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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2015-10-28 

Sessionssalen i Båstad, kl. 18.00 - 23 .45. 

Se bifogad närvarolista. 

Henrik Andersson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Katarina Pelin, kommunchef 
Roar Onsö, ordförande i kommunrevisionen,§ 195 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, § 196 

Göran Klang och Inge Henriksson. Ersättare: Ingrid Zäther. 

kansliet i Båstad, onsdagen den 4 november 2015 kl. 15.00. 

Blad 

1 (28) 

Sekreterare Paragrafer: 188 - 212 

Ordförande 

Hen<ik Andemon c 
L~vtlA -

Håkan Mörnstad 

Justerare: GJ~ Jd-~ 
ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

5/11 - 27 /11 

Ko~ontoret i Båstad 

~:z;f{_ 
• 

Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfu 11 mäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2015-10-28 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 

Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt 
N D D D D D 

(M) Kerstin Gustafsson 
N D D D D D 

(BP) Eddie Grankvist 
N D D D D D 

(S) Ingela Stefansson 
N D D D D D 

(SD) l'.i:Iu1 f;hFist:iH IHgemaH 
Ingemar Nilsson N D D D D D 

(C) ~t:eraH GlsseH 
Johan Arnoldsson N D D D D D 

(BP) Helena Stridh 
Jäv§ 202 N D D D D D 

(M) .X.sa RagRaFsseH Ann Elofson N D D D D D 
(FP) Thomas Andersson 

N D D D D D 
(BP) James JehHseH 

Biörn Hernqvist N D D D D D 
(S) Adem Qerimaj N D D D D D 
(SD) Carolin Gräbner 

N D D D D D 
(C) Uno Johansson N D D D D D 
(--)Jonas Persson Follin N D D D D D 
(BP) Kjell Andersson 

N D D D D D 
(BP) Hans Grönqvist 

N D D D D D 
(MP) Katarina Toremalm 

N D D D D D 
(M) FrndFik Frnm 

Torgny Brenton N D D D D D 
T.o.m. § 194 

(BP) Marie-Louise Nilsson 
N D D D D D 

(S) Göran Klang 
N D D D D D 

(SD) Inge Sanden N D D D D D 
(C) Sonia Larsson N D D D D D 
(FP) Anna Rosberg 

T.o.m. § 194 N D D D D D 
(BP) MeleRa Krnse 

Roland N elson N D D D D D 
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Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

Ledamot Ti~ ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Christer de la Motte 
T.o.m. § 194 N D D D D D D D D D 

(BP) Inge Henriksson 
N D D D D D D D D D 

(S) Ingrid Zäther 
N D D D D D D D D D 

(BP) Lars Fagerberg N D D D D D D D D D 
(SD) Jonatan Andersson N D D D D D D D D D 
(M) Tony Ivarsson 

N D D D D D D D D [f~ 

(C) Ib Nilsson N D D D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg N D D D D D D D D D 
(BP) Karin Schmidt 

N D D D D D D D D [] 
(M) Daniel Olofsson 

N D D D D D D D D D 
(MP) Mårten Sterner N D D D D D D D D D 

, (SD) Ingegerd Nilsson 
N D D D D D D D D D 

(FP) Mats bt1:fHteeFg F D D D D D D D D D 
(C) Michaela Backman N D D D D D D D D D 
(M) Susanna Heiskanen 

N D D D D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg 

N D D D D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad 

N D D D D D D D D D 
SUMMA: 40 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 
Kommunfullmäktige den 28 oktober 2015 

I Paragraf, ärendebeskrivning 

188. Val av justeringspersoner 

189. Godkännande av dagordningen 

190. Informationsärenden 

191. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

192. Interpellation från Inge Sanden (SD) - EU-migranter och kommunala ordningsstadgar 

193. Interpellation från Jonas Persson Follin (--) - Tvingande anvisning av ensamkommande 

flyktingungdomar 

194. Fråga från Michaela Backman (C) - Låne-iPad till förtroendevalda 

195. Delårsrapport 2015-08-31 

196. Program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik 

197. Inköps- och upphandlingspolicy 

198. Näringslivspolicy 

199. Utbetalning av kompletterande partistöd 2015 

200. Reglemente för kommunala ungdomsrådet 

201. Förändring av politiskt ansvar för Individ och familj vuxna 

202. Ansökan om medfinansiering för upprustning av Östra Karups bygdegård 

203. Överlåtelse av del av fastigheten Killeröd 11:12 

204. Revidering av VA-taxan - Poolavgift 

205. Redovisning av ej avslutade motioner 

206. Svar på motion om ändrat resereglemente 

207. Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Grevie 

208. Svar på medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie 

209. Avsägelse av uppdrag - Helena Kruse (BP) 

210. Avsägelse av uppdrag - Edward Granville-Self (MP) 

211. Avsägelse av uppdrag - Jonas Persson Follin (--) 

212. Val av nämndemän 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Utskott/presidium 

2015-10-28 

KF § 188 dnr. KS 001227 /2015-903 

Val av justeringspersoner 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Göran Klang och Inge Henriksson. 
Till ersättare utses: Ingrid Zäther. 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Onsdagen den 4/11kl.15.00. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd 

?: ;-/--- (//(; 
V 
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Utdrags bestyrkande 
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ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-10-28 

KF § 189 dnr. KS 001224/2015-903 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Avsägelse av uppdrag- Jonas Persson Follin (--) 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

,~?qk 

Blad 
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Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Utskott/presidium 

2015-10-28 

KF § 190 dnr. KS 001228/2015-903 

lnformationsärenden 

a). Tunnel- och stationsinvigning i december (Brita Jervidalo Jensen) 

b). Inriktningsdokument för Båstads tätort (Emma Johansson) 

c). Nytt grönstråk, Malen-Hemmeslöv (Olof Se liden) 

4 (28) 

d). Statusen kring flyktingfrågan och boendesituationen (Henrik Andersson) 

e). Kort information från ordförandena i kommunstyrelsen och nämnderna 
(Bo Wendt, Eddie Grankvist och Helena Stridh) 

f) . Kort information från demokratiberedningens ordförande (Håkan Mörnstad) 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd dt;k Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-10-28 5 (28) 

KF § 191 dnr. KS 001226/2015-903 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

Bilagd förteckning redovisar de motioner och medborgarförslag som inkommit 
till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Motionen från Carolin Gräbner i Sverigedemokraterna om att utreda vad det 
skulle kosta kommunen att behålla spåret mellan Båstad och Förslöv för att 
trafikera sträckan med en spårvagn i egen regi, godkänns och skickas till 
förvaltningen för sedvanlig beredning. Dnr: KS 001291/2015-350 

2. Motionen från Carolin Gräbner i Sverigedemokraterna om stöd till 
Sjöfartsmuseet i Torekov på grund av upprepad skadegörelse godkänns 
och skickas till förvaltningen för sedvanlig beredning. 
Dnr: KS 001290/2015-905 

3. Motionen från Carolin Gräbner i Sverigedemokraterna om Dahlmanska 
tomten godkänns och skickas till förvaltningen för sedvanlig beredning. 
Dnr: KS 001288/2015-200 

4. Medborgarförslaget från Lars Olefeldt i Vejbystrand om att återinföra 
korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av /nya vägnamn 
motivera detta på ett korrekt sätt, godkänns och skickas till förvaltningen 
för sedvanlig beredning. Dnr: KS 001324/2015-350 

5. Medborgarförslaget från Olle Larsson i Grevie om att behålla skoltomten vid 
Backaskolan i kommunal ägo godkänns och skickas till förvaltningen för 
sedvanlig beredning. Dnr: KS 001363/2015-200 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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BASTADS KOMMUN 

2015 ~09~ 2 9 
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Utreda vad det skulle kosta Båstad kommun att behålla spåret mellan Båstad och Förslöv för att 

r trafikera sträckan med en spårvagn i egen regi. 

( 
Till fullmäktige i Båstad kommun 

Bakgrund: 

Då kostnaden för att nyanlägga ett Järnvägsspår motsvarande sträckan mellan Båstad och 

Förslöv via Grevie i-dagsläget skulle kosta fler hundra Miljoner kronor, känns det fel att 

riva upp rälsen utan att verkligen ha utrett alla alternativ till nyttjande av den aktuella 

järnvägssträckan. 

