 
den finner behövligt. 

Distriktsstyrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till 
distriktsstyrelsen och verkställa dess beslut, att avgöra brådskande ärenden samt att i övrigt fullgöra 
de uppgifter och fatta de beslut som styrelsen delegerar till utskottet. 

Uppgift 

Distriktsstyrelsen är pa1tidistriktets högsta beslutande organ mellan distriktsstämmorna. Dess 
uppgift är att: 

• leda och utveckla partidistriktet och dess verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar 
och av distriktsstämman fattade beslut 

• sammankalla och förbereda distriktsstämman samt tillse att dess beslut verk.ställs och 
återrapporteras 

• förvalta partidistriktets tillgångar 
• utveckla, och till distriktsstämman föreslå förändringar i, partidistriktets politiska program 
• besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer samt fastställa partidistriktets 

valplan, om det inte i tillägg till dessa stadgar anges att sådana beslut ska fattas av 
distrikts stämman 

• hålla kontakt och samråda med samt utgöra ett stöd för fullmäktigegruppen 
• hålla kontakt med lokalavdelningarna och deras ordförande 
• samverka med riksorganisationen och partistyrelsen, inklusive att svara på remisser och i 

övrigt förse riksorganisationen med information om partidistriktets organisation och 
verksamhet 

• förbereda och samordna partidistriktets deltagande i kongressen 

Mötesrättigheter 

Gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i distriktsstyrelsen är 
ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i partidistriktet har 
närvarorätt på distriktsstyrelsens möten om inte styrelsen av särsldlda skäl beslutar att mötet ska 
vara stängt. 

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella regionala organisationer inom 
partidistriktets verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till 
distriktsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsstämman får besluta att dessa representanter 
istället ska vara fullvärdiga ledamöter av distriktsstyrelsen. 

§ 7 Särskilda organ i vissa partidistrikt 
Om partidistriktet omfattar mer än en riksdagsvalkrets får distriktsstämman inrätta 
representantskap och styrgrupper på valkretsnivå för hantering av frågor som endast rör valkretsen, 
såsom fastställande av valsedlar eller val till nationella partiorgan. Även andra uppgifter får delegeras 
till dessa organ. Sådana organ ska inrättas om en majoritet av lokalavdelningarna i 
riksdagsvalkretsen begär det. I riksdagsvalkretsar som omfattas av en enda lokalavdelning fyller 
denna avdelnings ordinarie organ motsvarande funktion. 

I samband med inrättande av organ enligt första stycket fastställer distriktsstämman arbetsordningar 
som sedan får ändras av de inrättade organen. Vilka uppgifter som delegerats till organen ska anges i 
tillägg till dessa stadgar. 
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

§ 8 Räkenskaper och revision 
Partidistriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Distriktsstyrelsen 
ansvarar för att senast fyra veckor före ordinarie årsstämma överlämna verksamhets berättelse samt 
resultat- och balansrälming ti11 revisorerna för granslming. 

Årsstämman väljer minst två revisorer vars uppgift är att granska partidistriktets verksamhet och 
räkenskaper. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom 
partidistriktet samt rätt att ta del av samtliga handlingar. Revisorerna ansvarar för att överlämna 
revisionsberättelse, inklusive ti11- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, ti11 distriktsstämman senast en 
vecka före ordinarie årsstämma. 

§ 9 Valberedning 
Årsstämman väljer en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande. 
Valberedningen ansvarar för att bereda årsstämmoval samt de övriga personval som 
distriktsstämman eller distriktsstyrelsen uppdrar åt den att bereda. Valberedningen ska, om inte 
särsldlda skäl omöjliggör det, lämna sina förslag ti11 distriktsstämman senast i samband med att 
övriga stämmohandlingar sldckas ut. 

Valet av valberedning bereds av distriktsstyrelsen, om inte årsstämman beslutar om en annan 
ordning. 

§ 10 Fullrnäktigegrupp 
Sammansättning 

Fullmäktigegruppen består av de ledamöter i länets landstings- eller regionfullmäktige som 
representerar Miljöpartiet de gröna samt de eventuella övriga landstings- eller regionförtroendevalda 
som enligt tillägg ti11 dessa stadgar ska ingå i gruppen. Gruppen ska ha en gruppledare eller 
motsvarande. 

Uppgift 

Fullmäktigegruppens uppgift är: 

• att sträva efter att förverkliga de utfästelser partiet gj01t inför allmänna val 
• att företräda partidistriktet utåt i 1andstings-/regionpo1itiska frågor 
• att, med utgångspunkt i partiets och partidistriktets program och beslut, självständigt fatta 

beslut i landstings-/regionpolitiska frågor, utom i frågor av stor principiell betydelse, där 
beslut ska fattas av distriktsstämman 

• att upprätthålla en god kontakt med pa1tidistriktet i övrigt, regelbundet närvara på 
distriktsstämmor och vid behov samråda med distriktsstyrelsen 

Om partietsalmar representation i landstings-/regionfullmäktige fullgörs fullmäktigegruppens 
uppgifter av distriktsstyrelsen. 

Mötesrättigheter 

Distriktsordförande som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till denna med 
yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i partidistriktet har närvarorätt på fullmäktigegruppens 
möten om inte gruppen av särsldlda skäl beslutar att mötet ska vara stängt. 

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella regionala organisationer inom 
partidistriktets verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till 
fullmäktigegruppen med yttrande- och förslagsrätt. 

Arbetsordning 

Fullmäktigegruppens arbete, liksom övriga landstings- eller regionförtroendevaldas arbete, regleras i 
övrigt av en arbetsordning som fastställs av distriktsstyrelsen på förslag från fullmäktigegruppen. 
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA 

§ 11 Allmänt om förtroendevalda 

Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar 
Senast ändrade av 2016 års kongress 

Alla interna uppdrag i partidistriktet har en mandatperiod på ett år, från årsstämma till årsstämma, 
om inte annat anges i tillägg till dessa stadgar. 

Vid alla personval ska partidistriktet vägledas av partiets principer om jämn könsfördelning, 
mångfald, spridning av uppdrag och rotation. Distriktsstämman får besluta om bindande regler i 
dessa avseenden, i ett enskilt fall eller generellt. 

