
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

Sida 

1av36 

Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, onsdagen den 14 oktober 2015 kl. 10.00-17.30 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP), jäv§ 254 
Thomas Nerd (S), närvarande §240-253 
Jessica Andersson (S), tjg. för Thomas Nerd (S) § 254-269 
Christer de la Motte (M), närvarande §254-269 
Hans Ekwurtzel (MP), tjg. för Christer de la Motte (M) § 240-253 
Kerstin Gustafsson (M) 
Daniel Olofsson (M) 
Carolin Gräbner (SD), närvarande§ 254-269 
Hans Grönkvist (BP), tjg. för Carolin Gräbner (SD) § 240-253, 
samt för Helena Stridh (BP) § 254 
Thomas Andersson (FP) 
Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 

Hans Grönqvist (BP), ej tjg. ersättare 
Claes Sjögren (BP), ej . tjg. ersättare 
Erik Helbl (BP), ej. tjg. ersättare 
Jessica Andersson (S), ej tjg. ersättare 
Kommunchef Katarina Pelin 
Sekreterare Linda Wahlström 

Kerstin Gustafsson (M), ersättare Thomas Andersson (FP) 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 19 oktober kl. 14.00 

Bo Wendt 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2015-10-14 

Från och med 2015-10-20 till och med 2015-11-11 

Kommunkontoret i Båstad 

Linda Wahlström 

Sida 

2 av36 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

KS § 240 Dnr KS 000786/2015 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 

KS§241 DnrKS000787/2015-903 
Godkännande av dagordningen - kommunstyrelsen 

KS § 242 Dnr KS 000289/2015 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

KS § 243 Dnr KS 000148/2015 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 

KS § 244 Dnr KS 000290/2015 - 903 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 

KS § 245 Dnr KS 000291/2015 - 903 
Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 

KS § 246 Dnr KS 001284/2015 - 903 

Sida 

3 av36 

Sammanträdesdagar 2016 - Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS § 247 Dnr KS 000524/2015 - 900 
Redovisning av ej avslutade motioner 2015 

KS § 248 Dnr KS 000630/2015 - 900 
Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 

KS § 249 Dnr KS 001243/2015 - 600 
Förändring av politiskt ansvar för Individ och Familj vuxna 

KS § 250 Dnr KS 000837 /2014 - 906 
Delårsrapport 2015-08-31 

KS § 251 Dnr KS 001096/2015 - 906 
Nämndsplan 2016 för Kommunstyrelsen 

KS § 252 Dnr KS 000906/2015 - 905 
Begäran från Båstads Ridklubb om amorteringsfrihet på lån under 2015 för Båstads Ridcenter 
AB 

KS § 253 Dnr KS 001296/2015 - 500 
Revidering av VA-taxa Båstads kommun avseende poolavgift att gälla från 2016-01-01 

KS § 254 Dnr KS 001570/2014- 900 
Ansökan om medfinansiering för upprustning av Östra Karups bygdegård 

KS § 255 Dnr KS 001109/2015 - 800 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Elbilsstrategi Skåne Nordväst 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

KS § 256 Dnr KS 001319/2015 - 200 
Överlåtelse av del av fastigheten Killeröd 11:12 

KS § 257 Dnr KS 000385/2015 - 600 
Rivning av Backaskolan i Grevie 

KS § 258 Dnr KS 000330/2015 - 350 
Enkel gångväg från Ranviksterassen till Trädgårdsvägen 

KS § 259 Dnr KS 001174/2015 - 350 
Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie 

KS § 260 Dnr KS 000309/2015 - 460 
Kommunikation: "Hela Bjäre ska leva" 

KS § 261 Dnr KS 000636/2015 - 500 
Tidsplan för asfaltering av Järnvägsgatan i Grevie 

KS § 262 Dnr KS 001247 /2015 - 906 
Omfördelning i investerings budget VA, Alvägen i Förslöv 

KS § 263 Dnr KS 001345/2015 - 900 
Preliminär inbjudan att bli del i det nya Öresundsarbetet 

KS § 264 Dnr KS 000312/2015 - 900 
Uppdatering av bi dragsnormer för föreningar - förlängd tid för att slutföra uppdraget 

KS § 265 Dnr KS 000502/2015 - 800 
Policy för mat och måltider i Båstads kommun - förlängd tid för att slutföra uppdraget 

KS § 266 Dnr KS 001355/2015 - 900 
Utvärdering av handlingsplaner 

KS § 267 Dnr KS 001356/2015 - 604 
Transitboende för ensamkommande barn i Båstads kommun 

KS § 268 Dnr KS 001357 /2015 - 700 
Avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun 

KS § 269 Dnr KS 001358/2015 - 200 
Korttidsplatser i Båstads kommun - lokalbehov 

Sida 

4av36 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 5 av 36 

KS § 240 DnrKS000786/2015 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens 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 styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut 

I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, 
uppifrån och ner, utifrån val protokollet från kommunfullmäktige. Den person 
som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir 
istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till ordinarie justeringsperson väljs Kerstin Gustafsson (M) 

1. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Andersson (FP) 

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 19 oktober kl. 14.00 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 241 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

DnrKS000787/2015-903 

Godkännande av dagordningen - kommunstyrelsen 

Sida 

6av36 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Extraärenden: 

Utvärdering av handlingsplaner 

Avveckling av LOV 

Korttidsplatser - lokalbehov 

Transitboende för ensamkommande barn 

Preliminär inbjudan att bli medlem i det nya Öresundssamarbetet 

Informationsärende nr. 4 och 5 blir istället beslutspunkter på dagens 
sammanträde. 

lnformationspunkt 1 och 3 utgår från dagens sammanträde. 

Ny informationspunkt: Apell från Migrationsverket. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 

KS § 242 Dnr KS 000289 /2015 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

Beskrivning av ärendet 
l. Meddelande angående revidering av landskapsbildsskyddsområden. 

KS 001314/2015-800. 

2. Styrelseprotokoll nr 7 från Båstadhem - 2015-09-17. 
KS 000350/2015-900. 

3. Mötesanteckningar - Kommunala Handikapprådet- 2015-08-18. 
KS 001309/2015-900. 

4. Inkommen synpunkt angående gatulampor på Korsnäbbsvägen. 
KS 001282/2015-350. 

5. Kommunala pensionärsrådets protokoll 2015-09-16. 
KS 001534/2013-900. 

6. Inkommen synpunkt gällande Båstads kommuns blanketter. 
KS 001176/2015-100. 

7. Styrelseprotokoll nr 6 från NSR - 2015-09-04. 
KS 000187 /2015-500. 

8. Styrelseprotokoll nr 6 från Båstadhem - 2015-08-20. 
KS 000350/2015-900. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Sida 

7 av 36 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 8 av 36 

KS § 243 DnrKS000148/2015-904 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 

Beskrivning av ärendet Nedanstående beslut har fattats på delegation sedan föregående anmälan: 

1. Teknik och service. Valeria Christoffersson. Lista daterad 2015-10-05. 

2. Kommunstyrelsens ordförande. Underskriven rättegångsfullmakt gällande 
upphandling av Chefs- och ledarskapsutveckling Skåne Nordväst. Dnr KS 
001277 /2015-900. Lista daterad 2015-10-02. 

3. Individ och familj (vuxna) . 2015-09-01- 215-09-30. 

4. Dödsboanmälan till Skatteverket. Marianne Fredriksson. Lista daterad 
2015-10-02. 

5. Kommunledningskontoret. Peronalärenden. Lista daterad 2015-09-30. 

6. Barn och skola. Lotta Halte. Lista daterad 2015-09-15 

7. Barn och skola. John Brogård. Lista daterad 2015-09-15 

8. Teknik och service. Sven-Inge Granlund. Lista daterad 2015-09-10 

9. Barn och skola. Peter Dahlberg. Lista daterad 2015-09-10 

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 244 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

Dnr KS 000290/2015 - 903 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 

Sida 

9 av36 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns 
det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje 
kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade 
beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för 
beredning. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutsloggen 2015-10-06 godkänns och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



KS 0001'1° /:i.01 s - Cj() 5 
[liJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 
2015-10-06 

Beslutsinstans, datum Dnr 
och§ 

§ 28, KS 2012-01-11 85/12 
OVK-besiktningar och 
ventilationsanläggningar 

§ 21, KS 2015-01-14 1974/14 
Fastställande av evene-
mangstid för 2015 (Ut-
r edning gällande över-
syn av riktlinjer och po-
licy för evenemang) 
§ 87, KS 2015-03-11 312/ 
Uppdatering av bidrags- 2015 
n ormer för föreningar 

§ 9G, KS 2G±5 G3 ±± ~ 
Kemmanfäatien: "Hela ~ 
Bjäre ska leva" 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 

Beslutslogg kommunstyrelsen 2015 

Beskrivning av uppdraget Ansvarig 

Uppdrag till teknik och servie 
Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. Teknik- och 
De som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. service/ 
Bristerna ska åtgärdas omgående. Båstadhem 

-

Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang Teknik- och 
ska vara klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal service 
3/2015 för att kunna gälla från och med 1 januari 2016. 

Ärendet remitteras till förvaltningen. Nya bidragsnormer ska vara Teknik och 
klara för beslut senast 25 nov 2015 . service 

AreaEiet FemitteFas till ffiFvaltaiagea. AFeaEiet slEa åteFlcomma till KS Tmfildagea 
efter a•;:gFäasaiagfffiFty:EiligaaEie ealigt fiilagt yFlEaaEie till pFetelffill.et:. jBrefl: 
At:edcoppliag av ärnaEiet ska ske till KS ± gåagfkvaFtal. 

* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Båstadhem arbetar med Ny in-
detta tillsammans med formation 
teknik och service. februari 
Information på 2016 
KS 2014-03-12. 
Information på KS au 
2015-02-25 
För handläggning i för- Nov 2015 
valtningen. 

Ärende kommer till KS 
au oktober/KS novem-
ber 2015 
Hos teknik och service för Första 
handläggning. Info KS au halvåret 
150930 samt KS 151014. 2016 

Atedcoppliag ea FeFslag 
gåagilwaf:tal. att äFeR 
9 sept 2G±5 ElP.'aftal 2) Eiet avsh:i: 
±4 ekt 2G±5 OwaFtal 3) tas. KS 
T- ·--'""~I!: n-·- _L 1 ., ±5±G±4 .I. "-'V...L. ....... .1.l..Vt,,..t,.I. __ ... .l} 

Il ;!;tv 



§ 93, KS 2015 03 11 
~ 
~ 
_;a_....:n_. ....... .:.:._ .... _ 

w 

§ 94, KS 2015-03-11 
Utredning - ev. nytt re
ningsverk i Båstads 
kommun 

§ 97, KS 2015 03 11 
Backaskolan i Grevie 
kostnadskalkyl och kon 
~kvrmsheskrivninrr av 
av-yttring/rivning 
§ 131, KS au 2015 05 27 
JBackaskolan i Grevie 
kestnadskalkyl ach kon 
~kvm1sheskrivnirn:r ~ 
................. ~ ...... .; __ ,_.;,..,,..,..; ....... -
~·J 

§ 121, KS 2015-04-15 
Policy för mat och mål
tider Ji. Båstads kommun 

§ 144, KS 2015-05-13 
Ev. konsekvenser för 
ideeHa föreningar av ny 
VA-taxa 
§ 153, KS 2015 05 13 
Asfaltering av järnvägs 
i:t:it:rn i C:rPvi+> 

§ 219, KS 2015-09-09 
Budgetdirektiv inför 
budget2016 

~ 
~ 

383/ 
2015 

~ 
~ 

000385/2 
tl-±& 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. }Lren 
det ska vara färdigt för beslut av KS senast den 14 oktober 2015. 

Förvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning och kostnadsbe
räkning av ett nytt reningsverk inom kommunens gränser. 

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl och konse 
kvensbeskrivning på avyttring/rivning av Backaskolan i Grevie. '!J.t
redningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 13 maj 
~ 

2.Arendet ska vara klart för beslut i kommunstyrelsen senast den 14 
oktober 2015 . 

Trafikingen 
jBren 

Projektin
genjören 
(FredrikJ) 

Projektin 
genJoren 
(Mia L) 

Telmik och 
service 

000502/21 Förvaltningen ges i uppdrag att utforma förslag till policy för mat och I Teknik- och 
015 måltider i kommunen. Förslaget till policy ska vara klart att antas av servcice 

kommunfullmäktige den 25 november 2015. 

724/ 
2015 

000636/2 
tl-±& 

001096/2 
015 

Förvaltningen får i uppdrag att, med anledning av den nya VA-taxan, 
belysa konsekvenserna för kommunens föreningsliv och ta fram för
slag på eventuella åtgärder. 