Fördelar med en spårvagnsförbindelse mellan kommunens orter är följande: 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

Miljövänligt då sträckan är elektrifierad och minskar beroendet av bussar. 

Binder samman orterna längs sträckan vilket gynnar framförallt Grevie. 

Förbättrar kollektivtrafiken mellan orterna. 

Spårvagnar är tysta och anpassade för att gå i stadsmiljö och behöver minimala 
plattformar, vilket innebär låga investerings kostnader. 

Spårvagnar är lätta i förhållande till tåg vikt (ca 20-60 ton) och har därför inte samma 
krav på räls och banvall som till exempel ett godståg med total vikt på över 1000 ton. 

Finns begagnade spårvagnar att köpa och spårvagnar har lång livslängd. 

Spårvagnar har bra backtagningsförmåga i förhållande till tåg. 

Med införandet av spårvagn på sträckan kan man införa fler hållplatser som till 

exempel vid företagsbyn och bostadsområden, då plattformen inte behöver vara 
mycket mer omfattande ä.n en busshållplats då spårvagnar är konstruerade för att ta 
upp passagerare från gatuplan. 

Detta skulle även gynna turismen då man kunde marknadsföra den vackra 
sträckningen genom Sinarpsdalen i turist sammanhang. 



# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

Nackdelar: 

# 

# 

# 

# 

Grevie som nu riskerar att hamna i skymundan skulle på detta sätt få en fortsatt 

strategisk plats i kommunen och stimulerar förhoppningsvis inflyttningen inte bara 

till Grevie utan även övriga Bjäre. 

Båstad skulle hamna på kartan över kommuner med spårvagnar i landet och på så 

sätt göra något unikt. 

Vi skulle visa att vi är en kommun som tänker framåt och vågar satsa på framtiden 

och värna om miljön samt tänka klimat smart. 

Spårvagn skulle innebära ett par arbetstillfällen till i kommunen. 

Spårvagn borde vara av intresse för ortens företag då det underlättar för deras 

personal att ta sig till och från jobbet. 

Att tänka på i sammanhanget är att det även kostar pengar att göra om spåret till en 

gång och cykel bana och frågan är hur frekvent nyttjandet kommer att bli. 

Då sträckan är så kort så räcker det med ett spårvagns set för att upprätthålla en 

tidtabeii med två avgångar i timmen i respektive riktning och detta innebäi också stt 

man inte behöver bekosta något avancerat signalsystem då det bara är en spårvagn 

på spåret. 

Spårvagnen är tänkt att köra som en buss, stannar vid hållplatsen endast on någon 

önskar stiga på eller av. 

Kräver en investering från kommunen sida, kanske det går att få medfinansiering 

från EU eller någon annan intressent. 

Underhållskostnader för banvall och räls, mm. 

Investering i Biljett automater (Kan använda samma typ som P-automaterna) eller 

alternativt månadskort. 

Järnvägsövergångarna blir kvar, dock inte samma krav på signaler som vid tågtrafik. 

Med ovanstående i beaktande vill vi att man utreder den ekonomiska kostnaden för att behålla 

rälsen i syfte att trafikera sträckan Båstad-Grevie-Förslöv med spårvagn, då vi anser att det är en 

enorm kapitalförstöring att låta riva upp rälsen i syfte att anlägga en gång och cykelväg på 

banvallen. 

Vi tänker oss att sträckningen skall vara från Förslöv centralort och i Båstad är syftet att 

spårvagnen stannar vid "Gamla" Båstad station om man sedan väljer att dra sträckningen vidare 

bort mot tunnelmynningen för att komma närmare den nya stationen i Båstad är detta bara 

r 

( 

( 

( 



( 

positivt, då syftet är att tillgänglighet för så många som möjligt. 

Tanken är inte att koppla ihop spårvagnsspåren med övrig spårtrafik genom tunneln eller de nya 

Stationerna i Båstad eller Förslöv, då detta inte anses som möjligt. 

Vi tror att en spårvagnslinje mellan Förslöv och Båstad genom Grevie kommer att få stor inverkan 

på hur alla orterna kommer att utvecklas positivt tillsammans i framtiden och anser därför att 

r . detta bör utredas. 

Det kan låta avancerat med spårvagn, men det är i praktiken inte konstigare än att man har en 

( Elektrifierad buss som går på räls och det finns säkert möjlighet att införskaffa en spårvagn på 

begagnat marknaden för att pressa investeringskostnaden. 

SD i Båstad kommun 

Genom 
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Motion: 

Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov på grund av upprepad skadegörelse. 

Motion till fullmäktige i Båstad kommun 

Bakgrund: 

Då sjöfartsmuseet i Torekov har råkat ut för omfattande skadegörelse för andra året i rad vill vi 

sverigedemokraterna i Båstad att Båstad kommun bistår föreningen med ett bidrag på 40 000 kronor, 

för att täcka kostnaden för restaureringen av de skadade galjonsfigurerna. 

Anledningen till att vi vill att kommunen skall bidra med pengar till restaureringen av föreningens 

skadade egendom är att Sjöfartsmuseet i Torekov är en ideell förening som med små medel bidrar till 

att göra vår kommun attraktiv för så väl besökare som permanent boende i kommunen och samtidigt 

värna om vår marina historia som kustkommun. 

Detta var andra året i rad som de två Galjonsfigurerna blev sönderslagna och var precis 

nyrestaurerade inför årets sommarsäsong när vandaliseringen ägde rum och att restaurera 

Galjonsfigurerna igen uppskattas till att kosta ca 40 000 kr. 

SO i Båstad kommun 

Genom 
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BÅSTADS KOMMUN 

2015 ~og~ 2 g 
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Motion: Dahlmanska tomten 

Motion till fullmäktige i Båstad kommun 

Bakgrund: 
Centrala Båstad är hårt exploaterat idag och därför tycker vi att det är viktigt att det 
även anläggs grönområden i kommunen. 
Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att Dahlmanska tomten bör omvandlas till en 
vacker park till glädje för alla, med en fontän i mitten med springvatten. (typ Malens 
park.) 
Runt fontänen skall bänkar vara utplacerade så att besökarna kan slå sig ner och 
koppla av och njuta, vi tror även att detta kan vara till glädje för besökare till kyrkan 
och kyrkogården som kanske vill sitta och koppla av i en vacker och lugn miljö så väl 
som för semester stressade turister. 
Det skall även vara vackra rabatter och gräsbevuxen yta där människor skall ha 
möjlighet att packa upp sin picknick korg och parkens ytterkanter får gärna kantas av 
buskage/häck i syfte att dämpa ljud från omgivningen för att skapa en lugn miljö. 
Mellan rabatter och runt fontänen skall det vara stensatt så att man även lätt kan ta sig 
fram med till exempel rullstol. 
Vi ser gärna också att parken skall förgyllas av Birgit Nilssons staty och tycker därför 
att även statyn skall ha en stark prägling på parken, som även gärna får kallas upp efter 
henne. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunen utreder förutsättningarna för 
att inrätta en park på Dahlmanska tomten. 

Sverigedemokraterna i Båstad 
Genom 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre/sen 

Medborgarförslag 

Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring 
av/nya vägnamn motivera detta på ett korrekt sätt. 

Bakgrund 
Man hör ibland hur viktigt det är med korrekta vägnamn och adresser 
med tanke på räddningstjänsten. Intressant för många är även vägnamn 
ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Numera finns ett stort antal kartor tillgängliga på internet. På bastad.se 
hittar man lätt "Båstadkartan" och ''Turistkarta över Bjärehalvön". 
När en ny väg tillkommer eller ett vägnamn ändras hos kommunen syns 
ändringarna på dessa kartor. Men inte bara på dessa. Samtidigt som ett 
vägnamn ändras i kommunens databas kommer ändringen omgående till 
lantmäteriets kännedom (enligt lantmäteriet är det en och samma 
databas). 
Ändrade vägnamn som på detta sätt meddelas lantmäteriet ingår sedan i 
de digitala kartor som lantmäteriet säljer via återförsäljare till t.ex. 
Hitta.se och Eniro.se. Det sker dock en viss fördröjning. Normalt 
uppdaterar t.ex. Hitta.se sina kartor 4 gånger per år, från lantmäteriets 
återförsäljare Metria. 
I princip alla digitala kartor över Båstads kommun utgår från vad som 
anges i kommunens egen databas (fvb till lantmäteriet). 
Det är därför av yttersta vikt att ändringar görs korrekt och att 
motiveringar till ändringarna protokollförs. 

