
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

2015-07-13 

Astrakanen, måndagen den 13 juli 2015 kl 09:00-10.50 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Helena Stridh (BP) 
Eddie Grankvist (BP) 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Nerd (S) 
Uno Johansson (C) 
Stefan Olsson, (C), tjg. ersättare för Gösta Gebauer (C) 
Carolin Gräbner (SD) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Christer de la Motte (M) 
Daniel Olofsson (M) 
Thomas Andersson (FP) 

Hans Grönkvist (BP), ej tjg. ersättare 
Claes Sjögren (BP), ej tjg. ersättare 
Erik Hel bl (BP), ej tjg. ersättare 
Joakim Gräbner (SD) , ej tjg. ersättare 
Johan Olsson Swanstein (M) , ej tjg. ersättare 
Daniel Löfblad (S) , ej tjg. ersättare 
Mats Lundberg (FP) , ej tjg. ersättare 
Jessica Andersson (S), ej tjg. ersättare 
Mikael Jalris (S) , ej tjg. ersättare 
Katarina Pelin, kommunchef 
Linda Wahlström, sekreterare 

Kerstin Gustafsson (M), ersättare Christer de la Motte (M) 

Kommunkontoret i Båstad, omedelbart efter sammanträdet. 

Bo Wen t 

Juste rare Jj~~ Kerstin GustafSSOil 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2015-07-13 

Från och med 2015-07-14 till och med 2015-08-04 

Linda Wahlström 

Sida 

1av12 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2015-07-13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-07-13 

KS § 198 Dnr KS 000786/2015 - 903 
Val av justeringsperson 

KS § 199 Dnr KS 000787 /2015 - 903 
Godkännande av dagordningen 

KS § 200 Dnr KS 000289/2015 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

KS § 201 Dnr KS 000291/2015 - 903 
lnformationsärenden kommunstyrelsen 2015 

KS § 202 Dnr KS 000938/2015 - 903 
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 150713-181231 

KS § 203 Dnr KS 000948/2015 - 903 
Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 150713-181231 

KS § 204 Dnr KS 000950/2015 - 903 
Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 150713-181231 

KS § 205 Dnr KS 000939 /2015 - 903 
Förordnande för annan ledamot att fatta beslut när omedelbart beslut krävs (avser tiden 
150713-181231) 

KS § 206 Dnr KS 000016/2015 - 901 
Delegationsordning för kommunstyrelsen från och med 2015-01-01 

KS § 207 Dnr KS 001004/2015 - 412 
Tilläggsavtal avseende utbyggnad av järnvägsstationen i Förslöv 

Sida 

2av12 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 198 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-07-13 

Dnr KS 000786/2015 - 903 

Val av justeringsperson 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Sida 

3 av12 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kerstin Gustafsson (M). 

2. Till ersättare utses Christer de la Matte (M). 

3. Justeringen äger rum omedelbart efter sammanträdet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-07-13 4av 12 

KS § 199 DnrKS000787/2015-903 

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende nr. 9 utgår från dagens sammanträde. 

Nytt ärende nr. 11 - Tilläggsavtal avseende utbyggnad av järnvägsstationen 
i Förslöv. 

Ny informationspunkt: Skånegården 100 år 2018. 

Ny informationspunkt: Politikernas behörighet i kommunhusets 
passagesystem. 

justerandes signaturer Utdragsbest:yrkande 

lW /{;. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-07-13 

KS § 200 Dnr KS 000289/2015 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Sida 

5av12 

1. Inkommen skrivelse ang. kommunens hemtjänst och hemsjukvård. 
Dnr. KS 000958/2015 -700. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

J,;Jv ?t 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-07-13 6av12 

Beslut 

KS § 201 Dnr KS 000291/2015 - 903 

lnformationsärenden kommunstyrelsen 2015 

Kommunstyrelsen beslutar: 

A) Öllövchips. Samhällsskyddschef Anders Nilsson. 

B) Jämställdhetskartan. Kommunchef Katarina Pelin, skriftlig information. 