J\sfalteringen ska ske skynd .. . o l samt FoP'altnrn fo . 
ater rnmma med en tidspla f" . €·~ genar i uppdrag att n «Jr as altenngen 

Teknik och 
Service 

Teknik och 
service 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med uppdaterade I Teknik och 
underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet "Re- Service 
investering fastighetsbestånd". Av planerna ska framgå vilka åtgärder som 
är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överens-
stämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investeringsbudgetar-
na. 2.Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med en uppda-
terad investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet "Re-
investering asfaltsbeläggning" ska användas för de vägar och gator som 
kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är 
planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överensstämma 
med det belopp som finns avsatt i investerings budgeten. 

För handläggning i för 
valtningen. 

För handläggning i för
valtningen. 
Diskussion KS au 
150930 - Uppdraget 
kvarstår. 
För handläggning i för 
valtningen. 

För handläggning på tok 
nik och service 

Handläggs på teknik och 
service. 
Information om ändrad 
tidsplan KS 151014 
För handläggning på tek
nik och service 
In~o/mation på KS 
1.51014 
För handläggning på tek 
nilr nrh c::PrvirP 

Informationspunkt på KS 
151111 

~ 
1Fi1014 

Första 
halvåret 
2016 

~ 

151014 
(förslag 
beslut om 
_: .. -:-~'\ 
~ 

151014 
(förslag 
beslut om 
..... !T'r'Y'l.;"r'\ rT "\ ... 
KF juni 
2016 

?,~s{ä 
ha}våret 
z,616? 
\:::S ~e.c-
~ 

151014 

KS 
151111 



§ 137 - KS 2013-05-08 510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som HR chefen HR-avdelningen arbetar I? 
CEMR-deklarationen ges i CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS med att samordna järn-
(Handlingsplan) senast mars 2014. ställdhetsarbetet (CEMR-

deklarationen) med andra 
verksamhetsutvecklande 
processer såsom kommu-
nens chefsutvecklingspro-
gram samt nya målstruk-
tur. 

Anna Höckert och Mari-
anne Malm informerade 
KS 2014-12-03 om detta. 

Information KS 
2015-06-10 

§ 106, KS 2015-04-15 000255/ Uppdaterad anvisning för tjänsteskrivelser tillämpas under ett år, Kommun- Tjänsteskrivelsen är upp- Utvärde-
Miljöanalyser inför poli- 2015 därefter görs en utvärdering kansliet daterad 2015-07-01 ring 2016-
tiskt beslut i ärenden 07-01 

§ 113, KS 2015-04-15 001868/2 Ärendet utgår från KS 2015-04-15. Ska återkomma för beslut när Upphandla- Svenskt näringsliv har Prel. 
Svar på motion ang. "Vita 013 juridiken kring möjligheterna att bifalla motionen klargjorts. ren överklagat till konkur- första 
jobb" rensverket. halvåret 

Besked väntas a ril 2016 2016 
§ 142, KS 2015-05-13 1582/ I En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. Kommun- För handäggning hos ? 
Utredning - fattat beslut 2015 Utredningen ska göras av en utomstående konsult. juristen kommunjuristen 
att stoppa ombyggnation 
avJV9 
§ 237, KS 2015-09-09 001145/2 Förvaltningen ges i uppdrag att komma in med kalkyl på kvadratme- Kommunled-1 Exploateringsingenjören I KS nov 
Hemmeslöv 10:10 mfl. 015 terpris för tomterna samt regler för tomtförsäljningarna ningskon- handlägger. 2015 
(Heden) - uppdrag till toret 
förvaltningen I I I I I I 

~ i it, 



," .. ktivitetshus 

§ 13, KS 2015-01-14 I 143/15 
Handlingsplan för kul
turnroe:rammet 

Beslutsinstans, datum I Dnr 
och§ 

§ 61, KS 2015-02-11 I 781/14 
Utredning om sänkta 
insatstider vid akut 
sjukdomstillstånd 

Beslutsinstans, datum I Dnr 
och§ 

§ 95, KS 2015-03-11 
Bostadsförsörjningpro
gram för Båstads kom
mun 
§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind
ströms backe i Västra 
Karup 

384/ 
2015 

478/ 
2015 

återkoppla till välfärdsutskottet/nämnden. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för 
genomförande av kulturprogrammet. Handlingsplanen ska vara fär
dif! senast den 1 oktober 2015. 
Beskrivning av uppdraget 

Uppdrag till Samhällsskydd 

Bildning och 
arbete 

Ansvarig 

Samhälls-

l..L.L.1.V J.~..;J 

±5G9G9 

För handläggning på bild- KSnov 
ning och arbete 2015 

I Status (*1) I Färdig-
datum 
(*2) 

Samhällsskyddschefen ska KSnov Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen 
som berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta 
påverkar vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens ar
betsmiljö. Vård och omsorgsnämnden har avslagit delen som påver
kar vård och omsornsarbetsmiliö. 

skyddschefen skriva om ärendet 2015 

Beskrivning av uppdraget I Ansvarig 

Uppdrag till Samhällsbyggnad 
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsförsörj- I Samhälls
ningprogram för kommunen. byggnads

chefen 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhälls
byggnads
chefen 

Status (*1) 

För handläggning i för- · 
valtningen. 

Delrannort KS 150909 

Färdig
datum 
(*2) 

Nov 2015 

För handläggning i för- I Osäkert 
valtningen. 

Vilande i avaktan på av
veckline: av vattentäkten. 

t z 



§ 82 - KS 2015-03-11 11747 I 
VA-ledningar Öllövsstrand 2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de 
enskilda anläggningarnas status och kvalitet samt belastnings beräk
ning. 

Myndighets
nämnden 

På remiss hos myndig
hetsnämnden 

? 

«r J; 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

2015-10-14 10 av 36 

KS § 245 Dnr KS 000291/2015 - 903 

lnformationsärenden kommunstyrelsen 2015 

1) Tunnel- och stationsinvigningarna december 2015. Muntlig information, 
utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen. 

2) . Utvärdering/återkoppling av utökat öppethållande under sommaren på 
Musteriet. Skriftlig information från mark- och fri tidschef Sven-Inge 
Granlund. Dnr. KS 001129/2012- 900. 

3) Information ang. Skogsbyns förskola i Förslöv. Skriftlig information från 
projektingenjör Mia Lindell Dnr. KS 001254/2015 -200 

4) Information ang. fastigheten Plommonet 1. Skriftlig information från 
projektingenjör Mia Lindell. Dnr. KS 000431/2015 -800. 

5) Detaljplan Tuvelyckan - ev. ökad exploateringsgrad. Muntlig information. 
Planarkitekt Emma Johansson. Eventuella synpunkter från politiken skickas 
till emma.johanssonl@bastad.se senast den28 oktober. 

6) lnriktningsdokument för Båstads tätort. Muntlig information. Planarkitekt 
Emma Johansson. 

7) Nytt grönstråk Malen-Hemmeslöv. Muntlig information. Översiktsplanerare 
Olof Sellden. 

8) Information från Migrationsverket "Alla parter måste ta sitt ansvar". 
Katarina Pelin. Dnr. KS 001329/2015 -604. 

Justerandes Sil!:naturer Utdral!:sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 

KS § 246 DnrKS001284/2015-903 

Sammanträdesdagar 2016 - Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

11av36 

Beskrivning av ärendet Föreligger förslag till sammanträdesdagar för 2016 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget är 
framtaget av nämndsekreterargruppen och kanslichefen. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Förslaget bygger på följande upplägg: Sammanträde på onsdagar en 
gång/månad med undantag för juli och augusti månad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (kl. 09.00), två veckor före kommunstyrelsen 
Kommunstyrelse (kl. 10.00), som regel andra onsdagen i månaden 
Kommunfullmäktige (kl. 18.30), som regel fjärde onsdagen i månaden 

Förslag till sammanträdesplanering 2016 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Sammanträdesdagar 2016 fastställs enligt bilaga. 

2. Kommunfullmäktige delges beslutet. 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 12 av 36 

KS § 247 Dnr KS 000524/2015 - 900 

Redovisning av ej avslutade motioner 2015 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen 5 kap,§ 33 bör en motion (eller ett medborgarförslag) 
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
eller medborgarförslaget väcktes. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Förslag till beslut 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta, och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges också att ej avslutade motioner ska 
redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges sammanträden i april och oktober. 

Förteckning över ej avslutade motioner 2015-09-28 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till kommunfullmäktiges behandling av ärendet ska det bifogas en 
redovisning/förklaring varför de som är äldre än ett år inte är besvarade. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisningen 2015-09-28 läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 13 av 36 

KS § 248 Dnr KS 000630/2015 - 900 

Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 

Beskrivning av ärendet Regeringen beslutade den 11oktober2012 att uppdra åt en särskild utredare 
att förslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget 
är bl.a. att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att 
utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Utredningen ska genomföras 
som en bred översyn med målsättning att åstadkomma en ändamålsenligt 
utformad lagstiftning. I uppdraget ingår vidare att göra en översyn av 
lagteknisk karaktär av kommunallagen. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras 15 minuter. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Thomas Nerd (S), Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP) får i uppdrag 
att arbeta fram ett förslag till svar på remissen baserat på erfarenheter från 
omvalet. Bo Wendt (BP) (såsom ordförande i kommunstyrelsen) ges i 
uppdrag att efter beslut i arbetsutskottet 2015-10-28 besluta om 
remissvaret på delegation då sista svarstid på remissen är 2015-10-30. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 14 av 36 

KS § 249 Dnr KS 001243/2015 - 600 

Förändring av politiskt ansvar för Individ och Familj vuxna 

Beskrivning av ärendet Hela verksamheten Individ och familj (IOF) tillhör rent budgetmässigt idag 
(efter beslut i kommunstyrelsen 2014-04-09 § 92) verksamhetsområdet 
Bildning & arbete. Syftet med detta beslut var att individ och familj skulle ha en 
samlad budget inom Bildning & arbete. Verksamhetsmässigt ansvarar Barn 6 
skola för barn och unga och Bildning & arbete för vuxna inkl. försörjningsstöd 
och integration. 

Förslag till beslut 

Behovet av en sammanhållen budget var att underlätta för en effektivare 
arbetsmodell inom befintlig budget där man sökte att överbrygga uppdelningen 
mellan vuxna och barn/unga. Resurser skulle kunna utnyttjas mer effektivt 
inom båda områdena och på så vis få bättre verksamhetsmässiga och 
ekonomiska resultat. När beslutet om sammanhållen budget togs fanns bara en 
verksamhetsnämnd i kommunen, nämligen kommunstyrelsen, så på politisk 
ansvarsnivå låg hela individ och familj under kommunstyrelsen. 

I och med förändringen av den politiska organisationen inför 2015 delades det 
politiska ansvaret för verksamheterna upp mellan olika nämnder. Det politiska 
ansvaret för Individ och familj delades då, i och med beslutet, mellan 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för 
den delen av verksamheten som avser vuxna och utbildningsnämnden för 
verksamheten som avser barn och unga. Detta innebar att på en politisk 
ansvarsnivå delades ansvar över verksamhet och ekonomi upp på två olika 
nämnder. 

För att lösa problematiken i situationen beskriven ovan föreslås att politiskt 
ansvar för Individ och familj vuxna flyttas från kommunstyrelsen till 
utbildningsnämnden med undantag av försörjningsstöd och 
integrationsverksamhet som ligger kvar under kommunstyrelsens ansvar. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige : 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvar och budget för all verksamhet inom 
individ och familj vuxna förutom försörjningsstöd och integration flyttas till 
utbildningsnämnden. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att se över, justera och återkomma med 
nödvändiga förändringar av nämndernas reglementen och 
delegationsordningar. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 15 av 36 

KS § 250 Dnr KS 000837 /2014 - 906 

Delårsrapport 2015-08-31 

Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 2015-08-31. Resultatet 
för delåret uppgår till 14,8 mkr. Helårsprognosen beräknas till -6,0 mkr, en 
negativ avvikelse mot budget på -19,6 mkr. 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Reservation 

Det prognostiserade resultatet för 2015 på -6,0 mkr innebär att balanskravet 
inte kommer att uppfyllas om inte kommunfullmäktige beslutar att nyttja 
medel från pensionsreserven. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Förslag till delårsrapport. 

Bo Wendt (BP) yrkar följande tillägg: Punkt 3: Kommunstyrelsen ger, med 
anledning av det prognostiserade helårsresultatet i delårsrapporten, 
förvaltningen i uppdrag att under kvarvarande del av året iaktta stor 
kostnadsmedvetenhet. 