Är då vägnamnen i kommunen korrekta? Nej, i varje fall inte i Stora Hult. 

Lönborgs väg 

r 

( 

1981-02-11 föreslog kulturnämndens gatunamnskommitte att den väg ( 
som går förbi stugan där åren 1914-1959 kartografen Sven Lönborg, 
"Stora Hults första badgäst" kallad, bodde sommartid, skulle få namnet 
"Lönborgs väg". (Bilaga 1) 
Enligt Institutet för Språk och Folkminnen 2015 bör namnet ha godkänts ( 
av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (numera nerlagt) 1981. 
När sedan kulturnämndens arbetsutskott 1981-07-30 och 
byggnadsnämnden 1981-09-21 behandlade frågan hade "vän av ordning" 
felaktigt ändrat namnet "Lönborg" till "Lönnborg". (Bilaga 2+3) 
Alltsedan 1981 finns dock korrekt stavade vägskyltar längs vägen ifråga. 
(Bilaga 4) 
När lantmäteriet 2000-11-07 gjorde omprövning av Stora Hults strands 
vägförening enligt anläggningslagen, (Dnr FMK 98 802), var vägnamnet 
"Lönborgs väg" korrekt. (Bilaga 5) 
Någon gång efter år 2000 har Båstads kommun ändrat namnet till 
"Lönnborgs väg" i sin databas och idag finns det felaktiga vägnamnet på 
Båstadkartan och Turistkarta över Bjärehalvön och som en följd av detta 
på Hitta.se, Eniro.se och Google maps. (Bilaga 6) 
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I april 2015 påtalade jag första gången den felaktiga stavningen av 
vägnamnet för kommunen. Varje gång jag har försökt få till stånd en 
ändring sedan dess hänvisar kommunen till protokollet från 1981-09-21 
(Bilaga 3) där den felaktiga stavningen finns. 
Åtgärd: Ändring snarast av vägnamnet till korrekta "Lön borgs väg" i 
kommunens databas. 

Vipevägen - Hövelvägen 
I juni 2015 meddelade jag kommunen att Vipevägen i Stora Hult felaktigt 
fått namnet Hövelvägen (samma namn som angränsande väg). 
Vägskylten är dock korrekt och har varit så sedan 1981. (Bilaga 7) 
Ägarna till fastigheten Vipevägen nr 6 påtalade även ovan nämnda 
felaktighet till kommunen den 29 juni 2015. (Bilaga 8) 
Läget idag (2015-10-06) är följande: 
På Båstadkartan finns varken Hövelvägen eller Vipevägen utsatt. 
På Turistkarta över Bjärehalvön är Vipevägen fortfarande döpt till 
Hövelvägen. 
På Eniros karta finns inte Hövelvägen och Vipevägen utsatta. På Hitta.se 
och Google Maps heter även Vipevägen Hövelvägen. (Bilaga 9) 
Åtgärd: Se till att Hövelvägen och Vipevägen återinförs på rätta platser på 
Båstadkartan och Turistkarta över Bjärehalvön. 

Stora Hultsvägen 
Enligt byggnadsnämndens protokoll 1981-09-21 beslutades att den större 
vägen ner mot havet i Stora Hult skulle få namnet Stora Hultsvägen. 
(Bilaga 3) 
Så står det också helt korrekt på vägskyltarna sedan 1981. (Bilaga 10) 
På senare tid har av någon anledning kommunen ändrat namnet på vägen 
till Storahultsvägen. (Bilaga 6) Detta strider mot kommunens beslut från 
1981. 
Institutet för språk och folkminnen anser att det inte är lyckat att skriva 
ihop till ett enda långt namn. Dels blir det lite otympligt, dels mindre 
tydligt vad gäller namnets ursprung. Man rekommenderar att vägnamnet 
skrivs i två ord. 
Åtgärd: Ändra namnet till vad kommunen en gång beslutat ska gälla. 

Lilla Hultsvägen 
Lilla Hultsvägen (tidigare Grytehamnsvägen) fick sitt namn senare än 
1981 och stavades då i två ord analogt med Stora Hultsvägen. 
Vägskyltarna som sattes upp var också korrekta. Idag finns endast en av 
de ursprungliga skyltarna uppsatta längs vägen. (Bilaga 11) 
I samband med att alla vägar på landsbygden fick namn och nummer för 
ett antal år sedan ändrades vägnamnet till Lillahultsvägen, vilket också 
står på de nya skyltarna. (Bilaga 12) 
I detta sammanhang kan det vara på sin plats att erinra om 
"bestämmelser om god ortnamnssed": 
''Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. 
Detta innebär bl.a. att 



-hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl 
-ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om 
inte hävdvunna stavningsformer talar för annat 
Åtgärd: Ändra namnet till "Lilla Hultsvägen" analogt med vad kommunen 
en gång beslutat om "Stora Hultsvägen" samt byta vägskylt. 

Mor Botildas väg 
För några år sedan förlängdes Mor Botildas väg österut. Den nya 
sträckningen har felaktigt angivits som Mor botildas väg på Båstadkartan. 
Den felaktiga skrivningen finns därmed även i Lantmäteriets databas och 
har fått till följd att Eniro har fel benämning på sin karta. (Bilaga 13) 
Åtgärd: Korrigera namnet till Mor Botildas väg. r 
Motivering av ändrade/nya vägnamn 
Om det finns någon protokollförd motivering till varför vägnamnen 
Lönborgs väg, Stora Hultsvägen och Lilla Hultsvägen ändrats känner jag ( 
inte till. 
År 2004 ändrades vägnamnet Grytskärsvägen till Gryteskärsvägen. I 
protokoll från kultur- och fritidsnämndens gatunamnkommitte 2014-11-08 
finns motiveringen angiven: 
"Gryteskär antas som officiell namnform istället för Grytskär, eftersom 
skäret fått sitt namn efter Grytehamn (hamnen =gryta = nedsänkning)." 
Detta är ett bra exempel på motivering i samband med ändring av 
vägnamn. 
Betydligt sämre exempel är motiveringarna för det nya vägnamnet 
Kamomillvägen. I protokoll från möte med ortnamnskommitten 2013-02-
13 nämns endast "Diskussion om växtnamn" och i minnesanteckningar 
2014-03- 10 från möte med samma kommitte "Vidare har markägaren 
hört av sig och motsätter sig ett byte av vägnamn med hänvisning till 
praktiska skäl, vägskyltar är klara, men också till att Kamomillvägen är ett ( 
bra namn". (Det senare en mycket märklig motivering, då vägen inte är 
privat.) 
Åtgärd: lu era i kommunens nya riktlinjer för vägnamn (som lär bli 
färdiga · slut t av 2015) krav på seriös motivering i samband med nya ( 
vägn mn / när vägnamn ändras detta alltid motiveras i protokoll. 

20 !)(06 
L rs efeldt 
Mor Botildas väg 10 
26651 Vejbystrand 

Bilagor 1-13. 
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Bilaga 1 till medborgarförslag 2015- 10-06 

BViTADS KOMMUN 
SA ~MAN'i'R~Ol!Sli'ROIOKOLI. - - - - - - --- - Samm:inlr.5 d::sdo r-u m 

Kul turnäm ndens ga tunamns komm i tti 1981- 02- 11 2 

§ 2 

Gatun amn inom Stora Hul t s s t rand . 

Fö r område t gä l le r, med unda ntag för Le rv i k, byggnadsplan 
f as t stä l ld 1967 - 03- 02. Frå n Sto ra Hults st ra nd s vägfö reni ng 
ha r namn f6 rs lag i nkomm i t. Med hä ns yn ti 11 bef i ntliga ga t u
namn i Ve j byst rand och i Bå s t ads kommu n di s kutera s föl 
j a nd e nam nförs lag I komm itten: 

Al lmä nn i ngen, Bads t i ge n, Be t es vägen, Ernst Wigforss väg, 
Fä ladsväg e n, Garn l egå rdsvägen, Grytehamnsväg en, Gul må rss ti gen , 
Hu l t avägen , Hä ll a n , Idas väg , Le rv i ks vägen, Li I la Hu lts vägen , 
L6nborgs väg , Mo r Bot i Idas väg , Poppe ls t ige n, Piska li den, 
Sa l törsvägen , Slänten, Stora Hu l tsvägen, Tre Rosors väg , 
Vindsti gen och Vl peväge n . 