C) Verksamhetsplan Skåne Nordväst. Kommunchef Katarina Pelin informerar. 
Moderaterna överlämnar synpunkter till kommunchefen gällande kapitel 4 i 
verksamhetsplanen. Övriga partier uppmanas komma in med eventuella 
synpunkter på verksamhetsplanen före kommunstyrelsens möte den 9 
september 2015. Verksamhetsplanen med kommunens synpunkter ska tas 
upp på kommunstyrelsens möte den 9 september. 

D) Avstämning, läget inom vård och omsorg. Kommunchef Katarina Pelin. 

E) Skånegården 100 år 2018. Muntlig information av ordförande 
Bo Wendt (BP). Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer träffa 
företrädare för Skånegården i anslutning till sitt sammanträde den 
23 september 2015. 

F) Diskussion kring de förtroendevaldas behörighet i kommunhusets 
passagessystem. Säkerhetsansvarig Joacim Nilsson bjuds in till 
kommunstyrelsen den 9 september 2015. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 202 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-07-13 

Dnr KS 000938/2015 - 903 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 
150713-181231 

Sida 

7av12 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att förrätta val av arbetsutskott. Enligt 
kommunstyrelens reglemente ska arbetsutskottet bestå av 5 ledamöter och lika 
många ersättare. Arbetsutskottet blir tillika kommunens 
förhandlingsdelegation. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Följande personer väljs till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 
150713-181231: 

Ordinarie 

Bo Wendt(BP 

Inge Henriksson (BP) 

Ingela Stefansson (S) 

Christer de la Matte (M) 

Gösta Gebauer (C) 

justerandes signaturer 

Ersättare: 

Helena Stridh (BP) 

Eddie Grankvist (BP) 

Thomas Nerd (S) 

Kerstin Gustafsson (M) 

Thomas Andersson (FP) 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-07-13 8av12 

KS § 203 Dnr KS 000948/2015 - 903 

Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 
150713-181231 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att förrätta val av ordförande i kommunstyrelsen för 
tiden 
150713-181231. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bo Wendt (BP) väljs till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
tiden 150713-181231: 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-07-13 9av12 

KS § 204 Dnr KS 000950/2015 - 903 

Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
tiden 150713-181231 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att förrätta val av vice ordförande i kommunstyrelens 
arbetsutskott för tiden 150713-181231. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Inge Henriksson (BP) väljs till vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för tiden 150713-181231. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-07-13 10av12 

KS § 205 Dnr KS 000939/2015 - 903 

Förordnande för annan ledamot att fatta beslut när omedelbart 
beslut krävs (avser tiden 150713-181231) 

Beskrivning av ärendet Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare fattas av 
kommunstyrelsen. Kan kommunstyrelsens beslut om omhändertagande inte 
avvaktas, får beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller 
någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet ska anmälas vid 
styrelsens nästa sammanträde. (Lagen om vård av missbrukare 13 § 2 st, 18b §) 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Helena Stridh (BP) förordnas för tiden 2015-07-13-2018-12-31 fatta beslut 
enligt lagen om vård av missbrukare 13§ 2 st och 18b § 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-07-13 11av12 

KS § 206 Dnr KS 000016/2015 - 901 

Delegationsordning för kommunstyrelsen från och med 2015-
01-01 

Beskrivning av ärendet Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning, gällande 
personalärenden. 

Beslut 

KS/P008 - Ny anmärkning: Kommunchefen ska samråda med 
förhandlingsutskottet före beslut. 

KS/P011 - Ny anmärkning: Kommunchefen ska samråda med 
förhandlingsutskottet före beslut. 

KS/P013 - Ny anmärkning: HR-chefen ska samråda med kommunchefen och 
förhandlings-utskottet före beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bilagda ändringar och tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning 
godkänns. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om betalningsuppskov under 3 mån. Ekonomichef 
EOOS 
KS/ Beslut om att ansöka om lagsökning eller Ekonomichef 
E006 betalningsföreläggande hos domstol. 
KS/ Beslut om att begära utmätning i fast KSau 
E007 egendom. 
KS/ Beslut om uppgörelse om kvittning. KS au 
E008 
KS/ Beslut om överenskommelse om betalning KSau 
E009 eller avskrivning av fordran, anta ackord, 

ingå förlikning och sluta annat avtal över 
100.000 kr/ärende. 