Ingen som är anställd av partidistriktet eller politiskt tillsatt tjänsteman på landstings-/regionnivå 
inom partidistriktets verksamhetsområde får samtidigt inneha ett internt förtroendeuppdrag. 
Arvoderade förtroendevalda är inte att betrakta som anställda. Ingen får samtidigt vara mer än en av 
styrelseledamot, valberedare och revisor. 

§ 12 Beslut inom partidistriktet 
Organ är beslutsmässiga om minst häften av de valda ledamöterna/ombuden är närvarande. Beslut 
fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar eller tillägg till dem. Vid lika röstetal 
görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har 
mötesordföranden utslagsröst, utom i personfrågor där lotten avgör. Om särskild utsedd 
mötesordförande saknar rösträtt avgörs även andra frågor av lotten. 

Omröstningar sker alltid öppet utom i personfrågor, då sluten omröstning ska genomföras om det 
begärs av någon röstberättigad. 

Distriktsstämman antar valordning som anger hur personval genomförs. Om så inte har skett gäller 
kongressens valordning. 

Fullmaktsröstning och liknande får inte förekomma. 

§ 13 Medlemsomröstning 
Distriktsstämman och distriktsstyrelsen får var för sig besluta att genomföra en allmän 
medlemsomröstning i en fråga, inklusive i personval. Distriktsstyrelsen ansvarar för att verkställa 
beslut om medlemsomröstning. 

§ 14 Stadgeändring 
Dessa normalstadgar kan endast ändras av kongressen på sätt som anges i partistadgarna. 

Distriktsstämman får besluta om tillägg till dessa stadgar. Om inte annat anges i tillägg så fattas 
sådana beslut med två tredjedels majoritet på en årsstämma eller med enkel majoritet på två på 
varandra följande årsstämmor. Tillägg får inte strida mot dessa stadgar eller mot partistadgarna och 
ska anmälas till riksorganisationen för att vara gällande. Tillägg införs som underpunkter till den 
paragraf i normalstadgarna som de anlmyter till, eller som nya paragrafer i slutet, om de inte 
anknyter till någon särsldld befintlig paragraf. 

§ 15 Upplösning 
Partidistriktet kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande 
årsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie årsstämma, och efter godkännande av paitistyrelsen. I 
kallelsen ska anges särsldlt att fråga om upplösning ska behandlas. Vid upplösning tillfaller 
eventuella tillgångar riksorganisationen. 
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Normalstadgar för lokalavdelning 

§ 1 Föreningen 
Föreningen, i dessa stadgar omnämnd lokalavdelningen, är en lokal organisation inom Miljöpartiet 
de gröna. Lokalavdelningens verksamhetsområde omfattar en eller flera kommuner. Om flera 
kommuner omfattas anges i tillägg till dessa stadgar var styrelsen har sitt säte. Lokalavdelningens 
namn bestäms av årsmötet och ska innehålla partiets namn samt kommunens/kommunernas namn 
eller, om flera kommuner omfattas, annan geografisk benämning som är förknippad med 
kommunerna. 

§ 2Ändamål 
Lokalavdelningens ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde: 

• främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och lokalavdelningens program och 
kongressens och medlemsmötets beslut 

• erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett 
hållbart och positivt engagemang 

§ 3 Uppgift 
Lokalavdelningens uppgift är att: 

• bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets ideer och politik inom 
verksamhetsområdet 

• utveckla politiken inom kommunen 
• nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet 
• erbjuda arenor för politiskt engagemang 
• uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från kommunen 

§ 4 Medlemskap 
Medlem i lokalavdelningen är den som är medlem i Miljöpartiet de gröna och som är bosatt inom 
lokalavdelningens verksamhetsområde. Partimedlem som är bosatt utanför verksamhetsområdet kan 
beviljas medlemskap efter ansökan hos styrelsen. Eventuellt medlemskap i annan lokalavdelning 
upphör då automatiskt. 

§ 5 Medlemsmötet 
Medlemsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ. 

Kallelse, handlingar och dagordning 

Medlemsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Om en revisor eller minst 10 % av 
medlemmarna begär det så ska medlemsmötet sammankallas. Kallelse och möteshandlingar ska 
skickas till medlemmarna senast en vecka före mötet. På varje medlemsmöte ska minst följande 
punkter behandlas: 

• Val av mötesfunktionärer 
• Fastställande av mötets behöriga utlysande 
• Fastställande av dagordning 
• Propositioner från styrelsen 
• Motioner 
• Övriga frågor 

Om medlemsmötet sammankallats för behandling av ett specifikt ärende behandlas inga 
propositioner eller motioner i andra ärenden, och ej heller övriga frågor. 
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Årsmöte 

Ett medlemsmöte per år benämns ordinarie årsmöte. Detta ska hållas under februari eller mars, om 
inte särskilda skäl förhindrar det. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor före 
mötet. Övriga möteshandlingar ska skickas till ombuden senast en vecka före mötet. Utöver de 
punkter som behandlas på varje medlemsmöte ska även minst följande punkter behandlas: 

• Styrelsens verksamhets berättelse och ekonomiska berättelse 
• Revisorernas berättelse 
• Fastställande av resultat- och balansräkning 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 
• Fastställande av verksamhetsplan och budget 
• Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek 
• Val av ordförande 
• Val av styTelse 
• Val av revisorer 
• Val av valberedning 
• Val av ombud till distriktsstämman 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för sig själv eller i val av revisor. 

Extra årsmöte kan hållas för behandling vid annan tidpunkt av fråga som enligt dessa stadgar ska 
behandlas på årsmöte. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet. På extra 
årsmöte behandlas endast de frågor som anges i kallelsen. I övrigt gäller ordinarie regler för 
medlemsmöte. Det får i tillägg till dessa stadgar anges att ett extra årsmöte alltid ska hållas vid en viss 
tidpunkt på året, och att detta möte, i stället för det ordinarie årsmötet, ska behandla en eller flera av 
de punkter som räknats upp ovan. 