Thomas N erd (S) : Bifall till tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delårsrapport per 2015-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunstyrelsen ger, med anledning av det prognostiserade 
helårsresultatet i delårsrapporten, förvaltningen i uppdrag att under 
kvarvarande del av året iaktta stor kostnadsmedvetenhet. 

3. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2015-08-31. 

Ingela Stefansson (S) och Thomas N erd (S): Reserverar sig mot att 
delårsrapporten godkänns. Skriftlig reservation biläggs protokollet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ärende 12 delårsrapport. 

Ree>e<vcc\."u{\ \~\0}~ 
(\e,Läfs 'l"'cL<p~ort 

Nu börjar vi kunna skönja hur 2015 års verksamhet blir och hur ekonomin fungerar. 

Låt oss inte glömma att det är en budget med stöd av alla partier utom Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet som ligger till grund för delårsrapporten. 

Obalansen mot budget är hisnande 20 mkr och underskottet i verksamheten är 6 mkr. För att 
justera för balanskravet tas 10,4 mkr ur den reserv som ska betala personalens pensioner. Alla 
verksamheter går i princip med underskott. Investeringarna är 15 mkr lägre än budget. 
Budgeten som styrinstrument har inte fungerat. 

Vi yrkade i våras på att vård och omsorg skulle :fi1 tilläggsanslag för att täcka sin obalans, som 
beror på att budgeten inte följt med i verksamhetens expansion. Detta såväl som vårt förslag 
till att förstärka budgeten 2015 med skattehöjning har röstats ner av alla partier, med undantag 
av miljöpartiet. Alla andra partier måste alltså bära det politiska ansvaret för att 2015 gör ett 
jättestort hål i ekonomin som måste täckas av pensionspengar. 

Eftersom vi i budgetarbetet 2014 och i delårsrapport 1/2015 lagt ekonomiska yrkanden som 
skulle påverkat delårsrapporten, men som inte ratt stöd av majoriteten, reserverar vi oss mot 
att delårsrapporten godkännes. 

För Socialdemokraterna: 

/1U1/h - .·· 
In~~G:e~nss~n och Thomas Nerd. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 16 av 36 

KS § 251 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Nämndsplan 2016 för Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av 
fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och 
medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, vars resultat följs och 
jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi avgöra 
huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa 
resultat för medborgare och kunder. 2016 års resultat utgör underlag till 
kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på om god 
ekonomisk hushållning nås, konkreta förbättringsförslag och tydliga 
möjligheter till omprioriteringar. 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-23 §179 om budgetdirektiv. I 
budgetdirektiven framgår de mål och den tilldelade ekonomisk ram som 
nämnden har att förhålla sig till vid framtagande av nämndsplanen. 

Verksamhetsutvecklare Patrik Johansson föredrar ärendet. 

Förslag till nämndsplan 2016 för kommunstyrelsen 

Thomas Andersson (FP) och Helena Stridh (BP): Bifall till nämndsplanen för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Nämndsplan för kommunstyrelsen godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

!t!J /?IV 



Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse 

Tkr 2016 2017 2018 
Kommunstyrelsen -139 557 -140 651 -141 669 

- varav kommunstyre/se -2 003 -2 004 -2 005 

- varav kommun/edningskontor -50 690 -51 343 -52 042 

- varav teknik & service -36 624 -36 754 -36 741 

- varav samhällsbyggnad -2 442 -2 442 -2 442 

- varav samhällsskydd -11 277 -11 295 -11 314 

- varav bildning & arbete -36 521 -36 813 -37125 

Ansvarsområden 
Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för strategiska utvecklingsfrågor på 
kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och 
samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i hel- eller delägda bolag och följer de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning samt gör de framställningar som behövs. 

Det åligger kommunstyrelsen särskilt att: 
1. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, 
2. Ansvara för den ekonomiska förvaltningen, 
3. Verkställa fullmäktiges beslut, och 
4. I övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige delegerat till styrelsen. 

Kommunstyrelsen har följande ansvarsområden: 
Ekonomi 
Fysisk planering 
Strategiska miljöfrågor 
Folkhälsa 
Fastigheter, tomter och arrende 
Renhållning 
Vatten och avlopp 
Skog och offentlig miljö 
Trafik, inkl. Kollektivtrafik och infrastruktur 
Kultur 
Bibliotek 
Försörjningsstöd 
Integration 
Arbetsmarknad 
Vuxenutbildning 
Yrkeshögskola 
Näringsliv 
Krisberedskap 
Fritid och fritidsgårdar 
Måltidsverksamhet 
Namngivning av kommunala institutioner 



Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au) 
Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till 
kommunstyrelsen och fattar beslut i ärenden som är delegerade från styrelsen. KS au är 
kommunens krisledningsnämnd. 

Förhandlingsutskott 
Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika 
pensionsmyndighet för förtroendevalda. 

Pensionärsråd 
Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer i 
kommunen och kommunens beredningar samt styrelse i frågor som rör de äldre i 
samhället. Rådets uppgift är att medverka till att äldreperspektivet beaktas i kommunens 
verksamheter, vara referensorgan i alla de frågor som särskilt rör kommunens äldre samt 
ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten som 
berör pensionärer, till exempel lämpliga anpassningar av verksamhetsutbud. Rådet har 
som referensorgan ingen ställning som kommunal nämnd eller styrelse. 

Handikappråd 
Handikapprådet är en viktig kanal till funktionshindrade i samhället. Rådets 
arbetsuppgifter är att medverka till att funktionshinderperspektivet beaktas i kommunens 
verksamheter, vara referensorgan i alla de frågor som särskilt rör kommunens 
funktionsnedsatta samt ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten som berör funktionsnedsatta, tex i det långsiktiga tillgänglighetsarbetet. 
Handikapprådet har som referensorgan ingen ställning som kommunal nämnd eller 
styrelse. 

Välbefinnanderådet 
Kommunen har ett uppdrag att verka för en förbättrad folkhälsa och en förstärkt trygghet 
och säkerhet för individen. Syftet med välbefinnanderådet är att vara ett samverkansorgan 
för kontakt och samråd inom hälsofrämjande och förebyggande frågor. Vidare är syftet att 
medverka till att välbefinnande-, friskhets-, trygghets- och säkerhetsfrågorna blir en 
naturlig del i den löpande kommunala verksamheten samt att att samverka med andra 
aktörer inom området. Välbefinnanderådet har som referensorgan ingen ställning som 
kommunal nämnd eller styrelse. 
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Verksamhetsområde - Kommunledningskontor 

Ansvarsområden 
• Styr och ledningssystem 
• Övergripande utvecklingsfrågor 
• Exploateringsverksamhet 
• Markförsörjning 
• Nämndservice 
• Kommunikationsinsatser 
• Näringslivsfrågor 
• Viss bidragsgivning 
• Övergripande personal- ekonomi- och IT-verksamhet 

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret består av kommunchef med tillhörande stab, kommunkansli, 
ekonomiavdelning, HR-avdelning, IT-avdelning samt kommunikationsavdelning. 

Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och 
styrningen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och 
långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar 
aktivt för effektivisering, samordning och samverkan. 

Kommunledningsstab 
Kommunledningsstaben består av verksamhetsutvecklare, kommunjurist, inköpare, 
miljöstrateg och exploateringsingenjör., 
Staben arbetar operativt med och ansvarar för näringslivsfrågor, utvecklingsfrågor, 
juridiska frågor, infrastrukturfrågor, bredbandsutbyggnad, upphandling, 
exploateringsverksamhet, miljöstrategi och markförsörjning. 

Inköparen biträder verksamheterna med upphandlingar och har samordningsansvar för 
inköpsgruppen, bestående av representanter för de olika verksamhetsområdena. 

Kommunkansli 
Kansliet ansvarar för nämndsadministrationen för samtliga politiska organ i kommunen. 
Kansliet ansvarar också för post-, ärende- och dokumenthantering samt arkiv. Kansliet 
ansvarar vidare för kommunhusets lokaler, kontorsservice, vaktmästeri, reception och 
växel samt överförmynderiets kansli. 

Ekonomiavdelning 
Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom 
budget, bokslut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, finansiering, debitering och 
krawerksamhet samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yttrar sig i ärenden till 
kommunstyrelsen och biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. 

HR-avdelning 
HR-avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom HR-området såsom chefs- och 
kompetensförsörjning, organisations- och verksamhetsutveckling, arbetsvillkor samt 
arbetsmiljö och hälsa. Avdelningen driver även arbetet med att förverkliga kommunens 
personalpolitiska program. 
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IT-avdelning 
IT avdelningen ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya 
effektiva arbetsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och IT· 
support samt skapar en stabil och säker IT-drift. 

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens interna och externa 
kommunikation inklusive PR och övergripande marknadsföring. Avdelningen ansvarar 
också för mediakontakter, webb, intranät, sociala medier och den grafiska profilen. 
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Verksamhetsområde - Teknik & service 

Ansvarsområden 
• Teknisk verksamhet för vägar, parker, badstränder, naturvård och hamn 
• Kommunens fastigheter och lokalvård 
• Måltidsverksamhet 
• Vatten-, avlopps- och renhållningsverksamhet 
• Bad- och fritidsanläggningar 
• Fritidsarrangemang 
• Bidrag till föreningar och samlingslokaler 
• Vandringsleder 
• Ungdomens Hus 

Verksamhetsbeskrivning 
Organisatoriskt utgörs Teknik- och service av en stab samt de tre avdelningarna Mark- och 
Fritid, Båstads kommunrestauranger samt Lokalvård. Verksamheterna tillhandahåller 
grundläggande service såväl direkt till medborgarna som indirekt via servicefunktioner till 
andra verksamhetsområden inom kommunen. Den service som erbjuds utgör en grund 
för att kommunens sex nämndsmål ska kunna uppnås och är vidare direkt kopplat till 
kommunfullmäktiges mål 1; Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 

Staben ansvarar för projektledning, mark- och arrendefrågor samt exploateringsprojekt 
och tomtförsäljning, men även för beställarkontakt gentemot de samarbetspartners som 
sköter driften av hamnar, VA, Renhållning och fastigheter: 

• NSVA: drift av kommunens VA-anläggningar 
• NSR: ansvarar för renhållningsverksamheten. 
• Båstad Hamn AB respektive Torekovs Båt - och segelsällskap: drift av Båstads- och 

Torekovs hamn 
• Båstad Hem: drift- och underhåll av kommunens fastigheter 

Mark- och fritid 
Avdelningen sköter och underhåller Båstads kommuns skogar, stränder, gator, parker, 
lekplatser och yttre miljö vid skolor och förskolor. Avdelningen ansvarar också för 
fritidsgårdar, simbassänger och förenings bidrag. 

Båstads kommunrestauranger 
Avdelningen arbetar på uppdrag av skolverksamheten samt vård och omsorg och är 
proaktivt där det finns utvecklingsmöjligheter inom måltider och måltidsmiljöer. 

Lokalvård 
Inom Båstad tätort bedrivs lokalvården på entreprenad. Detta utgör ca 50 procent av 
verksamheten. Resterande del utförs i egen regi. Lokalvården bedrivs i huvudsak inom 
fastigheter ägda av Båstads kommun. 
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Verksamhetsområde - Samhällsbyggnad 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad omfattar kommunens plan-, bygglov- och 
kart/GIS- verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar handläggning samt 
information och service till allmänhet, företag och andra myndigheter. Samhällsbyggnads 
verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. 

Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 
• Planfrågor 
• Kart- och GIS-verksamhet 
• Infrastruktur och kommunikationer 

Plan arbetar med fysisk planering samt infrastruktur och kommunikationer, dvs med 
framtagandet av strategiska och översiktliga planer samt handläggningen av kommunens 
detaljplaner. 

Kart/GIS arbetar med framtagande av grundkartor och nybyggnadskartor. Ansvaret 
omfattar även uppdatering av kommunens kartdatabas och karttjänster samt bostads-, 
adress- och lägenhetsregister. 



Kommunstyrelse 

Verksamhetsområde Samhällsskydd 

Ansvarsområden 
Kommunstyrelsen ansvarar för följande verksamheter inom Samhällsskydd: 

• Räddningstjänst (ej myndighetsutövning) 
• Krisberedskap 
• Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsbeskrivning 
Samhällsskydd arbetar med att skapa trygghet och säkerhet för alla som vistas i Båstads 
kommun. I verksamhetsområdet ingår därför verksamheter som arbetar med miljö, hälsa, 
livsmedel, förebyggande och operativ räddningstjänst, krisberedskap och samt energi- och 
klimatrådgivning. Verksamheterna utgår i huvudsak från Båstad men finns även 
lokaliserade på brandstationerna i Förslöv och Torekov. Samhällsskydd har cirka 60 
medarbetare där merparten utgörs av räddningspersonal i beredskap. 