Gat unamns komm i t ten bes l utar 

a t t hos Di a lekt - och ortAarnn sarkivet i Lund e ft e r hö ra 
om namn fö rsl <ig med h i stor is k an kny t n i ng t i 1 I området. 

Utdrog!b ':!:; tyrk.ande 

-: \ ," 

Gi 



Bilaga 2 till medborgarförslag 2015-10-06 

~;/tf;H,if.\l.J"ill.i4DtSP .. OIC·: .. C-1 L 
5c.nr .::r.rrödedot.1 r. Blod 

Ku l turnämnden s arbetsu tskott 1981 - 07-30 

1981 -0 7-07 

2 

?. 

- ----·------- --·------ - -- ---

Au § 98 

·~ l; 

Ftr c1;1 rl de( g.3 1 f~r , t:i~d ui'. 1 ant~CJ fö r Lervik, b ,~gn.:jci splc'l n 

faststä l ld 1967 - 0J-02 . S.od;,in ' r •cnde: L di s kuu~rade s i 98 l- 02 ··1 ·1 
har n2mnfHrslag ink08~it f r~ n Dialekt- och or tn ~~nsa r k i v e t 
i Lu,1d. Hänsyn ti 11 befi n~I ig a g<'ltuna1;1n i VejhyH r önd och 
i G5st,:;ds \...onnun h ,~r i a k~t.:;gits . 

!Jamnförs l ag h.:;r u ta rbet ,ils geno1.1 medve r k·n - v re p resent:o.iiter 
fr'n Stora Hults vägföreni0y. 

G.atunamnsl..ommi t ter, bcs l u ta1 

iltt föresl.3 kul curnämnden alt oengmna g2 tor i non; rub ri 
Cl.!rilde ornråde en ligt karta: Allinänningen, B2 dstige n, 
Er nst Wig fo rss väg , f g ladsvägen, Gemleg~rdsvägen, 

Grycehamnsvägen, Gräslyckevägen, Gu lml r evägen , Hulta
vägen, Hällan, Hövelvägi::n, Idas väg , lergrava vägen, 
Le rv il:svägen , Lå ngabroväg en , Lönnbo rgs väg , Mor Bot i Idas 
vä g , fla bbavägen, Pe Il a s vä g, Poppe I s t i gen, På s ka I i d!:n, 
Sa lt6rsvägen , Stora Hultsvägen, Tre Ros or s väg, To r ke ls 
väg, Vindst igen och Vipe vägcn . 

Arbe ts uts kot tets f6r s l ag til l ku l turnämnden: 

Kul t urnämn den besl utar f6 r eslå byggnadsnämnden bes l uta 

i en li ghet med ga tu namnskommi t tens för s l ag. 

( .--
. ,// ) 
' ,, 

( 

( 

( 

( 
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Bilaga 3 till medborgarförslag 2015-10-06 

SAlll!MANTt.Ml>USPft.OfO CQU, 
Su•nrnonl rnd:-1dalum hlod 

fly991ad5 nämnue11 l ~)8 1 - 09-2 1 

llyggnadsnän1n<le11s il rhets u L ~ lm t 1 1981-0'l -07 

<u I I urn.'imn d •. n 

('i_/ ,. ..:._ .. 

\\ 

lln § 330 
1\ u § 259 

Dn 1- 405/8 1 

Be t r Hf fand ga tun amn i nom Sto r a Hul t s strand. 

LI L L 346 

-rl n kultu rn 5mndcn ha r inko. ni t an hAI I an om byggnad• nämndens 
b i fu l l bet räff<indc rub r i ce 1·a de P.n l ig t kulturn;imndens rroto
ko l l ilv 198 1- 08- IH § 86 ( b i l aga). 

1 r hetsutskoLte ts f6 rslag ti ll byggna d sn äm nde n : 
Oycrnnads nii 11111de11 bes I ut ar 

at L rastsiäl l a av ' lrnl turn1oi mnuen föresla gna g;1lunm11n inom 
51.or n llu l ts s t ra nd : Al l 1ntinningcn 1 Badst i gen, f. 111st \J ig-:. 
forss vii g, -~i),Jdsviigen , G;i1nlc!J:1r cl sväge;1_, Grytcham svägen, 
G6is lyckcviigc11, Gu lmil r cvii9c n, llult<1 vi:iq(?l1 1 Hä tt an , lfövcl
viigcn , ld,s v;:i~1 . Lc: rg rn vav ii<Jl!n , Ler vik >v;igen, U\ngabr 
vägen , L~irlllCJ 1 !J v·o;~ , llor B t i l dn s viig, M<i bbaviigen, 
P il las väg , Poµpc!l '.H i g1~n , Pås ka l iden, S<1 l t1irsvägen , 
Stora llu 11 svä~i c ri , 1·e Ros ors väg, Torkc 1 _ v1ig , V i nd-
s Li gc11 och \/ i peVd~1 e11 . 

B yg<j t1 d d $ n ~irnn de 1 1 be• I u t<ir 
<i t t b i f<1lJ1, ;, r b1.,t$ u tskot1.e1.' lö 1slag. 

/1 ; 7 



Bilaga 4 till medborgarförslag 2015-10-06 

Korrekt stavad vägskylt som markerar vägen idag 
och som funnits sedan 1981. 

Kartografen Sven Lönborg som 
gett namn åt vägen. 

( 

( 

( 
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Bilaga 5 till medborgarförslag 2015-10-06 
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Ak1bllnga DE 
Dnr FMK 98 802 

Omprövning av Storahults Strands viigförcning 
enligt anläggningslagen 

I B!slacb kommun, Sk.Anc lin 

~~ 
förrJllningslantmä!are 

Fartlinningen lie rcgislrerad 
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Lön borgs väg korrekt stavad på 

Lantmäteriets kartskisss 2000-11-07. 



Bilaga 6 till medborgarförslag 2015-10-06 

Lönborgs väg och Stora Hultsvägen är inte korrekt angivna på dessa 
kartor. 
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Bilaga 7 till medborgarförslag 2015-10-06 

( 

Korrekt stavad vägskylt sedan 1981. 

Bilaga 8 till medborgarförslag 2015-10-06 
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Bilaga 9 till medborgarförslag 2015-10-06 

Lilla Hultsvägen är inte korrekt angiven på dessa kartor. 

Båstad kartan 
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Eniro.se 
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Google Maps 
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Bilaga 10 till medborgarförslag 2015-10-06 

( Korrekt stavad vägskylt sedan 1981. 

Bilaga 11 till medborgarförslag 2015-10-06 

( 
Korrekt stavad vägskylt sedan 1981 

Bilaga 12 till medborgarförslag 2015-10-06 
( 

Nuvarande felaktig vägskylt 



Bilaga 13 till medborgarförslag 2015-10-06 

Mor Botildas väg är inte korrekt angiven på dessa kartor. 
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Olle Larsson Grevie 15 oktober 2015 

Ljungvägen 28 BÅSTADS KOMMUN 

269 62 Grevie 

Till Kommunfullmäktige Båstads kommun 

Medborgarförslag 

Rivning av Backaskolan är beslutad på KS 14 oktober-2015. Samtidigt togs 

ett beslut att sälja skoltomten på marknaden. Under 2015 -2018 kommer exploatering ske av 

Karlslundsområdet i Grevie samhälle. Här godkänner detaljplanen 111 st.bostäder och i denna 

exploatering finns inte plats för tomt för allmänt område. Skoltomten Backaskolan däremot är i 

gällande detaljplan redovisat för allmänt ändamål och avsett för skola,barn eller äldreomsorg. Denna 

tomt ligger centralt i samhället med tillfarter i alla väderstreck. Dessutom är skoltomten belägen 

endast 200 meter från Karlslunds exploateringsområde. 

( Jag anser att en generös tomt för allmänt ändamål mitt i samhället är unikt och måste vara kvar i 

kommunens ägo. Dessutom är denna tomt strategiskt viktig för kommunen just för skola, barn eller 

äldreomsorg. Exploateringen av Böske 37:1 vet vi ingenting om. Den är utlagd i plan 2019-2020 och i 

denna exploatering finns mycket känsliga inslag. 