Mötes.rättigheter 

Motionsrätt till medlemsmötet har lokalavdelningens medlemmar. Motion ska ha inkommit till 
styrelsen senast tre veckor före ett möte för att behandlas på det mötet. Styrelsen ska yttra sig över 
inkomna motioner. 

Samtliga medlemmar i lokalavdelningen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på 
medlemsmötet. Nyblivna medlemmar i partiet har dock rösträtt först efter en månads medlemskap, 
om inte tillägg till dessa stadgar anger en tidigare tidpunkt för rösträtt. Utsända företrädare för 
riksorganisationen och partidistriktet har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i 
Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Medlemsmötet beslutar om näTVaro- och yttranderätt i ÖVTigt. 

Representantskap 

Medlemsmötet får genom tillägg till dessa stadgar besluta att ett representantskap ska överta 
medlemsmötets roll. Ombud ska i så fall fördelas mellan kommundelsgrupper eller motsvarande på 
ett sätt som beaktar deras medlemsantal och som gör att varje grupp tilldelas minst ett ombud och 
ingen enskild grupp tilldelas fler än hälften av ombuden. 

§ 6 Styrelse 
Sammansättning 

Årsmötet väljer en styrelse bestående av minst tre personer, varav en eller två ordförande som väljs 
särskilt. I tillägg till dessa stadgar får anges att även andra funktionärer inom styrelsen ska väljas 
särskilt eller utses av styrelsen. I övrigt utser styrelsen inom eller utanför sig de funktionärer den 
finner behövligt. 
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Styrelsen kan, om den består av minst sju ledamöter, inom sig välja ett arbetsutskott med uppgift att 
bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut, att avgöra brådskande ärenden samt att i 
övrigt fullgöra de uppgifter och fatta de beslut som styrelsen delegerar till utskottet.· 

Uppgift 

Styrelsen är lokalavdelningens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Dess uppgift är att: 

• leda och utveckla lokalavdelningen och dess verksamhet i överensstämmelse med dessa 
stadgar och av medlemsmötet fattade beslut 

• sammankalla och förbereda medlemsmötet samt _tillse att dess beslut verkställs och 
återrapporteras 

• förvalta lokalavdelningens tillgångar 
• utveckla, och till medlemsmötet föreslå förändringar i, lokalavdelningens politiska program 
• · besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer samt fastställa 

lokalavdelningens valplan besluta om det politiska 
• innehållet i valrörelser och kampanjer, om det inte i tillägg till dessa stadgar anges att sådana 

beslut ska fattas av medlemsmötet 
• hålla kontakt och samråda med samt utgöra ett stöd för fullmäktigegruppen 
• samverka med partidistriktet och distriktsstyrelsen samt med riksorganisationen och 

partistyrelsen, inklusive att svara på remisser och i övrigt förse partidistriktet och 
riksorganisationen med information om lokalavdelningens organisation och verksamhet 

• utveckla medlemskapets värde genom möjligheter att påverka partiets hållning i aktuella 
politiska frågor, att aktivt delta i utformningen av lokalavdelningens verksamhet och att 
utvecklas i sitt politiska engagemang 

• verka för rekrytering av nya medlemmar 

Mötesrättigheter 

Gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i styrelsen är ständigt 
adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har 
närvarorätt på styrelsens möten om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt. 

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom 
lokalavdelningens verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till 
styrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsmötet får besluta att dessa representanter istället ska 
vara fullvärdiga ledamöter av styrelsen. 

§ 7 Särskilda beslutsformer i vissa lokalavdelningar 
Om lokalavdelningen omfattar mer än en kommun får medlemsmötet besluta att frågor som endast 
rör en av kommunerna ska avgöras på ett sätt som innebär att endast de av lokalavdelningens 
medlemmar som är bosatta i respektive kommun har rösträtt. 

§ 8 Räkenskaper och revision 
Lokalavdelningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsen ansvarar 
för att senast tre veckor före ordinarie årsmöte överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkning till revisorerna för granskning. 

Årsmötet väljer minst en revisor vars uppgift är att granska lokalavdelningens verksamhet och 
räkenskaper. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom 
lokalavdelningen samt rätt att ta del av samtliga handlingar. Revisorerna ansvarar för att överlämna 
revisionsberättelse, inklusive till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, till medlemmarna senast i 
samband med ordinarie årsmöte. 
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§ 9 Valberedning 
Årsmötet väljer en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande. 
Valberedningen ansvarar för att bereda årsmötesval samt de övriga personval som medlemsmötet 
eller styrelsen uppdrar åt den att bereda. Om det är motiverat med hänsyn till lokalavdelningens 
storlek får årsmötet besluta att inte välja någon valberedning, eller att välja en valberedning 
bestående av färre än tre personer. Valberedningen ska eftersträva att lämna sina förslag till 
medlemmarna i så god tid som möjligt inför varje val. 

Valet av valberedning bereds av styrelsen, om inte årsmötet beslutar om en annan ordning. 

§ 10 Fullmäktigegrupp 
Sammansättning 

Fullmäktigegruppen består av de ledamöter i kommunens fullmäktige som representerar Miljöpartiet 
de gröna samt de eventuella övriga kommunförtroendevalda som enligt tillägg till dessa stadgar ska 
ingå i gruppen. Gruppen ska ha en gruppledare eller motsvarande. Om lokalavdelningen omfattar 
mer än en kommun så finns en fullmäktigegrupp per kommun. 

Uppgift 

Fullmäktigegruppens uppgift är: 

• att sträva efter att förverkliga de utfästelser partiet gjort inför allmänna val 
• att företräda lokalavdelningen utåt i kommunpolitiska frågor 
• att, med utgångspunkt i partiets och lokalavdelningens program och beslut, självständigt 

fatta beslut i kommunpolitiska frågor, utom i frågor av stor principiell betydelse, där beslut 
ska fattas av medlemsmötet 

• att upprätthålla en god kontakt med lokalavdelningen i övrigt, regelbundet närvara på 
medlemsmöten och vid behov samråda med styrelsen 

Om partiet saknar representation i kommunfullmäktige fullgörs fullmäktigegruppens uppgifter av 
styrelsen. 