Räddningstjänst (ej myndighetutövning) 
Räddningstjänstens operativa verksamhet handlar om att förbereda för insats genom att 
planera för insats, öva och utbilda egen utryckningspersonal, underhåll av fordon och 
övrig räddningsutrustning samt att genomföra effektiva räddningsinsatser inom 
godtagbar tid. 
Efter räddningsinsats ska vi göra en utvärdering i syfte att lära och förbättra. 
Räddningstjänsten samarbetar via avtal med räddningstjänsterna i Halland och Skåne. 
Samarbetet sker inom lagstiftningens alla tre skeden, före, under och efter en olycka. Det 
innebär till exempel att vi deltar aktivt i olika arbetsgrupper, hjälper och tar hjälp av andra 
räddningstjänster, delar på gemensamma operativa ledningsfunktioner mm. 

Krisberedskap 
Samhällsskydds arbete handlar om att förbereda kommunen för att kunna hantera en svår 
påfrestning. Samhällsskydd arbetar enligt lagen om extraordinära händelser vilket bland 
annat innebär risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning och utbildning av 
krisledningsorganisationen samt samverkan med andra kommuner, myndigheter, 
frivilliga samt företag. 

Energi- och klimatrådgivning 
I samarbete med Kansli tillhandahåller Båstads kommun energi- och klimatrådgivning till 

allmänheten. 
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Verksamhetsområde - Bildning & arbete 

Ansvarsområden 
• Vuxenutbildning 
• Svenska för invandrare 
• Yrkeshögskola 
• Särvux 
• Upp dragsutbildning 
• Lärcenter 
• Arbetsmarknad 
• Försörjningsstöd 
• Integration 

• Flyktingmottagning 

• Bibliotek 
• Kultur 

• Kulturarrangemang 
~ Bidrag till föreningar och studieförbund 

• Kulturmiljö 

Verksamhetsbeskrivning 
Bildning och arbete erbjuder kommuninvånare och andra möjlighet att utvecklas från 
egna förutsättningarna. Inom den del av verksamhetsområdet som ligger under 
kommunstyrelsens finns följande ansvarsområden: 

Försötjningsstöd samt flyktingmottagning och integration 
Verksamheten bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet 
samtidigt som den ska utveckla den enskildes möjlighet till självförsörjning. Inom 
verksamheten bedrivs även kommunens integrationsarbete, där också boende för 
ensamkommande barn ingår. 

Vuxenutbildning, och svenska för invandrare (SFI) 
Akademi Båstad Vuxenutbildning erbjuder komplettering av såväl grundskole- som 
gymnasiekompetens för att uppnå behörighet till högre studier. Svenska för invandrare 
(SFI) förbereder nyanlända för studier och yrkesliv i nära samarbete med individ och 
familjs integrationsteam och arbetsmarknadsenheten. 

Akademi Båstad Yrkeshögskola 
Akademi Båstad Yrkeshögskola driver följande utbildningar i nära samarbete med de 
branscher som de är inriktade emot: 

• Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård 
• Kvalificerad koordinator -inriktning turism och service 
• Affärsutvecklare inom hållbar turism 
• Operativ ledare - specialisering Revenue Management 
" Arbetsledare - Specialisering trädgård 
" Kvalificerad trädgårdsanläggare 

Yrkesvux- yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå för vuxna 
Kommunens yrkesvux erbjuder utbildningar inom turism och trädgård, där utbudet 
regleras genom ett samverkansavtal i Skåne Nordväst. Det innebär att utbildningarna är 
öppna för elever från hela samverkansområdet med "fritt sök". 
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Särvux 
Särvux verksamhet genomförs i nära samarbete med daglig verksamhet inom vård och 
omsorg för att stärka och utveckla eleverna. 

Uppdragsutbildning 
Inom områden som turism, service, värdskap, data, ledarskap, trädgård, restaurang och 
media erbjuds utbildningar både inom privat och offentlig sektor. 

Lärcenter 
Akademi Båstad erbjuder service till kommuninvånare som vill studera på distans. 
Servicen består bland annat av studie- och yrkesvägledning samt utlåning av grupprum 
och dator. 

Arbetsmarknadsenheten 
Enhetens uppdrag är att underlätta för kommuninvånare att utifrån den egna förmågan 
utvecklas och komma in på arbetsmarknaden. Detta görs bland annat genom att erbjuda 
praktikplatser och bidragsanställningar. Arbetet sker i nära samarbete med 
Arbetsförmedlingen, Individ och familj samt Akademi Båstads olika verksamheter. 
Enheten har också ansvar för återanvändning av kommunens inventarier. 

Bibliotek 
Utöver kommunens huvudbibliotek på Kunskapscentrum i Båstad finns även fem 
filial bibliotek - samtliga varav fyra är integrerade med skolbiblioteken i kommunens 
mindre tätorter. I Grevie är filialen lokaliserad i nära anslutning till livsmedelsaffären. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som i stimulerande miljöer erbjuder läs- och 
kulturupplevelser för såväl barn som vuxna. 

Kulturavdelningen 
Kulturavdelningen har det övergripande ansvaret för att integrera kulturen i kommunens 
alla verksamheter. Det sker bland annat genom samverkan med bibliotek, familjecentral, 
skola och förskola, arbetsmarknadsenhet, kulturföreningar, utövare av det fria kulturlivet 
och studieförbund men också genom samverkan med övriga verksamhetsområden. 
Kulturavdelningen arbetar också med egna arrangemang och kulturmiljö/minnesvård 
samt konst i den offentliga miljön. Avdelningen ansvarar även för arbetet med kultur för 
barn och unga. 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ D D D D 

Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun har goda resultat och tydliga underlag kring utvecklingsområden. 

2014 blev Båstads kommun Sveriges 19:e bästa skolkommun. Samtidigt ger Båstads grundskolas 

årskurs 3 mycket låga resultat i kärnämnen matematik och Svenska. Plats 266 (290) i Svenska och 

plats 256 (290) i matematik. Båstads kommun behöver lägga energi på att skapa lärmiljöer som är 

bra för elevers utveckling och för att kunna bibehålla och rekrytera lärarkompetens. Utmärkande är 

kostnads utvecklingen för lokaler vilket ger en 185:e placering kring effektivitet. 

Kort sagt: 

Om Båstads kommun ersätter små och dåliga lokaler med färre och bättre lärmiljöer i de lägre års

kurserna, kommer både effektiviteten och elevernas resultat att stiga . Tillsammans med fortsatt 

mycket goda resultat i de högre årskurserna kommer Båstads grundskola att stiga i total placering. 

För att utvecklas som skolkommun behöver Båstad minska lokalkostander samt öka lärarkompeten

sen. Medel behöver flyttas från lokalkostnader till elevstödjande insatser. Erfarenheter visar tydligt 

effekten av tidiga och snabba förebyggande insatser för kommunens yngre elever. 

Avvikelse till målet -9 

11 Nämnd Insats/Verksamhet 

Utbildningsnämnd Öka undervisningen i svenska som andra språk och i modermål. 

Barn & skola 

Utbildningsnämnd Använda statsbidraget från Skolverket till att minska grupperna i förskolan. 

Barn & skola 

Utbildningsnämnd Använda statsbidraget från Skolverket till att öka lärarnas tid med eleverna i 

årskurs 1, 2 och 3. 

Barn & skola 
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Kommunsstyrelse Ta fram en strategi för hur skol- och förskolestruktur skall se ut. 

Kommunsstyrelse Ökad standard på fastigheter genom satsning på underhållsåtgärder. 

Teknik och Service/BåstadHem 

Kommunsstyrelse Alla skolbarn i åldern 6-19 år erbjuds fritidsaktiviteter på sportlov och höst-

lov. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Drift och underhåll samt investering avseende säkra skolvägar i enlighet med 

cykel planen. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Upprustning av utemiljöerna på kommunens skolor och förskolor. Såväl lek-

utrustning som vegetationsytor och lekytor behöver rustas upp alternativt 

bytas ut. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Ytterligare insatser i matsalsmiljöerna 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Öka insikten om skolmåltidens betydelse för hälsa och miljö hos elever och 

pedagoger. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Information och dialog med föräldrar om mat i skola och förskola. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Tydliggörande av den strategiska skolutvecklingen i den fysiska planeringen 

genom aktivt arbete med översikts planering och detaljplanering för att ha 

planberedskap när kommunen skall bygga skolor 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse I Verka för god arkitektur i lärmiljöer. God arkitektur bidrar till välbefinnande 

Myndighets nämnd och stimulerar lärandet. God arkitektur och bra utemiljö på förskolor och 

skolor är viktigt i varumärkesbyggandet av Båstad som en ledande skol-

kommun. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse GIS-analyser som planeringsunderlag för att ge bättre beslutsunderlag. 

Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnd Ökad uppföljning av den obligatoriska ventilationskontrollen eftersom 

många av kommunens lokaler har undermålig inomhusluft. Aktivare tillsyn 

vid behov av åtgärder. 

Samhällsbyggnad 
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Kommunsstyrelse Utveckling av webbtjänster tex Båstadkartan, webbarkiv, Mittbygge. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse CUB (Chefsutvecklingsprogram i Båstads Kommun) 

HR 

Kommunsstyrelse Kompetensförsörjningsprojekt 

HR 

Kommunsstyrelse Väl utvecklat och behovsanpassat chefsstöd 

HR 

Utbildningsnämnd - Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

- Fortsätta utveckla lärandeprocessen 

- Ökad trygghet och förstärkt elevinflytande 

- Skapa stimulerande och miljöanpassade lärmiljöer 

- Utveckla de digitala lärmiljöerna 

- Fortsätta utveckla kontakterna med arbetslivet/näringslivet 

Bildning och arbete/ Akademi Båstad 

Kommunsstyrelsen Läsfrämjande åtgärder och projekt i skola och utbildning 

Bildning och arbete/ Bibliotek 

Kommunsstyrelsen Samverka kring kulturgaranti "Kultur för lärande" med Barn och skola 

Samverka kring skapande skola med Barn och skola 

Bildning och arbete/Kulturavdelningen 

Kommunsstyrelsen - Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

- Skapa stimulerande och miljöanpassade lärmiljöer 

- Utveckla de digitala lärmiljöerna 

- Fortsätta utveckla kontakterna med arbetslivet/näringslivet 

Bildning och arbete/ Akademi Vux och YH 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ 0 D D DD 

2014 är Båstads kommun Sveriges 117:e bästa äldreomsorgskommun. De områden som Båstad lig

ger i topp på är funktionsförmåga 12 månader efter stroke 9 (248), trygghet i särskilt boende 20 

(248) samt bra mat 14 (248). Förbättringsområden är: tillräckligt med tid i hemtjänst samt i särskilt 

boende. 

Till resultaten kan vi se att Båstads kommuns Äldreomsorgsverksamhet återfinns bland de 25% bil

ligaste kommunerna i landet, detta till trots att hemvården återfinns bland de 25% dyraste i landet. 

Kort sagt: 

Båstads kommun delar rikets strukturella utmaningar kring fler äldre och fler äldre äldre med ett 

ökat vård behov. Denna utveckling ger ökande kostnader framgent men har dämpats i Båstads hit

tills pga. att många av kommunen äldre är förhållandevis friska. Båstads kommun har en verksamhet 

som genererar bra resultat med små medel men tarvar nu och framgent ökade resurser för att bi

behålla nuvarande resultatnivå. 

Avvikelse till målet -107 placeringar 

11 Nämnd Insats/Verksamhet 

Utbildningsnämnd Öka grundskoleelevernas kunskap om gymnasieskolans vård- och omsorgs-

program samt arbetstillfällen och behov av arbetskraft inom äldreomsorgen. 