KS/ Beslut om överenskommelse om betalning Ekonomichef 
EOlO av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 

sluta annat avtal under 100.000 kr. 
KS/ Beslut om att vid behov ta upp lån eller Ekonomichef Samråd sker med KS ord-
EOll omsätta befintliga lån inom den belopps- förande. 

ram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de 
närmare föreskrifter om säkerheten som 
fullmäktige angivit. 

KS/ Beslut om tekniska justeringar av pengen Ekonomichef Underrätta berörd nämnd, 
E012 för barnomsorg, grundskola och gymna- förskolechefer, rektorer 

sium. och fristående huvudmän. 
KS/ Beslut om tekniska justeringar i hem- Ekonomichef Underrätta berörd nämnd. 
E013 tjänstpeng och boendepeng. 

Personal 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om tillsvidareanställning av verk- Kommunchef Kommunchefen ska 
POOl samhetsområdeschef samråda med förhand-

lingsutskottet före beslut. 
KS/ Beslut om tillsvidareanställning av övriga Verksamhets-
P002 chefer områdeschef 
KS/ Beslut om tillsvidareanställning av övrig Chef 
P003 personal 
KS/ Beslut om visstidsanställning av kommun- Förhandlings-
P004 chef utskott 
KS/ Beslut att utse ställföreträdare för försko- SkolL 2 kap 19 § Verksamhets-
POOS lechef/rektor områdeschef 
KS/ Beslut om uppsägning på grund av arbets- Kommunchef 
P006 brist - fler än fem (5) anställda 
KS/ Beslut om uppsägning på grund av arbets- HR-chef 
P007 brist - färre än fem (S) anställda 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga Kommunchef Kommunchefen ska 
P008 skäl/avsked av verksamhetsområdeschef samråda med förhand-

lingsutskottet före beslut. 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga HR-chef Biträdande HR-
P009 skäl/avsked av övriga chefer chef 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga HR-chef Biträdande HR-
P010 skäl/avsked av övrig personal chef 
KS/ Beslut om omplacering av verksamhets- Kommunchef Kommunchefen ska 
POll områdeschef samråda med förhand-

lingsutskottet före beslut. 
KS/ Omplacering mellan verksamhetsområ- HR-chef Biträdande HR-
P012 dena när överenskommelse ei nåtts chef 
KS/ Ekonomisk uppgörelse i samband med HR-chef Biträdande HR- HR-chefen ska samråda 
P013 anställnings upphörande chef med kommunchefen och 

förhandlingsutskottet före 
beslut. 

KS/ Kollektivavtalsförhandlingar HR-chef Biträdande HR-
P014 chef 
KS/ Lönesättning vid rekrytering/ nya arbets- Förhandlings-
POlS uooeifter I återköp av kommunchef utskott 

6 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-07-13 

KS § 207 Dnr KS 001004/2015 - 412 

Tilläggsavtal avseende utbyggnad av järnvägsstationen i 
Förslöv 

12av12 

Beskrivning av ärendet Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne fattade den 9 juni 2015 beslut om att 
bygga ut Pågatågstrafik mellan Helsingborg och Halmstad med trafikstart 
2015-12-13. Pågatågstrafik norr om Förslöv har tidigare angivits som icke 
möjlig under överskådliga decennier framöver. Pla-neringen av Förslövs station 
har därför genomförts med förutsättningen att stationen skall utformas som en 
ändstation med trafik till och från stationen söderut. Kommunfullmäktige i 
Båstads kommun yttrade sig i frågan 2015-06-24 och tillstyrkte den beslutade 
trafiklösningen under vissa förutsättningar. Vidare bemyndigades 
kommunstyrelsen att pröva delfinansiering och teckna avtal med Trafikverket 
och Region Skåne/Skånetrafiken om de närmare villkoren för utbyggnad av 
stationen i Förslöv för att möjliggöra att hämta/lämna passagerare för trafik 
norrut. 