Mötesrättigheter 

Ordförande för lokalavdelningen som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till 
denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på 
fullmäktigegruppens möten om inte gruppen av särsldlda skäl beslutar att mötet ska vara stängt. 

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom 
lokalavdelningens verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till 
fullmäktigegruppen med yttrande- och förslagsrätt. 

Arbetsordning 

Fullmäktigegruppens arbete, liksom övriga kommunförtroendevaldas arbete, regleras i övrigt av en 
arbetsordning som fastställs av styrelsen på förslag från fullmäktigegruppen. 

§ 11 Allmänt om förtroendevalda 
Alla interna uppdrag i lokalavdelningen har en mandatperiod på ett år, från årsmöte till årsmöte, om 
inte annat anges i tillägg till dessa stadgar. 

Vid alla personval ska lokalavdelningen vägledas av partiets principer om jämn könsfördelning, 
mångfald, spridning av uppdrag och rotation. Medlemsmötet får besluta om bindande regler i dessa 
avseenden, i ett enskilt fall eller generellt. 

Ingen som är anställd av lokalavdelningen eller politiskt tillsatt tjänsteman på kommunnivå inom 
lokalavdelningens verksamhetsområde får samtidigt inneha ett internt förtroendeuppdrag. 
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Arvoderade förtroendevalda är inte att betrakta som anställda. Ingen får samtidigt vara mer än en av 
styrelseledamot, valberedare och revisor. 

§ 12 Beslut inom lokalavdelningen 
Medlemsmötet är beslutsmässigt om minst fem medlemmar eller minst en femtedel av 
medlemmarna, vilket som är mindre, är närvarande. Övriga organ är beslutsmässiga om minst häften 
av de valda ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa 
stadgar eller tillägg till dem. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs 
eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst, utom i personfrågor 
där lotten avgör. Om särskild utsedd mötesordförande saknar rösträtt avgörs även andra frågor av 
lotten. 

Omröstningar sker alltid öppet utom i personfrågor, då sluten omröstning ska genomföras om det 
begärs av någon röstberättigad. 

Medlemsmötet antar valordning som anger hur personval genomförs. Om så inte har skett genomförs -
val på så vis att alla röstar på minst halva och högst hela det antal personer som ska väljas, varpå de 
kandidater som fått flest röster anses valda. Om endast en person ska väljas och ingen kandidat fått 
fler än hälften av rösterna genomförs dock en andra valomgång mellan de två kandidater som fått 
flest röster. 

Fullmaktsröstning och lilmande får inte förekomma. 

§ 13 Medlemsomröstning 
Medlemsmötet och styrelsen får var för sig besluta att genomföra en allmän medlemsomröstning i en 
fråga, inklusive i personval. Styrelsen ansvarar för att verkställa beslut om medlemsomröstning. 

§ 14 Stadgeändring 
Dessa normalstadgar kan endast ändras av kongressen på sätt som anges i partistadgarna. 

Medlemsmötet får besluta om tillägg till dessa stadgar. Om inte annat anges i tillägg så fattas sådana 
beslut med två tredjedels majoritet på ett årsmöte eller med enkel majoritet på två på varandra 
följande årsmöten. Tillägg får inte strida mot dessa stadgar eller mot partistadgarna och ska anmälas 
till partidistriktet för att vara gällande. Tillägg införs som underpunkter till den paragraf i 
normalstadgarna som de anlmyter till, eller som nya paragrafer i slutet, om de inte anlmyter till 
någon särskild befintlig paragraf. 

§ 15 Upplösning 
Lokalavdelningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra 
följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, och efter godkännande av 
distriktsstyrelsen. I kallelsen ska anges särskilt att fråga om upplösning ska behandlas. Vid 
upplösning tillfaller eventuella tillgångar partidistriktet. 
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Årsmöte Mil,jöpartiet Båstad/Bjäre 
2020-03-29 kl. 15:00 

Deltagare: Jonas Nilsson, Jonas Holgersson, Lina Andreasson, Lena Göransson, Eva Åkesson, 
Tomas Pettersson, Jenny Sjöholm, Ge1i-Håkan Eriksson 

Digitalt möte via Free ConferensCall. 

Jenny hälsar alla välkonma till mötet och berättar om att riks ombett alla avdelningar att hålla 
digitala möten. Därför har vi även i MP BåstadBjäre digitalt möte. Längre fysisk möte med större 
möjlighet till dialog planeras för hösten. Detta blir ett kort formellt årsmöte enligt stadgarna. 

Dagordning: 
1. Val av mötesfunktionärer 

a. Mötesordförande - Jenny Sjöholm 

b. Mötessekreterare Je1my Sjöholrn 

c. Justeringsperson - Eva Åkesson, Lena Göransson 

2. Fastställande av mötets behöriga utlysande - Årsmötet konstaterade att mötet blivit 

behörigt utlyst. 

3. Fastställande av dagordning-Ja från årsmötet. 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse -
Jenny redovisade för styrelsens berättelse, Jonas N berättade om fullmäktigegruppen och 

dätmed togs punkt 8 redan här också. Jonas H berättade om ekonomin under 2019. 

Berättelserna läggs till handlingarna efter korrigering luing motion om resepolicy som 

trillat bo1i i text. 

5. Revisorernas berättelse 
handlingarna. 

Redogjorde för utskickad berättelse, denne lades till 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning - Jonas H berättade om ekonomin och 

redogjorde för den aktuella kassan. Inga frågor eller mer redogörelse från årsmötet. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen -Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

8. Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse ingick i punkt 4 och därmed utgick 

denna punkt. 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget - årsmötet beslutade att behov av 

verksamhetsplan och budget inte behövs för 2020. 

10. Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek - Årsmötet 

beslutade att ha samma förslag och upplägg för 2020 som blev beslutat för 2019. Ingen 

representant har avsagt sig uppdrag. 

11. Val av ordförande - Omval Jenny Sjöholm 

12. Val av styrelse - Omval Jonas Nilsson och Jonas Holgersson. Jonas Holgersson som 

Kassör. Suppleanter omval : Lina Andreasson och Gittan Persson 

13. Val av revisorer - omval ordinarie Tore Nilsson, suppleant Allan Sunnergren och Gert

Håkan Eriksson 

14. Val av valberedning - Styrelsen beslutar när behov uppstår. 

15. Val av ombud till distriktsstämman - omval ordinarie Jonas Nilsson och Jenny 

Sjöholm. Ersättare Jonas Holgersson. 