Undertecknad föreslår med hänvisning av ovanstående att skoltomten Backaskolan inte säljs utan är 

kvar i kommunens ägo. Dessutom vill jag att man markbereder tomten för en ny skola och tar till vara 

de befintliga utrymmen i form av fotbollsplan, lekpark osv och utvecklar den potential tomten 

verkligen har. Kan man dessutom behålla friska delar som idrottshall är detta bara en bonus. 

Grevie Datum som ovan 

Med vänlig hälsn;r 

( IY&<XM~ 
Olle Larsson ;;--

( 
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[iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-10-28 

KF § 192 dnr: KS 001269 /2015-600 

Interpellation från Inge Sanden (SD) - EU-migranter och 
kommunala ordningsstadgar 

Inge Sanden (SD) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående EU-migranter och kommunala ordningsstadgar. 

Svar från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP), se bilaga. 
Även Inge Sanden (SD), Torgny Brenton (M), Katarina Toremalm (MP), 
Jonas Persson Follin (--), Eddie Grankvist (BP), Uno Johansson (C) och 
Hans Grönqvist (BP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

Justerandes si1maturer 

Blad 

6 (28) 

Utskott/presidium KS/nämnd 

,/;;:, qk 
Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS KOMMUN 

Interpellation ställd av sverigedemokraterna. 

Go·111m::!!~.Eiggam:le be§"'ä~lfilD '~ eise om ei timä1 ordning oet~ r;;äke1·he1: på •»tt'~'enff g plats 
·~im1s1 

i 3 ~<apr··e .. or'"neng $.>Hagem C.-~93: 617' ). 

IOe aVHmä1Jmai iolrni~ orcin fi fllQ i:bfö ~·e!;;krifi:e ·eH~ ~'ör Bfrnt<Eid$ ll( off mun angå1Emde 
ill!~?i&nling ,tl)\j' !)(~ 111gar ::1.3§. u,oeism imdighetenis :illst@md kräv§ för insif.nr~fö g aJ'tQ 

peHr.gau· i bil.S s:\öo · eilel!· mmam.ie., onii insamlöngen irvte ut.göii led S em ·(n~ls~:åiiid~p~fik!:ä~1 
~l!mt:h1 S<'Hlillt~<?J~·ulmrrni.lt e51er offenWg ·~m~,~~Uning . 
~\lär hwarniingecu siq;a i! §f;l{e i fu>f.lti1&ti;oinl'.i mer.il ·f-n·ai1't1· 'tk -w:~e ., v gah!lmusi!o:: Ucrävs. hiite 
'i\:ni l s::~ruol . 

\<! i hau- lida~ €l!b verB<s;;si mhet i Bås;tad~ konnm.m av 1§.!k IE "' !'il1ll~wan· ·e !{' ~1)m oft1' st si!:ö.l r 
~3H3er sn ·":er n 4:Jlfirefi1;.t 2ol~il~h.iri:ning viciJ e.ntreerna v id matvarubut:i '"er ci iifr t:tle v ill llica 
n:u2!n!dJ<i: n· · v ·1'örbiH:'iZlsseu·~111Cl e. 
V~ri-!$ m!h .ten §i~aeg en- eti: bre :t re9!§te • ~v m2~ ~sf."Uga 1 , i§sförh.fHl<tio1iden, cam:v:rån 
~]up ek1ttJlf'«0:111is;K\\ '!'attfigt~Obu'1 tm 1.~i:n-uytt.j '." m:!e av i·U1~n'i!111is;!mn· ~.m ~er 4JJrgaiilise ade 
förrner, De'i: g.: ir inte at : Q.Q&1d~ å ~tt r fa;lkei1 ~r S>tor <:1'd:t d e '' fi gS) ©!tre vi har n Båst.'ad 
·v'ötrt§ Mt r- v 111 5iirmis§w§mt.!lgi9V ;,m~~ odil kai l s:ke ·"v in© a $ 'V:iill'!J& gencrni·i U~r iminella ligor. 

\l'~rk§amh<~~ellil orsc.i k<ai r li:.är~ t;Hor ~onl H)~i"i-nci ~edeu· tm ili1dde~11 ' .. e1· 5mn ~: . ex. ·1v~i$k~ 

<;'H'i!\JW wR p jpJå t igg'3JF."e1n. ~"J~D· dll:~t i'.!1Uk för ·u:o·åia'l!=J[ :;~ förelwnmrnle • ~:verro Upff>~ örel5Jer 
n"ll~6la1 n·u·ml!fäi:;;en~l!'i«::1 e gruprr1e:r a\f' ·~1 :iggare vBDk€lt r·: pporl!:eu·~1'bB i Tån vi~~3J 
~;,rai1n1niki:.mimuner. 
' Ji §ver8~~ci e:mo~trrnter vm i\riftai (!!e::t\i:Cl ä 18 ~ ·;'ör ai'it ~lk?JLll~ f.lisHms:sii@unt;;r od11 \!:Vdfing<m 
~·m:tlinjer ·för hur dt: t liggain.".l scu'IJ1 vitilta!!il h ~fr ~ IB\å§tad sii'lm,.: .:m de ~oHn ~m~-nm<~ll" ~u 
ko 11uma ~uöt ÖIH.JiliiB e 1r'i SJrrllc 1· fi'riS.!Oiis~:kl! s8rni ~i bRi lljiefinöU:c;. .• 
l-fD u.md oli c:JE:5rfön· · 'ö!j •:.a'tde ~ 

~ffifäa n 1ö,]Rigll'tetea· li~a r ~<mnlili'f.mn1eRil a :\t ·föi··a l!~)n, sina on~nh119$$'t;;;dgaw om li:l1et vcszu· 
§ig att någon brvten· 111oi § .3 ~ eu101'll1 «Jl: : 11.tti;2m · mst~!ilc~ s~m~€1 Ho pemg s:ir på 
ofhmfäg plat s? 

C;;ög·s; e1 d st38og m<:!i il~B11 korrimi11ml!e tt1l ~·~=h pol~~eu·u om hm· åY:5vOJn'b(.;'3cien aiv Hwun1nm11~r
be§ll1.1r~am:ile or~roil g~sltadgair skaiB i<>. 11.mn ~ följas t.!pp, de~s i ai~!mäi1het1 cieRs i 
svrffH~ti·S·aet v ad gäile.r O\l'an lll~mnt o:iirnblem? 

För Sverigedetnokraterna. 
Inge Sanden f 

Jrncve 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelse 

Datum 

2015-10-19 

Handläggare 

Bo Wendt 

Vårtdnr , /. 
KS 001269/ 7. 0/)- l O 0 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommu nstyrelsen 

2015 -10 .. l9 
Dnr •••••a••••••o••••o oo·~••o•oe 

'Dao 0000 o o oo • • • o o • • ao • • • ••• a ooeoeci 

Inge Sanden 
sverigedemokraterna 

1 (2) 

Svar på interpellation - EU-migranter och kommunala ordningsstadgar 

1. Vilka möjligheter har kommunen att följa upp sina ordningsstadgar om det visar sig att någon ( 
bryter mot§ 13 genom att utan tillstånd samla in pengar på offentlig plats? 

Svar: I 13 § i Båstads kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter stadgas följande under rubri
ken "Insamling av pengar": "Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte till
stånd". 

Det är enbart polismyndigheten som har befogenhet att ingripa mot överträdelser av kommunala 
ordningsföreskrifter. När det gäller polisiärt ingripande av en sådan kommunal ordningsföreskrift 
som berörs i interpellationen, kan i sammanhanget nämnas att JO i beslut den 24 september 2014 
( dnr. 457-2014) kritiserade polismyndigheten efter en händelse då polisen hade gripit tre personer 
för tiggeri, med hänvisning till kommunens lokala ordningsföreskrifter som säger att det krävs po
lismyndighetens tillstånd för insamling av pengar. Gripandet varade i tre timmar. Grunden för att 
gripa personerna uppgavs vara de saknade hemvist i Sverige och att det fanns risk för att de genom ( 
att bege sig från landet skulle undandra sig lagföring eller straff. JO fann att det stred mot proport
ionalitetsprincipen att gripa personerna för misstanke om en förseelse som endast kan medföra 
penningböter. 