Underlag till beslutet 

Föredragande: 

Yrkanden 

Beslut 

Förhandlingar har förts mellan kommunen, Trafikverket och Region Skåne om 
förutsättningar och villkor för utbyggnad av stationen i Förslöv. 
Förhandlingarna har resulterat i bilagda av-talsförslag benämnt Tilläggsavtal 2. 

Förslag till tilläggsavatal. 

Tf. exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

Samtliga närvarande ledamöter yrkar bifall till avtalsförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt: 

1. Båstads kommun ingår avtal med Trafikverket och Region Skåne i enlighet 
med upprättat avtalsförslag benämnt Tilläggsavtal 2 

2. Båstads kommun finansierar sin andel av kostnaderna med tillgängliga 
medel i budget och flerårsplan som avsatts för utbyggnad av 
järnvägsstationerna med tillhörande infrastruktur i Båstad och Förslöv. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



Förslag 2015-07-08 

Tilläggsavtal 2 

§1 Parter 

Trafikverket, Region Syd, arg.nr. 202100-6297, Box 543, 291 25 Kristianstad 

Båstads kommun, arg. nr 212000-0944, 269 80 Båstad 

Region Skåne, arg. nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad 

Mellan parterna har följande tilläggsavtal träffats; 

§2 Syfte och bakgrund 

Parterna har sedan tidigare tecknat följande avtal som sammanhänger med de förändringar i 

järnvägstrafiken som föranleds av tunnelprojektet genom Hallandsås; 

a) "Genomförande- och finansieringsavtal för Pågatåg norr om Ängelholm" (Tecknades i april 

2012 tillsammans med Ängelholms kommun ) 

b) "Genomförande- och finansieringsavtal för projektet Inre Kustvägen - delen genom Skåne 

samt stationen Båstad Norra" (Tecknades 2011-01-31) 

c) "Genomförandeavtal för utbyggnad av ny gång och cykel port under spå rom rådet vid Båstad 

Norra ( Bån )" (Tecknades 2011-09-06} 

d} "Tilläggsavtal" (Tecknades 2014-05-19 m f I datum) 

I sistnämnda avtal, hädanefter benämnt "Tilläggsavtal 1", fastställs b I a utbyggnaden av stationen 

Förslöv NV med tillhörande finansiering. I avtalet regleras i § 4.3, sista stycket," Ett eventuellt 

framtida trafikupplägg med fortsatt trafikering norrut och /eller väsentligt ökade trafikvolymer på 

Västkustbanan förutsätter kompletterande åtgärder i järnvägsanläggningen. Dessa åtgärder får, om 

detta skulle bli aktuellt, genomföras utifrån ny överenskommelse mellan berörda parter. 

Region Skåne har i maj månad 2015 initierat att pågatågstrafik på sträckan Helsingborg-Halmstad 

skall etableras redan från Tågplan 2016, dvs med trafikstart 2015-12-13. Sju dubbelturer per vardag 

planeras gå sträckan Helsingborg-Halmstad. 

Tågstation Förslöv NV är under byggnation och kommer att vara färdigställd före det att Tågplan 

2016 börjar. Stationen byggs för att utgöra ändstation för trafik på sträckan mellan Helsingborg och 



Förslöv. För att trafik norrut mot Båstad/ Halmstad skall kunna stanna och hämta/lämna passagerare 

måste tågstationen tillföras ytterligare en perrong och signalsystemet måste kompletteras. 

lnvesteringskostnaden för nyssnämnda funktioner har av Trafikverket beräknats uppgå till 15 

miljoner kronor. 