16. Motioner - om de inkommer senast 3 veckor före mötet.- En som inkommit försent, 

tas upp under höstens möte. 

17. Övriga frågor - Inga övriga frågor från mötet. Styrelsen informerade återigen att möte 

planeras igen för hösten för att kunna ha mer dialog i ämnen. 

18. Mötet avslutas. 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 
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Redovisning av lokalt partistöd: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

~ Årsredovisning 

Partiföreningens stadgar 

C?{Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

~ Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

Datum 

2oo-2_7-
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Kristdemokraternas 
partiavdeling i Båstad 

Resultaträkning: 

Intäkter: 
Medlemsavgifter 
Partistöd 
Saldo: 

Kostnader: 
Köp av tjänster från Distriktet 
Möten 
Val & PR 
Övrigt/ Resor 
Administration 
Annonser 
Medlemsavgifter 
Utbildning 
Saldo: 

Balansräkning: 

Ingående balans 2019.01.01 
Handkassa 
Bankkonto 
Saldo 

Utgående balans 2019.12.31 
Handkassa 
Bankkonto 
Saldo 

350 kr. 
30.000 kr. 
30.350 kr. 

7.000 kr. 
1.173 kr. 

903 kr. 
1.095 kr. 
2.625 kr. 
4.850 kr. 
1.020 kr. 

985 kr. 
19.651 kr. 

437 kr.. 
9.001 kr. 
9.438 kr. 

193 kr. 
19.944 kr. 
20.137 kr. 

Årets resultat + 10.699 kr. 



Mom4 
Medlem kan EJ vara medlem i annat politiskt 
parti. 

§3 
Hedersmedlemskap 
Partistyrelsen kan besluta om 
hedersmedlemskap. 

För ny medlem som registreras from 1 
oktober avser erlagd medlemsavgift även 
avgift för nästkommande år 

Mom4 
Med parti menas parti som ställer upp i 
något av de allmänna valen eller 
Europaparlamentsvalet. 

;. 

Förslag om hedersmedlemskap kan 
initieras från partiavdelning eller 
part1distriktsamt av partistyrelsen. 
Partistyre/sen fattar beslut om 
hedersmedlemskap. 
Hedersmedlemskap är livslångt. 
Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift. 

-.. - - - - - - - ----_---:---- -- -- -----~ ------- - - -- --;::-- ----- - - - - -- - --- - ··1 

"T°~;1'11,;1:(1-I,_·: ,/ -~-. _- ----------- .--• - -__ --- -__ · :-: -_. ------- -- - - -- ___ ___i 

§4 
Partiavdelning 
Mom 1 
Kommun utgör verksamhetsområde för 
partiavdelning. Verksamheten skall följa av 
årsmötet antagen plan. 

Mom 2 
Partiavdelning skall omfatta minst fem 
medlemmar och bildas i samråd med 
partidistriktet. 

Mom3 

Antagna riksting 2075 och 2077 - samt revidering riksting 2079 

Mom 1 
För kommun där underlag ej finns för att 
bilda en partiavdelning, kan samverkan ske 
mellan två eller flera angränsande 
kommuner för att bilda en partiavdelning. 
Sådan bildning beslutas av partidistriktet, 
efter framställan från berörda kommuner. 

Mom2 
I en partiavdelning kan det bildas 
kommundelsförening eller nätverk vilka är 
underställda partiavdelningen men med 
möjlighet att bedriva verksamhet inom sitt 
speci1ika område, utan krav på att vara 
juridisk person 
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Partiavdelning utanför Sverige omfattar 
samma som i mom 2, men bildas efter beslut 
av partistyrelsen. 

Mom4 
Partiavdelningsårsmötet är partiavdelningens 
högsta beslutande organ och hålls på tid och 
plats som fastställs av styrelsen. 

Mom 5 
Kallelse till årsmöte skall sändas till 
registrerade medlemmar. Kallelse skall 
innehålla erforderliga underlag och handlingar 
för beslut. 

Antagna riksting 2015 och 2011 - samt revidering riksting 2019 

Mom4 
Ordinarie årsmöte hålls senast vecka 8. 

Mom 5 
Kallelse skall sändas senast en vecka före 
årsmöte. 

Kallelse, med erforderliga underlag och 
handlingar, sändas digitalt till medlemmar 
om medlem inte uttryckningen begärt 
distribution via post eller saknar digital 
mottagning. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande 
ärenden behandlas. 
1. Val av funktionärer vid årsmötet 
2. Godkännande av kallelse 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Styrelsens verksamhets- och 

förvaltningsberättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Fastställande av antalet ledamöter i 

partiavdelningens styrelse enligt § 5 
mom 1 

9. Val av ordförande och val av vice 
ordförande för partiavdelningen 

10. Val av övriga ledamöter och eventuella 
ersättare 

11. Val av val- och kampanjledare 
12. Val av revisorer och ersättare för 

dessa 
14. Val av valberedning inför nästa 

ordinarie årsmöte 
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Mom 6 
Motionsrätt till årsmötet har varje betalande 
medlem. Motion skall inlämnas till 
partiavdelningens styrelse för beredning och 
därefter behandlas av årsmötet. 

Mom7 
Yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmötet 
har varje betalande medlem. 
Ledamot och ersättare i partiavdelningens 
styrelse har dock inte rösträtt i fråga om 
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. 

Mom 8 
Extra partiavdelningsårsmöte hålls om 
styrelsen så beslutar eller om revisorerna eller 
minst hälften av medlemmarna skriftligen så 
begär. Extra årsmöte kan inte fatta beslut i 
annat ärende än vad som angivits i styrelsens 
beslut eller skriftlig begäran om extra årsmöte. 
Kallelse sker som till ordinarie 
partiavdelningsårsmöte. 