Åtal väcktes sedermera mot de tre personerna, men tingsrätten ogillade åtalet Tingsrätten motive- ( 
rade detta med att de gärningar som personerna hade åtalats för inte var att betrakta som aktiv 
penninginsamling. Den kommunala ordningsförskriften om krav på tillstånd var därmed inte till
lämplig på deras agerand (Södertälje tingsrätt den 21februari2014, B 266-14). 

Enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är polismyndigeten med hänvisning 
till det gällande rättsläget inte villig att ingripa mot en sådan lokal ordningsföreskrift som berörs i 
interpellationen och som återfinns i 13 §i Båstads kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Det kan också nämnas att enligt SKL är utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tig
geri begränsat, men att en sådan möjlighet troligen finns. Framförallt torde det finnas en möjlighet 
att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
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bastads.kommun@bastad.se 

712?~~ 



( 

( 

( 

2 (2) 

personer passerar eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik. Ett krav är dock att förbudet är 
erforderligt för att upprätthålla den allmänna ordningen. Detsamma gäller enligt SKL för en före
skrift i lokala ordningsföreskrifter om krav på tillstånd för tiggeri. 

2. Förs en dialog mellan kommunen och polisen om hur åtlydnaden av kommunalt beslutande ord
ningsstadgar ska kunna följas upp, dels i allmänhet, dels i synnerhet vad gäller ovan nämnt pro
blem? 

Svar: 2 Det har inte förts någon dialog med polisen den senaste tiden ang frågeställningen i fråga 2. 
Vi känner till deras hållning i aktuellt ärende genom den allmänna debatten kring tiggeriet. 
Däremot har jag diskuterat lagligheten kring detta med bland annat vår kommunjurist. 

3. Förs en dialog mellan kommunen och näringsidkare kring det växande tiggeriet? 

Svar:3. Det har ej skett. Däremot är främst bosättningen på Prästliden ett allmänt samtalsämne. 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KF § 193 dnr: KS 001359/2015-604 

Interpellation från Jonas Persson Follin (--) 
-Tvingande anvisning av ensamkommande flyktingungdomar 

Jonas Persson Follin (--) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående tvingande anvisning av ensamkommande flykting
ungdomar. 

Svar från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP), se bilaga. 
Även Jonas Persson Follin (--),Inge Sanden (SD), Ingela Stefansson (S), Uno 
Johansson (C), Ann-Margret Kjellberg (S), Helena Stridh (BP) och Adem 
Qerimaj (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd 

/-rP~~ 
Utdragsbestyrkande 
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Båstad 20151015 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 

Alliansen drev under sin regeringsperiod, tillsammans med Miljöpartiet och utan ett tydligt mandat 

från väljarna, igenom den så kallade Migrationsöverenskommelsen . Sverige, som alltid haft en 

generös migrationspolitik, ökade nu ytterligare avståndet till övriga länder i Europa och världen. Den 

nuvarande Socialdemokratiska regeringen har fortsatt att driva denna ohållbara migrationspolitik. 

Under årets nio första månader 2015 har Sverige således tagit emot över 73 000 asylsökande, att 

jämföra med våra grannländer Norge och Danmark som under samma period tagit emot ca 13 000 

respektive 9 000 asylsökande. Sverige tar nu emot över 1 000 asylsökande ensamkommande 

ungdomar, företrädesvis från Afghanistan, varje vecka. Detta kan jämföras med Danmark som tog 

emot sammanlagt ca 600 ensamkommande ungdomar unde r årets första 36 veckor. 

Under 2016 kommer staten fortsätta att skjuta över huvudansvaret för invandringen på 

kommunerna genom att öka den tvingande anvisningen av ensamkommande ungdomar och införa 

tvingande anvisning av nyanlända med uppehållstillstånd . 

• Hur kan Båstad Kommun under 2016 och framåt undvika undanträngningseffekter på den 

lokala hyresrättsmarknaden, inom skolan och skolhälsovården samt inom socialtjänsten i ett 

läge med fler asylsökande, ensamkommande, och nyanlända i kommunen? 

• Har kommunen tomma lägenheter eller boenden som kan användas när staten tvångsanvisar 

ensamkommande flyktingungdomar eller nyanlända med uppehållstillstånd? Har kommunen 

fortsatta möjligheter att, med full statlig kostnadstäckning, köpa in platser på externa HVB

hem eller Stöd boenden? 

• Med tanke på att en klar majoritet av de nyanlända har en relativt låg utbildningsnivå och 

begränsade kunskaper i det svenska språket är det centralt att kunna erbjuda en lokal 

arbetsmarknad med arbetstillfällen som inte kräver utbildning eller goda kunskaper i svenska 

språket. Kan arbetsgivarna i Båstad kommun erbjuda denna typ av arbetstillfällen eller kan vi 

förvänta oss fortsatt ökade kostnader för fö rsörjningsstöd och ett ökat lokalt utanförskap för 

utrikes födda? 

Jonas Persson Follin 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelse 

Datum 

2015-10-19 

Handläggare 

Bo Wendt 

Jonas Persson Follin 
Moderaterna 

Svar på interpellation - ensamkommande ungdomar och konsekvenser 

1 (2) 

• 1. Hur kan Båstad Kommun under 2016 och framåt undvika undanträngningseffekter på den lo
kala hyresrättsmarknaden, inom skolan och skolhälsovården samt inom socialtjänsten i ett läge 

med fler asylsökande, ensamkommande, och nyanlända i kommunen? 

• Har kommunen tomma lägenheter eller boenden som kan användas när staten tvångsanvisar 
ensan:ikommande flyktingungdomar eller nyanlända med uppehållstillstånd? Har kommunen 
fortsatta möjligheter att, med full statlig kostnadstäckning,. köpa in platser på externa HVB- hem 
eller Stödboenden? 

• Med tanke på att en klar majoritet av de nyanlända har en relativt låg utbildningsnivå och be

gränsade kunskaper i det svenska språket är det centralt att kunna erbjuda en lokal arbetsmark
nad med arbetstillfällen som inte kräver utbildning eller goda kunskaper i svenska språket. Kan 
arbetsgivarna i Båstad kommun erbjuda denna typ av arbetstillfällen eller kan vi förvänta oss 
fortsatt ökade kostnader för försörjningsstöd och ett ökat lokalt utanförskap för utrikes födda? 

( 

Svar: 1. Det blir inte enkelt och kan sannolikt ej undvikas med hänsyn till den lagstiftning som finns 
på området och som förväntas skärpas. Min uppfattning är tyvärr att kommunen har svårt att för
hindra att så sker. Redan idag har vi problem vid skiljsmässor när villor skall säljas och bägge ma
karna vill bo kvar i kommunen och det ställs ofta krav på 2 nya boenden i form av lägenheter bero-
ende på våra höga huspriser och att ingen har råd att behålla villan. Stor brist råder också på små ( 
lägenheter som gör att ungdomar ej kan flytta hemifrån. Jag tycker detta redan är ett stort problem. 

Svar: 2. Vi har ytterst få tomma lägenheter. Vi betalar 1650 kr per dygn till konsultfirmor som an
ordnar familjehem som ligger i östra Skåne. Vi har idag den 20-10 201611 st. Barnet är vårt ansvar 
och socialsekreterare från vår kommun besöker hemmen och barnen. Det innebär ett stort antal 
resor och ökad arbetsbelastning. Kommunen i Östra Skåne ordnar skolundervisning och gode män. 
Vi får 1900 kr i ersättning per dygn från staten men jag är ytterst tveksamt om det täcker vårt ar
bete. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 

r1-#~ / 



( 

( 

( 

( 

2 (2) 

Svar: 3. Det finns ju inga enkla industrijobb längre och språket är en stor barriär så jag har svårt att 
se att så kan ske. De flesta ensamkommande ungdomar går i skolan och där får vi ersättning från 
staten. Sen studerar många vidare och då bekostas det av studielån och studiemedel. 