Barn och Skola 

Kommunsstyrelse Anordna Senior Sport School för alla pensionärer en gång om året (i samar-

bete med Region Skåne och Skåneidrotten) 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse Öka upplevelsevärdet i våra parker 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse Bidra till ökad kunskap hos vård personal om betydelsen av matsalsmiljön 

och matglädje runt matsituationen 

Teknik och service 
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Kommunsstyrelse Förbättrad standard på gator och ge-vägar för ökad tillgänglighet och ökad 

säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse Tydliggörande av kommunens strategi för vård och omsorg i den fysiska 

planeringen genom aktivt arbete med översiktsplanering och detaljplanering 

för att ha plan beredskap när kommunen skall bygga vård och omsorgs boen-

den samt ev andra lokaler som krävs för verksamheten 

Samhällsbyggnad 

Myndighets nämnd Öka resurser för bostadsanpassningsbidrag mot bakgrund av kommunens 

demografiska utveckling och föreslagen lagändring som kommer öka beho-

vet. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse Verka för god arkitektur i miljöer/lokaler för vård och omsorg. God årkitek-

tur är viktigt för välbefinnandet hos boende/kunder och personal samt bidra 

till att stärka Båstad som en ledande kommun för vård och omsorg. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse Tydligöra i översiktplan och detaljplan att nya bostadsområden är avsedda 

för permanent boende och inte fritidshus. 

Samhällsbyggnad 

Myndighets nämnd Att i detaljplaner för nya bostäder som är avsedda för permanent boende 

inte accepteras fritidshus. 

Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnd Uppmuntra den enskilde att uppfylla de tekniska egenskaps kraven för till-

gänglighet trots att huset byggs som fritidshus. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse Utveckling av webbtjänster tex Båstadkartan, webbarkiv, Mittbygge. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse Kompetensförsörjningsprojekt ARUBA (Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla 

Avveckla) 

HR 

Kommunsstyrelse Projekt korttid (sjukfrånvaroprojekt) 

HR 

Kommunsstyrelse KS CUB (Chefsutvecklingsprogram i Båstads Kommun) 

Väl utvecklat och behovsanpassat chefsstöd 

HR 
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Kommunsstyrelsen Samverka genom kultur i vården med Vård och omsorg. 

Bildning och Arbete samt Kulturavdelningen 

Utbildningsnämnd Utbildning och kompetensutveckling inom vård och omsorg. 

/kommunstyrelsen Bildning och Arbete samt Akademi Båstad 

Kommunsstyrelsen Erbjuda seniorstöd genom Social resursbank. 

Bildning och Arbete samt Arbetsmarknad 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ D DD 

2015 blev Båstads kommun Sveriges 123:e bästa näringslivskommun. De områden där kommunen 

får bäst resultat är tillgång till kompetens 49 (43) konkurrens med företag 57 (30) samt allmänhet

ens attityd till företagande 62 (41). Båstads kommuns förbättringsområden är i likhet med tidigare 

år kommunens service till företag 177 (225), Tillämpning av lagar och regler 142 (231), tjänstemän

nens attityd till företagare 199 (201) samt politikers attityder till företagare 178 (197). 

Enligt INSIKT 2015 hamnar Båstads kommun på plats 88. 

Kort sagt: 

Genom att inrätta en kundtjänst och att prioritera näringslivets efterfrågade service samt kommuni

kation via webben, kan ett av områdena förbättras radikalt. Förbättringsområden kring upplevd 

attityd från tjänstemän och politiker åtgärdas genom rätt rekrytering, utbildning och kontinuerliga 

dialoger med näringslivet. Laholms kommun har effektivt visat vad en positiv inställning och aktiv 

dialog tillför näringslivet och resultaten. Härtill är det viktigt att politiker och tjänstemän är en aktiv 

part i näringslivskontakter och att kontaktvägarna är tydliga, enkla och tillgängliga. Insatser inom 

detta målområde för att radikalt öka resultatet, kan genomföras med små ekonomiska medel. 

Avstånd till målet-73 

11 Nämnd Insats/Verksam het 

Utbildningsnämnd Fortsätta samverkan mellan grundskolorna och näringslivet. 

Barn & skola 

Utbildningsnämnd Ta fram rutiner för studie- och yrkesvägledning med början i förskolan och 

slutet i gymnasieskolan. 

Barn & skola 

Kommunsstyrelse Blomsterprogram med vår, sommar, höst och fägring i samråd med han-

deln. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse God skötselnivå av offentliga ytor 

Teknik och Service 
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Kommunsstyrelse Förbättrad standard på gator och ge-vägar för ökad tillgänglighet och för-

bättrad säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Plan beredskap för att möta näringslivets efterfrågan gällande mark för 

nyetablering och utökning av befintliga verksamheter. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse, Verka för god arkitektur som attraktionsfaktor för Båstad och dess varu-

Myndighetsnämnd märke. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse CUB (Chefsutveckling i Båstads Kommun) - service-, värdskaps- och kom-

munikationsutbildningar 

HR 

Kommunsstyrelse Nya tydliga riktlinjer för rekrytering (Rekrytera i Båstads Kommun) 

HR 

Kommunsstyrelse Introduktion av nyanställda - medarbetarskap, ambassadörer, bemötande, 

servicevilja 

HR 

Kommunsstyrelse Erbjuda utbildning och kompetensutveckling till näringslivet för att stimu-

lera och underlätta kompetensförsörjning. 

Bildning och Arbete/ Akademin Båstad 

Kommunsstyrelse Tillhandahålla åtgärder för att underlätta inträde på arbetsmarknaden och 

därmed tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. 

Bildning och Arbete/ Arbetsmarknad 

Kommunsstyrelse Stärka de kulturella och kreativa näringarna och därmed skapa förutsätt-

ningar för tillväxt inom detta område. 

Bildning och Arbete/Kulturavdelning 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ EJ EJD D D 

Båstads kommun levererar bra resultat inom detta mål 2014 men föll i ranking 2015. Anledningen är 

att många kommuner satsar mer på dessa frågor än Båstads kommun samt att Båstads kommuns 

miljöprogram inte harfått tillräcklig plats kommunens budget/planering. Områden som behöver 

förbättras är fler aktiva insatser i framtida hållbar samhällsbyggnad, tydliga restriktioner kring bygg

nation på jordbruksmark samt att kommunen aktivt medverkar till fler hållbara lösningar, företag 

och insatser. Exempel på enkla åtgärder är att kommunens måltidsverksamhet ökar andelen vegeta

riska alternativ, att kommunen sam utnyttja sina fordon via bil pooler samt att fordonen som kom

munen äger eller via entreprenörer drivs av el eller biogas. Vidare behöver Båstads kommun anta 

ett program för att öka andelen solel/solvärme i egna fastigheter samt avstå helt från att exploatera 

åkermark. 

Kort sagt: 

Detta mål är möjligt att nå med fortsatta kontinuerliga strategiska insatser, att tydligt följa tidigare 

beslut och att prioritera området i kommande budgetar. Insatser inom detta område kostar pengar 

men ger stort värde tillbaka. Risk finns för variationer i resultaten men det viktiga är att den övergri

pande bilden över den långsiktiga utvecklingen inom mätområdet, är positiv. 

Avstånd till målet -95 

11 Nämnd Insats/Verksamhet 

Utbildningsnämnd Fortsätta det medvetna miljöarbetet med barn och elever utifrån läropla-

nerna. 

Barn & skola 

Utbildningsnämnd Öka källsorteringen i förskola och grundskola. 

Barn & skola 

Kommunsstyrelse Fortsatt arbete med att minska energiförbrukningen för kommunens fastig-

heter 

Teknik och Service/Båstadhem 
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Kommunsstyrelse Öka kunskapen kring sol och vindkraftsanläggningar för att på sikt kunna 

investera i detta 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse Utbyte av oljepannor på de fastigheter där dessa fortfarande finns 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse Fortsatt systematiskt utbyte till energieffektivare gatubelysningsarmaturer. 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse Köpa in och placera ut ytterligare sopkärl som erbjuder möjlighet till källsor-

tering i det offentliga rummet samt skapa renhållningsrutin som anpassas av 

källsorteringfraktioner. 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse Vid utbyte av fordon skall alltid, utan att göra avkall på funktion, fordon som 

drivs med miljövänligare bränsle väljas. I möjligaste mån skall fossilfritt al-

ternativ väljas. 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse Anpassa Centralförrådet för att kunna hantera de behov som källsorteringen 

medför 

Teknik och service 

Kommunsstyrelse Avfallsminimering 

Alla/NSR 

Kommunsstyrelse Främja sortering 

Alla/NSR 

Kommunsstyrelse Öka andelen ekologisk mat 

Teknik och service 

Myndighets nämnd Tillsyn och inspektion enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen, 

Strålskyddslagen samt dess förordningar. 
Samhälls skydd 

Myndighetsnämnd Samarbete med andra för att nå målet. 

Samhällskydd 

Kommunsstyrelse Upprätta nya och revidera befintliga styrdokument 

Samhällskydd 

Kommunsstyrelse Fortsatt fokus på strategisk planering ur ett hållbarhetsperspektiv genom att 

undvika, att i onödan, exploatera jordbruksmark, planera för förtätning, 

planera för nya bostäder och verksamheter i kollektivtrafiknära lägen, för-

bättra för gång- och cykeltrafik, tillgodose behovet av mötesplatser, planera 

för öppna dagvattenlösningar 

Samhällsbyggnad 
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Kommunsstyrelse Samordning av mätuppdrag för att minska antalet transporter 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse Tydligöra i översiktpfan och detaljplaner att nya bostadsområden är avsedda 

för permanent boende och inte fritidshus. 

Samhällsbyggnad 

Myndighets nämnd Att i detaljplaner för nya bostäder som är avsedda för permanent boende 

inte acceptera fritidshus (som inte behöver uppfylla energihushållningskra-

ven) 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse CUB (Chefsutveckfing i Båstads kommun)- utbildning i Miljö - hållbar ut-

veckling 

HR 

Kommunsstyrelse Digitalt chefsstöd 

HR 

Kommunsstyrelse Introduktion för nyanställda - resepolicy m m 

HR 

Kommunsstyrelse Tillhandahålla och förmedla information rörande hållbara samhällslösningar. 

Bildning och Arbete/Bibliotek 

Kommunsstyrelse Genom Bibi (Båstads inventarier brukas igen) stimulera återanvändning av 

kommunens inventarier. 

Bildning och Arbete/ Arbetsmarknad 

Kommunsstyrelse Sommarjobb för ungdomar avseende natur- och strandvård. 

Bildning och Arbete/ Arbetsmarknad 

Kommunsstyrelse Erbjuda utbildning och kompetensutveckling inom området miljö och hälsa. 

Bildning och Arbete/ Akademi Båstad 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och folkhälsa 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ D D DD 

Båstads kommun ligger en bit från målet att vara bland Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet 

och folkhälsa. 2014 befinner sig Båstads kommun på plats 130, 120 platser från målet. 

Båstads kommun är generellt en trygg kommun med stora möjligheter till god folkhälsa. Vi har stora 

tillgångar i fråga om natur, föreningsliv samt omfattande nätverk. 

Det som vi ser drar ner resultatet är att stöld och tillgreppsbrott samt fallolyckor hemma ökar. I öv

rigt finns en diskrepans mellan verklig otrygghet och upplevd sådan. Information, medias bevakning 

samt goda möjligheter till social samvaro och mötesplatser är sådant som generellt bidrar till invå

narnas upplevelse av tryggheten . Satsningar på förebyggandearbete inom alla områden är sådant 

som skapar verklig trygghet. 

Kort sagt: 

Genom att samverka med myndigheter och ideburna verksamheter, öka informationen och arbeta 

långsiktigt förebyggande kan vi minska risken för brand, stöld samt verka för samhällsförändringar 

som skapar en god trygg miljö för alla. Genom små insatser kan vi påverka invånarnas möjlighet att 

vara mer fysiskt aktiva samtidigt som vi skapar möjlighet till social samvaro. 

Det krävs resurser för det faktiska genomförande även om flera insatser kan ske inom befintlig ram. 

Avstånd till målet -120 

11 Nämnd Insats/Verksamhet 

Utbildningsnämnd Fokusera på elevhälsans förebyggande arbete. 

Barn & skola 

Utbildningsnämnd Öka samverkan mellan Individ och familj och samtliga skolformer för att 

förebygga ohälsa bland barn och unga. 

Barn & skola 

Utbildningsnämnd Individ och familjs mottagningsfunktion utvecklar sina arbetsmetoder och 

tillgänglighet ytterligare . 



22 

Barn & skola 

Kommunsstyrelse Alla barn- och ungdomsföreningar ska ha antagit en drogpolicy som de aktivt 

ska arbeta med. Kopplat till föreningsbidragen. Utbildning och genomfö-

rande. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Alla barn- och ungdomsföreningar ska utbildas i Värdegrunder: Glädje och 

gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Fortsatt systematiskt trafiksäkerhetsarbete (ombyggnad av gata, korsnings-

punkter m.m) 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Öka upplevelsevärdet i våra parker 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Klimatsäkrande åtgärder 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Förbättrad standard på gator och ge-vägar för ökad tillgänglighet och för-

bättrad säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Teknik och Service 

Myndighetsnämnd Tillsynsarbete enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfar-

liga och explosiva varor. 