Mom 9 
Om partiavdelning inte hållit årsmöte inom 
föreskriven tid eller på annat sätt inte beaktat 

Antagna riksting 2015 och 2017 - samt revidering riksting 2019 

15. Val av ombud till partidistriktsårsmöte 
enligt § 8 mom 2 

16. Val av nomineringskommitte för 
kommunval (väljs senast året före val) 
enligt § 18 mom 1 

17. Fastställande av valsedlar för 
kommunfullmäktigeval (avser valår) 
enligt§ 20 

18. Fastställande av verksamhetsplan och 
budget 

19. övriga förslag från styrelsen 
20. Motionsbehandling enligt mom 6 

Mom 6 
Motion skall vara insänd till 
partiavdelningens styrelse senast två 
veckor före årsmötet, om ej styrelsen 
beslutat om kortare tid. Med motion menas 
såväl motion till partiavdelning, partidistrikt 
som riksting. 

Moml 
För ny medlem se§ 23 mom J 
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stadgarnas krav för årsmöte eller extra 
årsmöte äger partidistriktets styrelse rätt att 
ålägga partiavdelningen att på nytt utlysa 
årsmöte eller extra årsmöte. Om detta inte 
sker inom två månader äger partidistriktets 
styrelse rätt att kalla till årsmöte eller extra 
årsmöte. 

§ 5 
Partiavdelningens styrelse 
Mom 1 
Styrelsen består av ordförande och vice 
ordförande och minst en (1) övriga ledamot. 
Ordförande och vice ordförande väljs för ett år 
och övriga ledamöter väljs för en tid av ett 
eller två år. Därutöver är respektive 
associerade förbunds lokalordförande ledamot 
i styrelsen med vice ordförande som ersättare. 

Mom 2 
Styrelsen skall utifrån årsmötets fattade beslut 
och övriga antagna riktlinjer verkställa och 
leda partiavdelningens verksamhet. 

Antagna riksting 2015 och 2017 - samt revidering riksting 2019 

Mom 1 
Partiavdelningsårsmötet avgör om 
styrelsen också skall innehålla ersättare. 

För att äga rösträtt i styrelsen skall 
ledamot för associerat förbund vara 
medlem av Kristdemokratiska partiet. 

Mom 2 
Partiavdelningens styrelse har till uppgift 
att: 
a) leda partiavdelningens verksamheter 
b) verka för att aktiviteter ordnas 
c) verka för ökad anslutning till partiet 
d) handha partiavdelningens ekonomi 
e) utse funktionärer, t.ex medlemsregister

ansvarig, kassör, sekreterare, studie
och utbildningsledare etc. vilka utses 
inom eller utom styrelsen 

f) utse därutöver erforderliga utskott och 
kommitteer samt anta arbetsordning 
för dessa 

g) förbereda ärenden som skall föreläggas 
årsmöte 

h) verkställa årsmötets beslut 
i) ansvara för medlemsvården 
j) främja studie- och 

utbildningsverksamheten inom 
partiavdelningen 
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§6 
Upplösning av partiavdelning 
Mom 1 
Partiavdelning kan inte upplösas så länge 
minst fem (5) medlemmar motsätter sig det. 

Antagna riksting 2015 och 2017 - samt revidering riksting 2019 

k) utarbeta förslag till verksamhetsplan 
och budget 

I) ansvara för den kommunalpolitiska 
verksamheten i de fall 
kommunfullmäktigerepresentation 
saknas, eller efter överenskommelse 
med kommunfullmäktigegruppen, vara 
remissorgan gentemot kommunala 
nämnder och förvaltningar 

m) fastställa arbetsordning för det 
kommunpolitiska arbetet 

n) fatta beslut om fördelning av 
förtroendeuppdrag 

o) upprätthålla god kontakt med 
fullmäktige- och nämndledamöter 

p) fatta beslut i viktiga principiella 
kommunpolitiska ärenden 

q) besluta om användningen av 
kommunala bidrag till partiet 

r) förbereda val av nomineringskommitte 
att förelägga partiavdelningsårsmöte 
enligt § 18 mom 1 

s) tillsätta förhandlings- respektive 
nomineringsgrupp för nominering av 
indirekta uppdrag efter allmänna val 
enligt § 21 

t) upprätta valplan 
u) ansvara för att effektiv och värdig 

valrörelse bedrivs 
v) tillse att kandidatnominering vid 

kommunfullmäktigeval sker enligt 
fastställda riktlinjer och enligt §§ 18-21 

w) fl7lse att de av partidistriktsårsmöte 
fastställda avgifter och sålda tjänster 
inbetalas inom fastställd tid 
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Mom 2 
För att beslut om upplösning skall vara giltigt 
måste beslut fattas av två på varandra 
följande partiavdelningsårsmöten, varav ett 
ordinarie. 

I kallelse till årsmöte skall anledningen till 
mötet anges. 

Partidistriktets styrelse skall underrättas i god 
tid innan kallelse till första årsmötet sänds ut. 

Mom3 
Vid upplösning skall partiavdelningens samtliga 
handlingar och räkenskaper inkl. tillgångar 
omedelbart överlämnas till partidistriktet. 

Mom4 
Om inte årsmöte hållits enligt §4 eller kunnat 
genomföras enligt §4 mom 9, äger 
partidistriktets styrelse rätt att utlysa årsmöte 
för att behandla frågan om upplösning av 
partiavdelningen. Om inte årsmöte kan hållas 
inom ett år från det att ordinarie årsmöte 
skulle hållas, äger partidistriktsstyrelsen rätt 
att besluta om upplösning av partiavdelning 
eller sammanslagning med annan 
partiavdelning och överta den ekonomiska 
förvaltningen. 

§7 
Partidistrikt 
Mom 1 
En eller flera riksdagsvalkretsar utgör 
geografiskt område för partidistrikt, dock 
utgör en regionkommun största möjliga 
geografiska yta för partidistrikt. 

Antagna riksting 2075 och 2077 - samt revidering riksting 2019 Sida 10 (41) 



Protokoll fört vid årsmöte för Kristdemokraternas partiavdelning i Båstad. 

Tid den 10 februari 2020 kl 19.00 
Plats Fyren, Friluftsvägen 3, Båstad. 