Har pratat med KS ordförande i Lessebo och i Filipstad som har en stor andel nya svenskar och 
asylmottagningar i förhållande till innevånarantalet. Problemet är att det tar lång tid att komma in 
på arbetsmarknaden och staten ersätter 2 år medan det skulle behövas ersättningar i sju år som Ks 
ordföranden i Filipstad ger uttryck för. 
I Filipstad med 10500 innevånare har försörjningsstödet ökat från 15 milj. till 30 milj. på 2 år. 
Båstad har i sammanhanget ca 8 milj. i försörjningsstöd med 14500 innevånare. 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KF § 194 dnr: KS 001261/2015-900 

Fråga från Michaela Backman (C) - Låne-iPad till 
förtroendevalda 

Fråga inlämnad av Michaela Backman (C) angående låne-iPad till 
förtroendevalda. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

usterandes si naturer 

Blad 

8 (28) 

Utskott/presidium KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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CENTER PARTIET 

BÅSTAD 

Fråga t ill kommunstyrelsens ordförande gällande LåneiPad 

Gällande de dokument som skickats ut till politiker om erbjudande av låne-iPads. 

!BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -09- t 1 
~r·•••••••1•r .. ••J7•• •oooo ' 

.~~.Q9.1..~~./. •. 1.t?o<S 
-rov 

Som Centerpartiet flaggade för i KF inför beslut var beslutsunderlaget inte tillfredställande. Där var 
( bland annat försäkringsdelen och ansvarsfrågan en av punkterna. 

( 

( 

Läser nu det sk "avtalet" som egentligen bäst kan liknas vid informationstext. 

Istället för att som ägare teckna de förmånliga försäkringar som finns vid inköp av klienten , väljer 
kommunen att inte försäkra kommunalt ägd egendom för skada och stöld . Istället lägger kommunen 
över det ansvaret på enskilda individer. 

iPaden är ett arbetsredskap då den används av politikern när denne tjänstgör för Båstad kommun. 
Lånar en organisation ut arbetsutrustning är det i regel en chans man tar som organisation, likaså om 
man väljer att inte försäkra sin egendom. 

I dokumentationen hänvisas det till en hemförsäkring för att täcka eventuella skador och stöld. 
Hemförsäkringen i sådana här fall har en självrisk på 1500kr hos ett av våra största försäkringsbolag. 
En självrisk som den enskilde förväntas betala. 

Ovan sagda hemförsäkring täcker, efter kontroll med ett större försäkringsbolags specialister, enbart 
om man använder iPaden för privat bruk. Det privata bruket måste även kunna styrkas, vilket enligt 
dessa specialister är väldigt svårt att göra för hyrd/lånad utrustning generellt. 
När politikerna använder kommunens låneiPads är de i tjänst och således är det inte privat bruk där 
försäkring gäller. 

Om inte annat framkommer innebär det att Båstad kommun köper in iPads till sina politiker som de 
sedan enligt kommunen har totalansvar för utan möjlighet till försäkringstäckning. Köper politikern den 
privat täcks den av hemförsäkringen. En lpad kostar från ca 2500kr och uppåt. Målet med en 
övergång till surfplattor var att få ner kostnaden för distribution av fysiska handlingar och även en 
positiv miljöpåverkan. Med ovan som grund innebär erbjudandet en stor risk för den enskilde. 

Vad anser den politiska ledningen om den information som gått ut och det ansvar som läggs på den 
enskilde individen? 

I Michaela Backman, Centerpartiet. 
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KF § 195 dnr. KS 000837 /2014-906 

Delårsrapport 2015-08-31 

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. 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. 

Protokollsutdrag från KS den 14 oktober 2015. 
Förslag till delårsrapport. 

Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C), Kerstin 
Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet. Katarina Toremalm (MP) yttrar sig 
gällande miljömärkta kontra ekologiska livsmedel. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

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

Mot beslutet reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Social
demokraterna. Skriftlig reservation biläggs protokollet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

~~qu 
Utdragsbestyrkande 
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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 rnkr och underskottet i verksamheten är 6 rnkr. 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 rnkr lägre än budget. Budge
ten som styrinstrurnent har inte fungerat. 

Vi yrkade i våras på att vård och omsorg skulle få tilläggsanslag för att täcka sin obalans, som 
beror på att budgeten inte följt med i verksamhetens expansion. Detta så.väl 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 på.verkat delårsrapporten, men som inte fått stöd av majoriteten, 
reserverar vi oss mot att delårsrapporten godkännes. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-09-21reviderad2015-10-01 

Handläggare: Christel Crespin 

Dnr: ks ooos3-r]::to1't - '/O,l, 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Ekonomikontoret 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport 2015-08-31 

Delårsrapport 2015-08-31 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

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. 

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. 

Ändring jämfört med version behandlad av KS au 
Sidan 4 sista stycket under rubrik Resultat och kapacitet: " ... uppvisar vård och omsorg 
med -14,3 mkr ... " där det tidigare felaktigt stod-10,6 mkr. 
Sidan 43 under rubrik Ekonomiskt resultat: texten uppdaterad. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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

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

Ekonomiavdelningen 

Johan Linden 
Ekonomichef 

Christel Crespin 
Ekonom 
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2015-10-16 
Handläggare 
Roar Onsö/ehl 
Vårtdnr 
REV 37 /15-912 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -10- l9 
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Till 
Kommunfullmäktige 

1 (2) 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2015-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska 
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 
Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit följande; 

• Kommunens resultat uppgår enligt prognos till -6,0 mnkr vilket är 19,6 mnkr lägre än 
budget. Väsentliga jämförelsestärande poster som ingår i resultatet är återbetalning 
av APA-premier för 2004 med 5,2 mnkr, 9,5 mnkr överskott från avslut av olika ex
ploateringsprojekt samt nedskrivning av Backaskolan pga mögel -6,5 mnkr. Den 
lagda prognosen tyder på att balanskravet inte kommer att uppnås. 

• Vård & omsorg samt Bildning & arbete redovisar underskott på -6,5 resp -3,3 mnkr 
enligt prognos. Åtgärder för att uppnå budget i balans krävs. 

• Uppföljningen av Kommunfullmäktiges finansiella mål för räkenskapsåret visar att 
målen inte kommer att uppnås vid årets slut. Även om budgeten för 2015 följs kom
mer de finansiella målen ej att uppnås. En ny målstruktur har tagits fram bl a i syfte 
att ge en tydligare koppling av resultatmålen till inriktningsmålen. Uppföljningen av 
de övergripande verksamhetsmålen indikerar en försämrad måluppfyllelse än före
gående år. 33% av KF-målen uppnås delvis samt 84% av nämndsmålen förväntas 
uppnås helt (17 %) eller delvis (67 %). Den sammanfattande bedömningen gällande 
verksamhetsmålen är att de delvis uppnås. 

• En sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning bör göras i delårsrap
porten. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

forts. 

Båstads kommun 
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Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de mål full
mäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. 

Båstad den 16 oktober 2015 

~er~=:ommu:r~ ~ 
Roar Onsö Sten Wahlgren Ingvar Andreasson 
Ordförande Vice ordförande 

-4-T~<t JuJIPI~~~ Ger -Hålian Eric~Po~ ~i~n 

Claes Wallin 

Bilaga: Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport 2015-08-31 
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KF § 196 dnr. KS 000298/2015-315 

Program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik 

Beskrivning av ärendet I januari 2013 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
för Norrviken - Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplane
ring. Kommunfullmäktige gav beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
2014-02-26, § 27 i uppdrag att ta fram en programhandling för den fördjupade 
översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den fördjupade över
siktsplanen Norrviken-Kattvik har varit ute på samråd. I mars 2015 beslutade 
kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning för sammanställning av 
inkomna yttranden. Beredningens arbete och nya förslag till revidering redo
visas sammanställt i bifogad handling. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från KS den 9 september 2015. 
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, med tillhörande bilagor. 
Förslag till program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik. 

Karin Schmidt (BP): Kattvik ska inte förtätas . Ändringar ska göras på de ställen 
i programmet där det står att förtätning ska ske (se bilaga). 

Helena Stridh (BP): Norrviken: Endast sådan exploatering kan tillåtas som inte 
skadar riksintresse för kulturmiljövården. Kattvik: Viss förtätning kan accep
teras på de lucktomter som är belägna på landsidan längs med Kattviksvägen. 
Småryd/Paulins väg: Ingen exploatering väster om Paulins väg. Elestorp: Viss 
utveckling tillåts inom befintligt verksamhetsområde. 