Samhällsskydd 

Kommunsstyrelse Krisberedskapsarbete enligt Lagen om extraordinära händelser. 

Samhällsskydd 

Kommunsstyrelse Räddningstjänst (Ej myndighetsutövning) enligt Lagen om skydd mot olyck-

or. 

Samhällsskydd 

Kommunsstyrelse Samarbete med andra för att nå målet. 

Samhällsskydd 

Kommunsstyrelse Upprätta nya och uppdatera befintliga styrdokument 

Samhällsskydd 

Kommunsstyrelse Vid planering beakta trygghet- och folkhälsoaspekter för att planera trygga 

orter, områden och miljöer med närhet till goda rekreationsmöjligheter 

Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnd Fortsatt högt fokus på att säkerhetskraven enligt Boverkets byggregler upp-

fylls i bostäder vid ny-, om- och tillbyggnad (barn-, fall-, brand- och glassä-



Kommunsstyrelse 

Kommunsstyrelse 

Kommunsstyrelse 

Kommunsstyrelse 

/Utbildningsnämnd 

Kommunsstyrelse 

kerhet mm). 

Samhällsbyggnad 

GIS-analyser som planeringsunderlag för att ge bättre beslutsunderlag. 

Samhällsbyggnad 

HR-specialist deltar i lokalt folkhälsonätverk {företag och kommuner i och 

runt Bjäre) tillsammans med folkhälsosamordnare 

HR 

Kommunens hälso- och arbetsmiljöarbete främjar i förlängningen god folk

hälsa 

HR 

Gemenskap och delaktighet 

Främja sociala mötesplatser för olika åldersgrupper 

23 

Aktivt verka för att A-huset kan bli en utökad mötesplats för olika åldrar. 

Undersöka möjligheter utanför Båstads centralort till flera mötesplatser. 

Bildning och arbete/IOF-Vuxna 

Socioekonomiska förutsättningar 

Aktivt verka för att fler ungdomar har sysselsättning. 

En tvärsektoriell samverkan - lof 

Arbetet med DUA ska konkretiseras - ett tvärsektoriellt arbete 

Bildning och arbete/IOF-Vuxna 

Utbildningsnämnden Goda levnadsvanor 

Minska alkoholkonsumtionen bland annat genom informationsinsatser. 

Bildning och arbete/IOF-Vuxna 

Utbildningsnämnden Förbättra invånarnas psykosociala hälsa 

Genom det arbete som har påbörjats med DUA kommer Bildning och 

Arbete att kunna påverka ungdomar och unga vuxna att må bättre, få 

bättre självkänsla, genom aktiviteter motverka ohälsa. 

Det arbete som sker individuellt inom lof kan utvecklas tillsammans med 

andra aktörer inom Bildning och Arbete samt externa samarbetspartners 

som BUP och vuxenpsykiatri, Maria Nordväst. 

Bildnings och arbete/IOF-Vuxna 



Kommunsstyrelse Gemenskap och delaktighet 

Främja sociala mötesplatser för olika åldersgrupper 

Bildnings och arbete/Bibliotek och Kulturavdelningen 
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Mål: Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

D D D D DD 

En förutsättning för ett rikt kulturliv är samverkan både extern och internt med syftet att berika 

invånarna. 
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I kommunen finns ett rikt förenings- och kulturliv samt återkommande arrangemang såsom Kam

marmusikfestival och Lilla Filmfestivalen. Här finns Birgit Nilsson museum och ett stort antal fria 

utövare av kultur däribland många konstnärer. Biblioteksverksamheten är väl fungerande och visar 

på höga utlåningssiffror. 

Kort sagt: 

Kommunen samverkar såväl internt mellan verksamhetsområden som externt med ett stort antal 

kulturföreningar och näringsliv, i syfte att ytterligare stimulera ett mångfacetterat kulturutbud. 

Biblioteken fungerar i allt högre utsträckning som naturliga mötes plaster över generationerna. 

Resurser för att i betryggande omfattning underhålla och vårda den offentliga konsten finns ej av

satta. 

11 Nämnd Insats /Verksamhet 

Utbildningsnämnd Fördjupa samverkan mellan Kulturskolan och kulturavdelningen. 

Barn & skola 

Utbildningsnämnd Genomföra " Kultur för lärande" vilket som en insats ger barn och elever 

minst en ku lturupp(evelse var je år. 

Barn & skola 

Utbildningsnämnd Söka bidrag för att fortsätta satsningen "Skapande skola" . 

Barn & skola 

Kommunsstyrels Verka för god arkitektur och tillgängliga samt välkomnande mötesplatser. 

Myndighetsnämnd 
Samhällsbyggnad 
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Kommunsstyrelse Sträva efter att minimera byråkratin och underlätta för tillfälliga evene-

mang. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse Verka för främjande av konst i offentlig miljö vid om- och nybyggnad. 

Samhällsbyggnad 

Kommunsstyrelse Kulturella aktiviteter ingår i friskvårdstävlingar 

HR 

Kommunsstyrelse HR-avdelningens ambition är att, om möjligt, infoga kulturellt inslag eller 

plats vid evenemang/aktiviteter 

HR 

Kommunsstyrelse Verka för och i samverkan med den ideella kultursektorn och bildningsför-

bunden genom kulturföreningsbidrag, kulturarrangemang, föreläsningar 

och informationsinsatser 

Bildning och Arbete/Kulturavdelning 

Kommunsstyrelse Samverka med samtliga verksamhetsområden i kommunen avseende kul-

turfrågor. 

Bildning och Arbete/Kulturavdelning 

Kommunsstyrelse Konkretisera samt tillämpa en procents regeln. 

Bildning och Arbete/Kulturavdelning 

Kommunsstyrelse Ta fram en underhållsplan för offentlig konst. 

Bildning och Arbete/Kulturavdelning 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 17 av 36 

KS § 252 DnrKS000906/2015-905 

Begäran från Båstads Ridklubb om amorteringsfri het på lån 
under 2015 för Båstads Ridcenter AB 

Beskrivning av ärendet Båstad ridcenter har till kommunen inkommit med en begäran om att få göra 
uppehåll med amorteringar under 2015. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

I Kommunfullmäktige 2007-12-19 § 193 beslutades att kommunen skulle låna 
ut maximalt 14 mkr till Båstad Ridcenter AB. Lånet skulle vara amorteringsfritt 
under 2008 och 2009 varpå lånet skulle börja amorteras av kvartalsvis från och 
med den 30:e mars 2010 med en amorteringstakt av 40 år vilket medförde ett 
amorteringsbelopp om sammanlagt 350 tkr per år. Låntagaren har enligt 
skuldebrevet rätt att göra extra amorteringar under perioden och en ränta på 
lånet utgår enligt riksbankens referensränta. Båstad ridcenter har i 
verkligheten bara behövt låna sammanlagt 12,55 mkr av kommunen. 

Inkommen begäran om amorteringsfrihet från Båstads Ridklubb. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2015-09-30 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Båstad ridcenter AB:s begäran om amorteringsfrihet på lån under 2015 
avslås. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 18 av 36 

KS § 253 DnrKS001296/2015-500 

Revidering av VA-taxa Båstads kommun avseende pool avgift 
att gälla från 2016-01-01 

Beskrivning av ärendet Med anledning av aviserat informationsärende på ekonomiutskottet 2015-09-
30 gällande nyttoavgift för pool väcker ordförande Bo Wendt (BP) nytt ärende 
gällande revidering av Va-taxan från 2016-01-01 avseende införande av 
nyttoavgift för pool. 

Underlag till beslutet 

Deltar ej i beslutet 

Yrkanden 

Följande formulering föreslås införas i Va-taxan§ 18.1punkt5: 

§ 18.1punkt5 -Avgifter för särskilda abonnemang 

Betalningsplikt för pool uppstår då bruksvolymen uppgår till minst 10 m3 och 
poolen utgör en fast anläggning. 

Taxan förslås bestå av en fast avgift per år på 725 kronor exkl. moms+ en rörlig 
avgift enligt nedan: 

Exkl. moms Inkl. moms 
Volym från 10 m3 men mindre än 30 m3 420 kronor 525 kronor 
Volym från 30 m3 men mindre än 50 m3 700 kronor 825 kronor 
Volym från 50 m3 men mindre än 70 m3 980 kronor 1225 kronor 
Volym från 70 m3 men mindre än 90 m3 1260 kronor 1575 kronor 
Volym från 90 m3 men mindre än 110 m3 1540 kronor 1925 kronor 
Volym från 110 m3 och uppåt 2100 kronor 2625 kronor 

Vidare föreslår Bo Wendt att en utvärdering av nyttoavgiften inklusive utfall av 
tillsyn görs under 2016 och redovisas till kommunstyrelsen i september 2016. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetstutskott 2015-09-30. 

Gösta Gebauer (C), Uno Johansson (C), Kerstin Gustafsson (M), 
Daniel Olofsson (M) och Hans Ekwurtzel (MP) deltar inte i beslutet. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Thomas Andersson (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1 och 2 samt 
följande ny formulering i punkt 3: Förvaltningen får i uppdrag att redovisa 
utfall och konsekvenser av nyttoavgift för pool till kommunstyrelsens 
sammanträde i september 2016. 

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

u Vv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 

KS § 253 Dnr KS 001296/2015 - 500 

Forts. revidering av VA-taxa Båstads kommun avseende 
poolavgift att gälla från 2016-01-01 

19 av 36 

Propositionsordningar Efter framställd proposition på Thomas Anderssons (FP) formulering av punkt 
3 finner ordföranden att formuleringen bifallits. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommuns VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 
111, kompletteras med ovan angiven formulering avseende poolavgift. 

2. Nyttoavgiften för pool gäller från 2016-01-01 

3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa utfall och konsekvenser av 
nyttoavgift för pool till kommunstyrelsens sammanträde i september 2016. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 20 av 36 

KS § 254 Dnr KS 001570/2014 - 900 

Ansökan om medfinansiering för upprustning av Östra Karups 
bygdegård 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har tidigare aktivt medverkat i och understött Leader
projektet "Bjäres bygdegårdar i en framtid". Projektet bedrevs av och för 
Förslövs, Grevies och Västra Karups bygdegårdsföreningar under 2010 och 
2011. Huvudsyftet med projektet var att understödja landsbygdsutveckling 
med tanken att bygdegårdarna skall fungera som mötesplatser och lo kala nav i 
framtida by- och samhällsutveckling. 

Jäv 

Förslag till beslut 

Östra Karups Bygdegård planerar att senast den 3ldecember 2015 göra en ny 
ansökan till Boverket om standardhöjande reparationer. Ansökan omfattar 
renoveringsinsatser som sammanlagt kostnads beräknats till 2 540 000 kronor, 
vilket betyder att föreningen ansöker om kommunal medfinansiering med 762 
000 kronor, enligt bilaga 

Helena Stridh (BP) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. Hans Grönkvist (BP) tjänstgör i Helenas ställe. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun bifaller ett medfinansieringsbidrag motsvarande 30% av 
beräknade och faktiskt redovisade kostnader på maximalt 2 540 000 
kronor, vilket ger ett maximalt kommunalt bidrag på 762 000 kronor. 
Beloppet utbetalas endast om övrig finansiering beviljas och utbetalas. 
Beloppet avsätts i budget 2016, i avvaktan på beslut från Boverket. 

2. Utbetalning av kommunens andel av bidraget sker mot uppvisande av 
verifikationer över faktisk nedlagda utgifter. Utbetalning sker främst till 
föreningens bank- eller plusgirokonto eller, om sådant saknas, till 
föreningens bankkonto efter uppvisande av bankkontobevis. Utbetalning 
sker först efter att projektet slutbesiktigats och godkänts av Boverket, 
alternativ efter annan uppgörelse med kommunens ekonomiavdelning 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 21av36 

KS § 255 Dnr KS 001109/2015 - 800 

Elbilsstrategi Skåne Nordväst 

Beskrivning av ärendet Genom uppdrag från Skåne Nordväst har Helsingborg fått uppgiften att ta fram 
ett förslag till gemensam elbilsstrategi, enligt beslutad verksamhetsplan. Detta 
förslag behandlas i samtliga kommuner inom Skåne Nordväst där respektive 
kommun ställer sig bakom för att skapa en god kraft i arbetet för fler elbilar, 
bättre miljö och driven utveckling inom området. 