Närvarande: Kerstin Larsson, Peter Larsson, Krister Lilja, Annika Wulff samt Pascal 
Lehmbeck Malmquist 

§ 1 Årsmötet öppnas. Krister Lilja öppnade mötet. 

§ 2 Val av mötesfunktionärer. 
a) Ordförande. Krister Lilja valdes till ordförande. 
b) Sekreterare. Kerstin Larsson valdes till sekreterare. 
c) Justerare. Annika Wulff valdes att justera protokollet. 

§ 3 Godkännande av kallelse. Den godkändes. 

§ 4 Fastställande av föredragningslista. Den fastställdes. 

§ 5 Fastställande av röstlängd. Den fastställdes till fyra personer. 

§ 6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. Krister läste upp 
verksamhetsberättelsen. Peter lämnade en ekonomisk redovisning. 
Båda togs emot och lades till handlingarna. 

§ 7 Revisorns berättelse. Revisorns berättelse upplästes. 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i partiavdelningens styrelse. Antalet 
bestämdes till tre stycken. 

§ 10 Val av ordförande för partiavdelningen. 
Krister Lilja valdes till ordförande. 

§ 11 Val av övriga ledamöter och ev. ersättare. Kerstin Larsson och Peter Larsson 
valdes också. Inga ersättare valdes. 

§ 12 Val av val- och kampanjledare. Vi valde ingen. 

§ 13 Val av revisor. Annika Wulff valdes till revisor. 

§ 14 Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen agerar valberedning. 

§ 15 Val av ombud till Partidistriktsårsmöte. Kerstin Larsson och Annika Wulff valdes 
till ombud. Peter Larsson valdes till ersättare. 

§ 16 Fastställande av verksamhetsplan samt budget. Vi planerar att hålla ett öppet möte 
per termin. Vårens möte blir den 9 eller 23 mars. Talare Tuve Skånberg. 
Gruppmöten planeras till 6/4 och 11/5. Hörnträff blir 7/5. 
Budgeten fastställdes. 



§ 17 Ev. nomineringar till Partidistriktets valberedning av rikstingsombud, Parti-
distriktsstyrelse etc. Partiavdelningen nominerar Kerstin Larsson till Rikstingsombud. 

§ 18 Övriga förslag från styrelsen. Inga övriga förslag. 

§ 19 Motionsbehandling, för:slag från medlemmar. Inget fanns att behandla. 

§ 20 Övriga frågor. Det fanns inga övriga frågor. 

§ 21 Avslutning. Mötet avslutades. 

/ 

// 
{./"(_-· 

Krister Lilja 
Ordförande 

Annika Wulff 
Justerare 

Kerstin Larsson 
Sekreterare 



Kristdemokraternas partiavdelning i Båstad. 

Organisationsnummer 839400-8216 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2020.03.04. 

Plats: Fyren, Båstad. 

Närvarande: Kerstin Larsson, Peter Larsson och Krister Lilja. 

1. Mötets öppnande. Ordförande Krister Lilja öppnade mötet. 

2. Val av mötessekreterare. Kerstin Larsson valdes till sekreterare för mötet. 

3. Val av justerare. Peter Larsson valdes att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning. Den godkändes. 

S. Val av kassör. Peter Larsson valdes till kassör. 

6. Val av medlemsregisteransvarig. Kerstin Larsson valdes. 

7. Val av sekreterare. Kerstin Larsson valdes till sekreterare. 

8. Val av firmatecknare. 

Ordförande Krister Lilja 610816-2915 och 

Kassör och vice ordf. Peter Larsson 541025-8973 

valdes att var för sig teckna föreningens firma. 

9. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB. 

Styrelsen beslutar att följande personer får: 

• Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell 

förening som fullmaktshavare. 

• Skriva under blanketterna Ansökan ideell.förening/Begäran 

om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt 

Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare. 

• Företräda enligt ovan var för sig: 

Ordförande Krister Lilja 610816-2915 och 

Kassör och vice ordf. Peter Larsson 541025-8973 

10. Kommande styrelsemöten. Beslutas senare. 

11. Övriga frågor. Det fanns inga. 

12. Avslutning. Mötet avslutades. 

Krister Lilja, ordförande 

----:-) 

~~-~ 
Peter Larsson, justera~ 

Kerstin Larsson, sekreterare 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-02-24. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000129/2020 – 100 
 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Krisberedskap 
 
 

Förslag till beslut 
 
Interpellationen godkänns och får besvaras av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein (M) på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 25 mars.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Bo Wendt (BP) har lämnat in en interpellation angående krisberedskap till Johan Olsson Swan-
stein (M). Interpellationer besvaras senast sammanträdet efter att den har godkänts och svaret 
ska vara skriftligt.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Interpellation från Bo Wendt (BP), 2020-02-24.   
 
 
 





 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000727/2020 – 800 
 
 

Väckt motion - Solceller 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Bo Wendt (BP) och Haakon Böcker (BP) har lämnat in en motion med rubriken ”Solceller” som 
ska väckas.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2020-10-05. 
 
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Motion till kommunfullmäktige ang. solceller 2020 -10- 0 5 

Dnr.J< .QQ.0 .. J11j .. .. 
...... , .. 0, 0..-::-.. �.Q ...... .. 

Bjärepaitiet har efter diskussion med samhällsbyggnadschefen uppmärksammat att 
flera detaljplaner i Båstads centrala delar har detaljplanebestämmelser som 
föreskriver speciellla tak som enligt chefen ej skulle medge solceller. 

I en situation då jordens framtid är hotad och skolbain värden över strejkar för att vi 
gör för lite för att minska utsäppen anser vi det högst angeläget att vi på alla sätt 
möjliggör en miljövänlig energiproduktion. Solceller bör därför inte hindras på grund 
av alltför reglerade detaljplaner. 

I Ängelholm har samhällsbyggnadsnämnden beslutat 25-8 2020 att bifalla solceller 
på taket till en kulturhistorisk byggnad som även ingår i bevaringsprogrammet. 

Nämnden anför att montering av solceller har stöd i § 4 PBL hushållning med energi 
och därmed är överordnad kulturmiljön. 