Parterna är överens om att de kompletterande åtgärdena enligt detta tilläggsavtal skapar möjlighet 

för trafikering till Förslövs station med tåg såväl norrifrån som söderifrån. Genom att utföra 

åtgärderna i samband med den pågående dubbelspårutbyggnaden kan det ske till lägre kostnad än 

om de genomförs vid senare tillfälle och utan störningar av trafiken på banan. Framtida trafik prövas 

i enlighet med Region Skånes ordinarie planering och budgetarbete där långsiktighet och kontinuitet 

är en av flera viktiga utgångspunkter. Avtalet reglerar inte förändringar för genomgående tåg att göra 

uppehåll i Förslöv. 

De tidigare tecknade avtalen som anges i §2 a-d ska i alla delar som inte regleras i detta 

Tilläggsavtal 2 äga fortsatt oförändrad tillämpning utan påverkan av detta Tilläggsavtal 2. 

§3 Beskrivning av åtgärder, kostnader, ansvarsfördelning och betalning. 

§3.1 Erforderliga åtgärder för trafik norrut från Förslöv NV 

Vid tidpunkten då detta tilläggsavtal träffas mellan parterna pågår utbyggnad av Tågstation Förslöv 

NV. För att möjliggöra trafikering norrut från Förslöv NV erfordras dels att ytterligare en perrong med 

tillhörande funktioner byggs och dels att investeringar görs i trafikens signalsystem. Trafikverket har 

beräknat att samtliga erforderliga åtgärder för den avsedda trafiken uppgår till 15 miljoner kronor. 

§3.2 Finansiering 

Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och Båstads kommun har i tidigare avtal reglerat 

finansiering, inkl bidrag, för stationerna Båstad och Förslöv inkl kollektivtrafikanläggningar och 

kommunens egna åtaganden till stöd för trafiken. Parterna överenskommer att investeringen enligt 

§3.1 ovan genomförs dels med de anslag och bidrag som parterna i sin helhet anvisat till de båda 

stationerna i Tilläggsavtal 2014-05-19 m f I datum, ej innefattande avtal enligt §2 b ovan, i den mån 

desamma ej erfordrats till avsedda delposter. Vidare finansieras investeringen dels av Region Skåne 

med 5 miljoner kronor genom medel från den regionala infrastrukturplanen och dels av Båstads 

kommun som svarar för resterande del av investeringen. Trafikverket tillför inga ytterligare medel. 

§3.3 Genomförande, ansvarsfördelning och betalning 

Trafikverket förbinder sig att genomföra vad som redovisats i §3.1 ovan och att slutligt projektera 

och slutföra allt som erfordras för att järnvägsstationen Förslöv NV skall kunna erbjuda persontrafik 

såväl norrut som söderut. Vidare förbinder sig Trafikverket att ansvara för att samtliga investeringar 

skall vara genomförda före Tågplan 2017 skall börja. 

lnvesteringskostnaderna för åtgärderna enligt§ 3.1 beräknas till ca 10 miljoner kronor år 2015 och 5 

miljoner kronor år 2016. Trafikverket fakturerar Båstads kommun de anslag som anvisats i 

Tilläggsavtal 1 med 6 millioner kronor. Region Skånes andel för 2015 om 4 miljoner kronor regleras 

inom Trafikverkets ekonomiska redovisning genom utnyttjande av medel från den regionala 



infrastrukturplanen. När åtgärderna färdigställts i sin helhet år 2016 fakturerar Trafikverket anslag i 

Tilläggsavtal 1 med i avtalet kvarvarande och ej nyttjade medel, Region Skånes andel om 1 miljon 

kronor regleras inom Trafikverkes ekonomiska redovisning och Båstads kommun faktureras med 

resterade belopp. 

§4 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning av att det godkänns av behöriga organ i Båstads kommun och 

Region Skåne. 

§5 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall undertecknas av parterna för att vara giltiga. 

Av detta avtal är tre exemplar upprättade och utväxlade 

Kristianstad 2015- Båstad 2015-

Trafikverket Region Syd Båstads kommun 

Lennart Andersson Bo Wendt 

Regionchef Kommunstyrelsens ordförande 

Kristianstad 2015- Båstad 2015-

Region Skåne Båstads kommun 

Henrik Fritzon Katarina Pelin 

Regionstyrelsens ordförande Kommunchef 