Beslut 

Strategin är ett led i att kommunerna ska bli fossilbränslefria 2020 och att 
genom samtliga kommuner i Skåne Nordväst gör gemensam sak kommer målen 
lättare kunna nås. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Kommunstyrelsen ställer sig bakom strategin och uppdrar åt förvaltningen 
att implementera åtgärder i linje med strategins intention. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



www.skanenordvast.se 

Elbilsstrategi 
Sl(åne Nordväst 



Inledning 
Helsingborgs stad har fått i uppdrag att ta fram en gemensam elbilsstrategi för Skåne 
Nordväst. Huvuduppdraget är att öka användningen av elbilar och laddhybrider. 
Strategin ska utgöra en plattform för kommunerna i Skåne Nordväst att arbeta utifrån 
så att vi alla strävar åt samma håll och därigenom får synergieffekter. Strategin ska vara 
ett led i att vara fossiloberoende år 2020 och Skåne Nordväst vision om 30 ooo elbilar 
och laddhybrider år 2020. 

Skåne Nordväst har valt ut sex prioriterade målområden för årets verksamhetsplan, 
varav ett "Infrastruktur och samhällsplanering" innehåller delmålet "Ökad användning 
av elbilar och laddhybrider". Framtagningen av denna gemensamma elbilsstrategi för 
Skåne Nordväst är en av de väsentliga delarna i årets handlingsplan. 

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

1. åtgärder för att driva på övergången till elbilssamhället. 

2. egen fordonsanvändning. 

3. roll i uppbyggnaden av laddinfrastruktur. 

1. Kommunernas åtgärder för att driva på övergången till elbilssamhället 

Förmånspolicy /Riktlinjer elbil/Miljöleasing 
Det ska finnas möjlighet att kunna välja elbil/laddhybrid i kommunernas 
förmånspolicy och/ eller som miljöleasing. 

Riktlinjer för laddstationer 
Skapa riktlinjer för laddstationerna gällande utseende, drift och ansvar. 

Bussfiler öppnas för elbilar 
Starta utredning om elbilar kan trafikera bussfiler. 

Ansvara för laddstationer på kommunens parkeringsplatser 
Kommunerna ska vid behov tillhandahålla parkeringsytor för laddstationer till 
energibolagen för att i ett större perspektiv värna för att fler kan tanka el. 

Miljökrav 
Ställa krav/ utvärderings bonus vid upphandling och på taxiverksarnhet att ha 
emissionsfria transporter. 

Främja allmänhetens intresse 
För att främja introduktionen av elfordon tillhandahålla information och 
kunskap om elfordon till köpare och intresserad allmänhet via olika kanaler och 
evenamang som exempelvis elbilsevenemang och elbilsrallyt. 

2. Kommunernas egen fordonsanvändning 



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

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

Återbäring/ersättning 
Supermiljöbilspremien infördes 1 januari 2012 och omfattar 40 ooo kronor per 
bil. Regeringens långsiktiga prioritering är att Sverige 2030 bör ha en 
fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. För att omfattas av premien 
krävs att fordonet släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. 
Premien är i sig teknikneutral, dock är utsläppsnivån så låg att den troligen 
främst kommer att omfatta elbilar samt elhybrider. 

Merkostnadsersättning är ett projekt som erbjuder 50 % delfinansiering av det 
eldrivna fordonets merkostnad, dock max 100 ooo kr till de 335 myndigheter 
och företag som är med i Elbilsupphandlingen Commentus SKL. Medlemmarna 
kan även ansöka om förhandsbesked, d.v.s. det går att reservera medel innan 
fordonet har levererats. 

3. Kommunernas roll i uppbyggnaden av laddinfrastruktur 

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

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

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



Verka för framtida laddarstationer i stadens strategiska och 
tillståndsgivande arbete 
Det är viktigt att laddstationer är med tidigt i det strategiska arbetet i 
kommunerna. Redan i planering av staden analysera behovet av laddstationer i 
planärende, bygglov och vid utformning av gatumark och parkeringsytor. Ett 
första steg är att öka kunskapen inom området på de strategiskavdelningarna. 
Här bör även finnas ett gott samarbete med energibolag och företag som 
disponerar parkeringsytor. 

Skåne Nordväst ska verka för företag att placera laddstationer på parkeringsytor 
men ha i åtanke att under inkörsperioden för elbilar inte placera dessa på de 
mest attraktiva parkeringsplatser då det oftast står tomma. 

Skåne Nordväst ska följa utvecklingen gällande bokningsbar laddning men 
kommer inte satsa på detta inledningsvis. 

Definition av primärladdning, semisnabbladdning och snabbladdning. 

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

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

SNABBLADDNING; Laddning som på 15-20 minuter fyller på ca 80 % av bilens 
batterikapacitet. Denna typ av snabbladdning lämpas längs de stora riksvägsstråken 
och i samverkan med aktörer längs dessa. Här är det lämpligt att ta en paus på 
bilresan, typ snabbmatställen och dagens bensinstationer/mackar. Laddning sker 
typisk med likspänning från sak W och uppåt. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 22 av 36 

KS § 256 Dnr KS 001319/2015 - 200 

Överlåtelse av del av fastigheten Killeröd 11:12 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-14, §12, att förvärva fastigheten 
Båstad Killeröd 11:12 för en köpeskilling om 4.500.000 kronor. Fastighetens 
areal uppgår till 289.633,0 kvadratmeter. Syftet med förvärvet angavs vara att 
detsamma skall nyttjas för utbyggnad av bostäder. Fastigheten innefattar 
bostadshus och ekonomibyggnader. 

Förslag till beslut 

Bostadshuset och ekonomibyggnader erfordras ej för fastighetsförvärvets syfte. 
Byggnader samt ett markområde om ca 3000 kvadratmeter har därför genom 
den av kommunen upphandlade fastighetsmäklaren, Stigbertils Mäklare i 
Båstad, utlysts till försäljning. 

Efter åtskilliga visningar av försäljningsobjektet har nu ett köpekontrakt 
upprättas i vilket kommunen överlåter bostadshus och ekonomibyggnader med 
ett markområde om ca 3.000 kvadratmeter för en köpeskilling om 1.500.000 
kronor. Köpekontraktet, av köparen undertecknat 2015-10-03, framgår av 
bilaga 2. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun överlåter och försäljer del av fastigheten Båstad Killeröd 
11:12 till  

 för en köpeskilling om 1.500.000 kronor och på villkor i övrigt som 
regleras i upprättat köpekontrakt. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 23 av 36 

KS § 257 Dnr KS 000385/2015 - 600 

Rivning av Backaskolan i Grevie 

Beskrivning av ärendet Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i 
fastigheten. Skadorna var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att 
verksamheten skulle fortsätta använda lokalerna och eleverna flyttade till 
Västra Karup skolå där de sedan dess har haft både skol- och 
fritidshemsverksamhet. 

Yrkanden 

Kostnadsförslag för att komma tillrätta med skadorna på fastigheten och 
samtidigt leva upp till lagstiftningens krav på ventilation, belysning, 
tillgänglighet och utrymningsvägar togs fram under hösten -14 av Båstadhem 
och landade på 37.6 mkr exkl. moms, se bilaga 1. Denna beräkning saknade 
dock kostnad för köksutrustning och brandsektionering så totalt bedöms 
kostnaderna för renovering av skolan uppgå till ca 38 mkr exkl. moms. 

Thomas Andersson (FP): Återremiss med följande motivering: Förvaltningen 
ska presentera möjliga alternativ till framtida användning av området där 
skolan ligger. 

Bo Wendt (BP): Kommunstyrelsen beslutar att riva Backaskolan alternativt 
sälja skolan med krav på rivning. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på det framlagda yrkandet om återremiss 
varvid han finner att yrkandet avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA: 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 12 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt följande: 

JA-röster: Inge Henriksson (BP), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP), 
Ingela Stefansson (S), Jessica Andersson (S), Carolin Gräbner (SD), 
Gösta Gebauer (BP), Uno Johansson (C), Kerstin Gustafsson (M), 
Christer de la Matte (M), Daniel Olofsson (M) och Bo Wendt (BP). 

NEJ-röst: Thomas Andersson (FP). 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå yrkandet om återremiss. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att riva Backaskolan alternativt sälja fastigheten 
med krav på rivning. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-10-14 24 av 36 

KS § 258 Dnr KS 000330/2015 - 350 

Enkel gångväg från Ranviksterassen till Trädgårdsvägen 

Beskrivning av ärendet Ett ärende har väckts om att anlägga en enkel gångväg från Ranviksterrassens 
nordvästra hörn ner till Trädgårdsvägen. 

Beslut 

Föreslagen sträcka, se bilaga 1, är uppdelad i tre fastigheter, Båstad 109:212, 
109:235 och 109:255. Båstads kommun äger ingen utav nämnda fastigheter. Av 
den anledningen är det inte möjligt för Båstads kommun att göra en investering 
vid den redan idag upptrampade gångstigen, så som markbeläggning, belysning 
m.m. 

Möjligheten för Båstads kommun finns att informera fastighetsägarna om 
förslaget och behovet och sedan vara behjälpliga genom vårt naturvårdslag att 
skoga och röja upp längs den upptrampade gångstigen. Fastighetsägarna har 
det yttersta ansvaret för marken och det är stor vikt att de blir informerade om 
detta. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att informera fastighetsägarna om önskemålet 
och vara behjälpliga med att skoga och röja upp längs den befintliga 
gångstigen. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

4 öh/ 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 25 av 36 

KS § 259 DnrKS001174/2015-350 

Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga någon form av 
farthinder för att minska hastigheten på Järnvägsgatan i Grevie. 

Förslag till beslut 

Järnvägsgatan i Grevie har under en lång period varit i behov av en ny 
asfaltsbeläggning. I våras fick Teknik och Service besked från Trafikverket att 
de hade för avsikt att asfaltera gatan under hösten 2015. Eftersom behov av att 
byta vattenledningar i vägen föreligger har NSVA fått hösten på sig att byta 
dessa. Därpå har Trafikverket skjutit fram asfalteringen till våren 2016. 

Förslagsställarna önskar att farthinder anläggs i samband med att 
Järnvägsgatan återställs och asfalteras efter byte av vattenledningar. 
Samordningar i enlighet med detta förslag är ofta tidsmässigt och ekonomiskt 
lönsamma och är att föredra i de fall det går att få till. 

Fysiska åtgärder på och längs en väg är en väghållarfråga. Järnvägsgatan är en 
statlig väg där Trafikverket är väghållare. Båstads kommun kan således inte 
besluta om att anlägga hastighetsdämpande åtgärder på Järnvägsgatan. 
Däremot finns möjligheten för Båstads kommun att medfinansiera trafik
säkerhetshöjande åtgärder på det statliga vägnätet. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Medborgarförslaget bifalls inte. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket 
samt föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder i samband 
med asfaltering. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 26 av 36 

KS § 260 Dnr KS 000309 /2015 - 460 

Kommunikation: "Hela Bjäre ska leva" 

Beskrivning av ärendet Ett initiativ har remitterats till Teknik och Service om att snabbutreda 
kommunikationsbehoven i Båstads kommun. Teknik och Service har fått i 
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
avgränsning/förtydligande enligt yrkande i ärendet. 

Beslut 

När hallandsåstunneln öppnar för trafik den 13 december sker en omfattande 
ändring och förbättring av kollektivtrafiken i Båstads kommun. Sedan tidigare 
har Båstads kommun antagit en överenskommelse med Skånetrafiken om ett 
nytt trafikupplägg för regionbussar, Dnr KS436/2011. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2015 beslutades ett tillköp 
med en busslinje mellan Båstad-Torekov med sammanlagt 10 turer per vardag, 
Dnr KS793/2015. Det informerades även om införandet av Pågatåg Express 
mellan Helsingborg och Halmstad, som ger fler tågavgångar från Båstads 
station och regionbusstrafik mellan Förslöv och Ängelholm (dagens linje 506), 
Dnr KS829/2015. 

Det finns underlag på hur arbetspendlingen inom och ut ur Båstads kommun 
ser ut till andra kommuner, se bilaga 1. Begränsningen i detta underlag sträcker 
sig till att det är hela kommuner och inte orter i kommunerna. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Redovisningen läggs till handlingarna. 

2. Ärendet avslutas. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 27 av 36 

KS § 261 Dnr KS 000636/2015 - 500 

Tidsplan för asfaltering av Järnvägsgatan i Grevie 

Beskrivning av ärendet På kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2015 beslutades ett 
tilläggsanslag på 3 mkr till projektet "Omläggning av VA-ledningar i Grevie". 
Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att återkomma med en tidsplan för 
asfalteringen. 

Trafikverkets besked är att asfaltering av Järnvägsgatan och Timmervägen i 
Grevie är planerad till våren 2016, i samband med återställningsarbete efter 
omläggningen av VA-ledningar på Järnvägsgatan. 