Bjärepartiet föreslår därför att kommunfullmäktige utreder vilka beslut som erfordras 
för att Båstads kommun skall kunna tillåta solceller på i stort sett alla fastigheter som 
har bra sollägen. 
I kulturhistoriska miljöer skulle man kunna undanta gatusidan. 

För Bjärepartiet 

Bo Wendt 
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Datum: 2020-10-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000615/2020 – 300 
 
 

Väckt medborgarförslag - Solcellspark mellan Förslövs station och Åkagår-
dens golfklubb  
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Medborgarförslaget, 2020-09-01, ska godkännas och skickas för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2020-09-01. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
 



MEDBORGARFÖRSLAG 

Kommunfullmäktige 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 

Förslöv, 2020-08-31 

Solcellspark mellan Förslövs station och Åkagårdens Golfklubb 
- Ytan är idealisk. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -09- 0 l 
Dnr.k~.ao.o 6 }, 5/ .. .. . 
..... .. .. l0.20 .:-: .3t.>.o. .. . . 

Med anledning av den rådande situationen för elförsörjningen i södra Sverige och för 
miljöns skull, föreslår jag en satsning på en stor sokellspark på ovan angiven plats. 

Flera kommuner i Sverige har försett sig med sokellsparker och ännu fler är på väg. 
Platsen är idealisk och består av en stor yta i söderläge, som har sol hela dagarna. 
Kommunen äger marken, där ytlagret består av restprodukter från tunnelbygget, 
och har planer på ett industriområde på platsen - något som enligt mångas mening 
påverkar både miljön och landskapsbilden negativt. 

Jag bifogar min skrivelse från 2019-10-07 som del av mitt MEDBORGARFÖRSLAG 
och hoppas att förslaget blir verklighet. 

Med vänlig hälsning 

<?0i 1

~

1

14t-110( 
Per Pileryd 

PS. Kontakta mig gärna så kan jag ordna en studieresa som ger en bra utvärdering med 
erfarenheter från flera års drift av stora sokellsparker. 

1 bilaga: 
Brev till Båstads kommun 2019-10-07 

Per Pileryd, Mårtens väg 16,269 72 Förslöv. Tel. 070-662 87 70 



kOPIA 

Hej! 

Båstads kommun 

Trafik och samhällsplanering 

269 80 BÅSTAD 

Förslöv, 2019-10-07 

För en tid sedan sågs vi på en informationsträff angående användningen av marken 
väster om Förslövs station, mellan väg 105 och Åkagårdens golfklubb. 
Jag började fundera lite över hur jag skulle tänka om jag vore i ert ställe och här följer 
mina tankar: 

Självklart behövs mark för de företag som vill bedriva verksamhet i vår kommun och 
lika självklart är det att den mark som kommunen äger används på bästa tänkbara sätt. 

Jag tror att vi är överens om att Bjärehalvön med sin natur och sina stränder erbju
der något alldeles extra som människor från när och fjärran gärna vill ta del av. Man 
talar ibland om ett riksintresse som turist- och rekreationsområde och vi vet att turist
näringen har stor betydelse för kommunen. 
Mot den bakgrunden kan man skapa en policy för hur industriområden bör placeras i 
landskapet så att vi ska behålla vår attraktionskraft. I det här fallet kan vi kanske också 
hitta något som kan bli direkt lönsamt. 

Särskilt känsliga är våra infarter söder- och norrifrån, där vi gärna vill göra ett bra första 
intryck på dem som är på väg till olika platser här. Industriområden är sällan dekorativa 
och stör ofta bilden av vacker natur. Kör man längs större vägar, t ex E6-an söderut, ser 
man numera höga, fula plåtbyggnader som, även om de ibland har" dekorerats", inte 
alls kan mäta sig med utsikten över det skånska landskapet. 

Här på Bjärehalvön bör industriområden ligga så att de syns och hörs så lite som 
möjligt och man bör undvika att skapa en skyline som inte är harmonisk. Områdena 
bör helst inte ligga direkt intill våra största vägar. 

Det aktuella området ligger intill en mycket trafikerad väg som utgör infa1ten söder
ifrån till såväl Båstad som Torekov och till många byar och stränder. Här behöver vi 
göra ett extra bra intryck. Vägen är vid vissa tider och tidpunkter mycket starkt 
trafikerad och en infart skulle ställa till med problem. Det finns flera andra områden i 
kommunen som lämpar sig bättre som industriområden. Jag är beredd att ge er några 
exempel, dit kommunikationerna är bra. 



Vad kan man göra i stället på den aktuella marken? 
En solcellspark skulle passa mycket bra. 

Området är en bred sydsluttning, som nås av solens strålar från morgon till kväll. Ytan 
är så stor att den skulle ge en avsevärd mängd elenergi. Området förblir tyst och lugnt 
och inga trafikökningar eller störningar tillkommer. Det blir också lönsamt för kommun
invånarna och är mycket positivt ur miljösynpunkt 

Jag rekommenderar en studieresa, där ni kan se hur solcellsparker byggts så att de 
passar in bra i terrängen. Ibland ser de ut som rena konstverken. Under resan borde det 
också gå att ta träffa fackfolk och tekniker som kan alla data om vad solcellsparkerna 
kan ge för ekonomiskt utbyte. 

Låt Båstads kommun bli förgångare inom ett viktigt miljö- och energi.område och låt 
oss hålla de stora vägarna fria från industribyggnader! 

Kontakta mig gärna för mer information. 

Med vänlig hälsning 
,-·y <._-;-)', { 

--:1. 12..-t. r , t--4',' w I -
Per Pile1-yd 
070-662 87 70 

Kopia till Kommunstyrelsen 
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Datum: 2020-10-14 Till: kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000669/2020 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag - Anna Swenzohn (S) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
2020-09-18 inom Anna Swenzohn (S) med en skrivelse där hon avsäger sig sina politiska upp-
drag i Båstads kommun.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Utbildningsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse, 2020-09-18. 
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Datum: 2020-10-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000751/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Anna 
Swenzohn (S) 
 
 
Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Anna Swenzohn (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i utbildningsnämnden efter avgående  
Anna Swenzohn (S). 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Ny ledamot 
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