Yrkanden Christer de la Motte (M): VA-ledningar och asfaltering ska genomföras 
omgående med tanke på olycksrisker för cyklister och snöröjning. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och yrkandet från 
Christer de la Matte (M) varvid ordföranden finner att arbetsutskottets förslag 
bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla Christer de la Mattes yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med följande resultat: 7 JA-röster, 4 NEJ-röster samt 2 
som avstår från att rösta enligt följande: 

JA-röster: Inge Henriksson (BP), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP), 
Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Jessica Andersson (S) och 
Carolin Gräbner (SD). 

NEJ-röster: Kerstin Gustafsson (M), Christer de la Matte (M), 
Daniel Olofsson (M) och Thomas Andersson (FP). 

Avstår från att rösta: Gösta Gebauer (C) och Uno Johansson (C). 

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Redovisningen läggs till handlingarna. 

2. Ärendet avslutas. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 28 av 36 

KS § 262 Dnr KS 001247 /2015 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA, Alvägen i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Vägföreningen i Förslöv har för avsikt att asfaltera Alvägen i Förslöv. I dialog 
med NSVA har det framkommit att det är lämpligt att det görs i kombination 
med VA-arbeten 

Beslut 

I bilagd skrivelse från NSVA redovisas projektbeskrivning. I aktuell väg finns en 
vattenledning som är i dåligt skick och behöver bytas ut. Det är lämpligt att 
utföra dessa arbeten innan beläggningsarbeten utförs. 

Åtgärder för utbyte av vattenledning i Alvägen finns ej i budget. För att kunna 
genomföra denna åtgärd krävs en omfördelning i investerings budgeten. 
Förslagsvis omfördelas 450 tkr från projekt 6014 Saneringsplan samt 50 tkr 
från projekt 6012 Mätning. Båda dessa projekt redovisar en positiv avvikelse i 
tertial uppföljning 2. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Med anledning av att behov finns för utbyte av vattenledning i Alvägen, 
Förslöv och att vägföreningen har planerat beläggningsarbete för samma 
väg omfördelas inom VA-budgeten 450 tkr från projekt "6014 
Saneringsplan" samt 50 tkr från projekt "6012 Mätning" till nytt projekt 
"Vattenledning Alvägen". 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 29 av 36 

KS § 263 Dnr KS 001345/2015 - 900 

Preliminär inbjudan att bli del i det nya Öresundsarbetet 

Beskrivning av ärendet Sedan i våras har det pågått ett gemensamt arbete mellan Region Skåne och 
Region Hovestaden och Region Sjaellland om att omstrukturera 
öresundssamarbetet. Nu har den svenska och danska sidan enats om ett förslag 
till organisation och stadgar. Öresundskommitten kommer enligt förslaget vid 
årsskiftet att ombildas och byta namn till Greater Copenhagen and Skåne 
Comittee (GCSC). Den nya organisationen ska intensifiera arbetet kring frågor 
som rör integration och utveckling i regionen. 

Beslut 

Alla kommuner erbjuds medlemskap, vilket ger betydligt större möjlighet till 
inflytande. På den danska sidan kommer alla kommuner ansöka om 
medlemskap och förhoppningen är att även alla de skånska kommunerna gör 
det samma. Region Skåne kommer stå för hela medlemsavgiften. Medlemskapet 
blir således kostnadsfritt för kommunerna. Medlemskapet medför inga 
förpliktelser att delta i marknadsföringsaktiviteter eller liknande. Enligt 
förslaget till stadgar så kommer fler än hälften av ledamöterna i styrelsen vara 
representanter från er i kommunerna. 

För att kunna göra en fördelning av styrelseposterna mellan Sverige och 
Danmark vill Region Skåne före måndag den 19 oktober, få en 
förhandsindikation på vilka kommuner som önskar gå med i Greater 
Copenhagen and Skåne Comittee. Anmälan är i det här läget inte bindande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun anmäler intresse att bli medlem i Greater Copenhagen and 
Skåne Comittee. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 264 Dnr KS 000312/2015 - 900 

Uppdatering av bidragsnormer för föreningar - förlängd tid för 
att slutföra uppdraget 

Beskrivning av ärendet 2015-03-11 beslöt kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att 
presentera ett förslag till nya bidragsnormer för barn- och ungdomsföreningar 
senast den 25 november 2015. 

Beslut 

Gällande bidragsbestämmelser fastslogs av kommunfullmäktige 2002 och har 
inte höjts eller indexuppräknats sedan 2005. 

Vissa delar av bidragsbestämmelserna är föråldrade och behöver revideras och 
diskuteras, tex antal driftpoäng per anläggning, antal aktiva medlemmar, mer 
verksamhetsbidrag till flickor, ledarutbildningsbidragets tak baseras på 
storleken på förening, införande av obligatorisk ung-domsledarutbildning i 
värdegrunder - Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att 
vara med samt Rent spel, aktiv dragpolicy i alla föreningar, höjning av maxtaket 
för lokalbidrag, investerings bidraget utökas till att även gälla nyinvesteringar i 
föreningen som gynnar barn, ungdomar, vuxna och även allmänhet. 

Förvaltningen kommer inte att hinna slutföra uppdraget till den 25 november 
och presenterar i tjänsteskrivelsen ett förslag till ny tidsplan för uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Föreslagen tidsplan i tjänsteskrivelsen godkänns. 

2. De reviderade bidragsbestämmelserna för barn- och ungdomsföreningar 
ska börja gälla från 1 januari 2017. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ 1;Jv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-10-14 31av36 

KS § 265 Dnr KS 000502/2015 - 800 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun - förlängd tid för 
att slutföra uppdraget 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har lagt fram ett förslag till att Båstads kommun ska utarbeta ett 
politiskt program som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för 
förskolan, skolan och vård och omsorg. Maten och måltiderna har stor 
betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör måltiderna vara en del av det 
pedagogiska arbetet och en del av vården inom äldreomsorgen. I dagsläget vilar 
ett stort ansvar på måltidsverksamheten. Vision och mål sätts av dem. Det bör 
finnas en bred politisk viljeinriktning omkring helheten. Maten och måltiderna 
är av stort intresse för föräldrar, anhöriga och allmänhet. En lättillgänglig och 
kortfattad beskrivning av kommunens mat- och måltidskvalitet i sin helhet, 

Beslut 

som är politiskt förankrad, blir en trygghet för berörda. Det blir tydligt för 
tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. Programmet ska också finnas i ett 
internt exemplar där det framgår vem som ansvarar för vad. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-15: Förvaltningen ges i uppdrag att 
utforma förslag till policy för mat och måltider i kommunen Förslaget till policy 
ska vara klart att antas av kommunfullmäktige den 25 november 2015 

Vid framtagandet av en policy gällande mat och måltider för förskola, skola och 
vård och omsorg ska många olika nyckelpersoner vara involverade. Med 
anledning av det, är tiden för kort, fram till att förslaget ska vara klart. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ett förslag till policy för mat och måltider ska vara klart att antas av 
kommunfullmäktige i juni 2016. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 266 Dnr KS 001355/2015 - 900 

Utvärdering av handlingsplaner 

Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker nytt ärende på sammanträdet gällande 
utvärdering av handlingsplaner. 

Beslut 

"Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har tagits fram ett flertal 
fullmäktigeprogram samt handlingsplaner. Inför kommunstyrelsens 
sammanträde i december önskar moderaterna en sammanställning av": 

A. Programmens handlingsplaner. 

B. En utvärdering av hur man arbetar med handlingsplanerna inom respektive 
verksamhet. 

C. En utvärdering om uppnådd effekt. 

D. Förslag till plan för revidering av handlingsplanerna inför 2016 för att 
uppnå programmens intentioner. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får väckas. 

2. Inför kommunstyrelsens sammanträde i december får förvaltningen i 
uppdrag att göra en sammanställning av: 

A. Programmens handlingsplaner. 

B. En utvärdering av hur man arbetar med handlingsplanerna inom respektive 
verksamhet. 

C. En utvärdering om uppnådd effekt. 

D. Förslag till plan för revidering av handlingsplanerna inför 2016 för att 
uppnå programmens intentioner. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 267 Dnr KS 001356/2015 - 604 

Transitboende för ensamkommande barn i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) och Gösta Gebauer (C) väcker nytt ärende på 
sammanträdet enligt följande: 

Flyktingsituationen i Sverige 

I MSB-rapport om flyktingsituationen i Sverige av den 12 oktober 2015 framgår 
att Migrationsverket förväntar sig att antalet asylsökande i Sverige ligger 
mellan 1 300 - 1 700 per dag, varav 250 - 400 ensamkommande barn. De 
senaste sju dygnen har 9 363 personer sökt asyl i Sverige, varav 2 162 var 
ensamkommande barn. Migrationsverket uppger i gårdagens rapport att 1 674 
boendeplatser finns tillgängliga. 

Lägesrapporteringen från Länsstyrelsen i Skåne - nya uppgifter 151012 - är att 
Trelleborgs kommun har via Länsstyrelsen i Skåne skickat en förfrågan om stöd 
med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Trelleborg har nu 1195 
ensamkommande barn i kommunen. Kommunen har fått hjälp med platser från 
Helsingborg, Landskrona, Eslöv och Vellinge. 

Drygt 1 200 ensamkommande barn i Malmö, beräknas öka till 1 600 fram till 
tisdag (151012). Rapporterade om "stor kris" gällande boendeplatser för 
barnen. Största problemet är att anvisningarna inte uppges fungera. 
Ovanstående meningar är hämtade från MSB-rapport av den 12 oktober. I 
denna svåra situation måste alla vara beredda att hjälpa till och även att höja 
beredskapen för att ta emot flyktingar. 

Med anledning av ovanstående yrkar Thomas Andersson (FP) och Gösta 
Gebauer (C) följande: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snabbutreda 
förutsättningarna - boende och personal för att etablera transitboende för 
ensamkommande barn i Båstads kommun. 

Om förutsättningarna finns, vidta mått och steg, efter skyndsamt hörande av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, för att etablera transitboende för 
ensamkommande barn i vår kommun 

Forts. på nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden Bo Wendt (BPJ: För närvarande kan vi inte gå med på Thomas Anderssons och 
Gösta Gebauers förslag till beslut med hänsyn till att situationen är ohållbar och 
att regeringen måste ta ett s.k. "luciabeslut" och stänga gränserna. När detta har 
skett är vi beredda att ompröva situationen för att lösa problemet om det 
kvarstår. 

Propositionsordningar Efter framställda propositioner på de två framlagda förslagen till beslut finner 
ordföranden att yrkandet från Bo Wendt (BPJ bifallits. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Omröstning begärs. Följande omrösningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla yrkandet från Bo Wendt (BPJ röstar JA 
Ledamot som vill bifall förslaget från Thomas Andersson (FPJ och Gösta 
Gebauer (CJ röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 4 JA-röster, 8 NEJ-röster samt 1 som avstår från att 
rösta enligt följande: 

JA-röster: Inge Henriksson (BPJ, Eddie Grankvist (BPJ, Carolin Gräbner (SDJ 
och Bo Wendt (BP). 

Nej-röster: Ingela Stefansson (SJ, Jessica Andersson (SJ, Gösta Gebauer (CJ, 
Uno Johansson (C), Kerstin Gustafsson (MJ, Christer de la Matte (M), 
Daniel Olofsson (MJ och Thomas Andersson (FP). 

Avstår från att rösta: Helena Stridh (BP). 

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla det väckta ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snabbutreda 
förutsättningarna - boende och personal - för att etablera transitboende för 
ensamkommande barn i Båstads kommun. 

2. Om förutsättningarna finns, vidta mått och steg, efter skyndsamt hörande av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, för att etablera transitboende för 
ensamkommande barn i vår kommun 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 268 Dnr KS 001357 /2015 - 700 

Avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Ordföranden väcker nytt ärende på sammanträde gällande avveckling av LOV i 
Båstads kommun. 

Deltar inte i beslutet Thomas Andersson (FP), Uno Johansson (C) och Gösta Gebauer (C) deltar inte i 
beslutet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Reservation 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
avveckling av LOV. 

Mot beslutet reserverar sig Kerstin Gustafsson (M), Christer de la Motte (M) och 
Daniel Olofsson (M). 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Beskrivning av ärendet Ordföranden väcker nytt ärende på sammanträdet gällande korttidsplatser i 
Båstads kommun. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda lokaler för korttidsplatser i Båstads 
kommun. 

2. Ärendet ska med till kommunstyrelsen senast januari 2016. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 