Thomas Andersson (FP) med bifall från Michaela Backman (C) och Kerstin 
Gustafsson (M): N orrviken: Exploatering kan ske i enlighet med Lilla Båstads 
vision. Avvägningen till gällande restriktioner och riksintresse för kulturmiljö
vård görs i kommande planer. Kattvik: Viss förtätning accepteras på de luck
tomter som är belägna längs med Kattviksvägen. Småryd/Paulins väg: Ingen 
exploatering väster om Paulins väg. Elestorp: Viss utveckling tillåts inom 
befintligt verksamhetsområde. 

Ingela Stefansson (S): Norrviken: Endast sådan exploatering kan tillåtas som 
inte skadar riksintresse för kulturmiljövården. Kattvik: Viss förtätning accep
teras på de lucktomter som är belägna längs med Kattviksvägen. Småryd/ 
Paulins väg: Ingen exploatering väster om Paulins väg. Elestorp: Viss 
utveckling tillåts inom befintligt verksamhetsområde. 

Katarina Toremalm (MP): Norrviken: Ingen exploatering innanför grindarna. 
Kattvik ska inte förtätas. Småryd/Paulins väg: Ingen exploatering väster om 
Paulins väg. 

Även Håkan Mörnstad (BP) och Hans Grönqvist (BP) yttrar sig i ärendet. 

forts. på nästa sida. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd 

1J-ti? ~te 
Utdragsbestyrkande 
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KF § 196 

Forts. Program för ny fördjupad översiktsplan 
Norrviken-Kattvik 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

11 (28) 

Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden 
att fullmäktige kan besluta enligt följande: 

· Norrviken: Exploatering kan ske i enlighet med Lilla Båstads vision, med 
hänsyn tagen till gällande restriktioner och riksintresse för kulturmiljövård. 
Avvägningen görs i kommande detaljplan. Därmed faller den delen av yrkandet 
från Katarina Toremalm {MP). 

· Kattvik: Viss förtätning kan accepteras på de lucktomter som är belägna 
längs med Kattviksvägen. Därmed faller den delen av yrkandet från Katarina 
Toremalm {MP) och Karin Schmidt (BP). 

· Småryd/ Paulins väg: Ingen exploatering väster om Paulins väg. 

· Elestorp: Viss utveckling kan tillåtas inom befintligt verksamhetsområde, 
i likhet med beredningens ursprungliga förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik godkänns, 
med vissa ändringar och förtydliganden (justeras i programhand/ingen): 

- Norrviken: Exploatering kan ske i enlighet med Lilla Båstads vision, med 
hänsyn tagen till gällande restriktioner och riksintresse för kulturmiljö
vård. Avvägningen görs i kommande detaljplan. 

- Kattvik: Viss förtätning kan accepteras på de lucktomter som är belägna 
längs med Kattviksvägen. 

- Småryd/Paulins väg: Ingen exploatering väster om Paulins väg. 

- Elestorp : Viss utveckling kan tillåtas inom befintligt verksamhetsområde, 
i likhet med beredningens ursprungliga förslag. 

2. Övriga delar av programmet för ny fördjupad översiktsplan Norrviken
Kattvik godkänns enligt beredningens ursprungliga förslag. 

Mot beslutet, i den del som rör Norrviken och Kattvik, reserverar sig samtliga 
närvarande ledamöter från Miljöpartiet. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd 

VC-ci:f'fk 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Norrviken/Kattvik, FÖP, yrkande 2015 -10- 2 8 
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Programhandlingen är inte korrekt och kan i sin nuvarande form inte godkännas. Under 
rubriken "Den politiska inriktningen" bl a måste programhandlingen omarbetas och 
kompletteras beträffande Kattvik. 

Samrådet 2015 redovisas inte alls under "Den politiska inriktningen". 

Det är respektlöst mot alla de som protesterat mot en exploatering att inte tydligt redovisa 
samrådsresultatet från 2015. När Kommunfullmäktige antagit programhandlingen följer 
inte anmärkningsskrivelser och remissvar med. 

Den tillfälliga beredningens enda uppgift var att sammanställa inkomna yttranden, 
dvs anmärkningsskrivelser och remissvar, i programhandlingen! 

1. I stycket som handlar om enkäten 2012 framställs det som om majoriteten var 
positiv till exploatering. Så var dock ej fallet. Då heller. 

2. Samrådet 2015 visar att en överväldigande majoritet de facto inte vill ha någon 
exploatering överhuvudtaget. Endast 7 fastighetsägare är positiva medan drygt 40 
fastighetsägare är motståndare till all exploatering. 

3. Hela programhandlingen måste efter antagandet omarbetas/revideras på alla sidor 
som berör Kattvik, om beslutet förändrat programmet. På flera ställen står att 
Kattvik skall förtätas. 

1. Revidering av text. 
2. Texten läggs till. 
3. Omarbetning efter KF:s antagande på sidorna: 1, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 54, 

57, 58, 59. 

Yrkande: 

KF beslutar att - Kattvik inte skall förtätas 

- redaktionella ändringar skall göras på sidorna 1, 5, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 36, 54, 57, 58 och 59, där förtätning nämns. 

Karin Schmidt, Bjärepartiet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2015-05-28, rev 2015-07-10, rev 2015-09-16 

Handläggare: Magnus Sjeldrup, Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 298/15-315 

Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunfullmäktige, Olof Sellden (översiktsplanerare), Magnus Sjeldrup (planstrateg), Lisa 
Rönn berg ( samhällsbyggnadschef). 

Bilagor: 
Bilaga 1 Program för fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik 

1 (t) 

Bilaga 2 Minnesanteckningar från beredningens sammanträden från den 12 och 26-maj 
Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning - Sammanställning av program för ny Fördjupad översiktsplan 
N orrviken - Kattvik 
Bilaga 4 Programsamrådsredogörelse 2015-05-28 
Bilaga 5 Minnesanteckningar från medborgardialog 2015-03-23 

Beslut om antagande av program för fördjupad översiktsplan Norrviken 
- Kattvik. 

Bakgrund 
I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Norrviken 
- Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Kommunfullmäktige gav 
beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 2014-02-26, § 27 i uppdrag att ta fram en pro
gramhandling för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den 
fördjupade översiktsplanen Norrviken-Kattvik har varit ute på samråd. 
I mars 2015 beslutade Kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning för sammanställ
ning av inkomna yttranden. Beredningens arbete och nya förslag till revidering redovisas 
sammanställt i bifogad handling (Program för fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik). 

Övervägande 
Efter att beredningen har tagit del av inkomna yttranden var beredningen överens om att pro
grammet till stor del följer den politiska viljan. Dock går berednignes vilja isär på två punkter 
gällande texten under rubrikerna: 

• Norrviken 
Med två olika alternativ på sidorna 39 till 42 samt kartor i program, bilaga 1. 

• Småryd/ Paulins väg. 
Med två olika alternativ på sidan 4 7 i program, bilaga 1. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

2 (2) 

1. KF bifaller alternativ 1 (BP och SD:s förslag) eller alternativ 2 (C, MP, FP, M:s för
slag) avseende Norrviken 

2. KF bifaller alternativ 1 (M och MP:s förslag) eller alternativ 2 (BP och SD:s förslag) 
avseende Småryd / Paulinsväg 

3. KF antar program för fördjupad översiktsplan Norrviken Kattvik med ovan be
slutade texter. 

d!I::;l~ 
Hans Grönkvist 
Ordförande i beredningen 

~rup 
Planstrateg 
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KF § 197 dnr. KS 000512/2015-900 

Inköps- och upphandlingspolicy 

Beskrivning av ärendet Beslut om antagande av inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun. 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 3 juni 2015. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från KS den 9 september 2015. 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad den 4 juni 2015, med 
tillhörande bilaga. 

Ib Nilsson (C): Bifall till liggande förslag. 

Katarina Toremalm (MP): Bifall till liggande förslag, med följande tillägg under 
punkt 5.2: Miljökraven i upphandling ska utgå från gällande EU-direktiv, svensk 
lag samt Båstads kommuns miljöprogram. 

Efter framställd proposition på tillägget ovan finner ordföranden att 
fullmäktige bifallit detta tillägg. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

I. Förslag till inköps- och upphandlingspolicy godkänns, med följande 
tillägg under punkt 5.2: 

Miljökraven i upphandling ska utgå från gällande EU-direktiv, svensk lag 
samt Båstads kommuns miljöprogram. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd 

~~1M-
Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-06-04 

Handläggare: Jeanette Hall 

Dnr: KS 000512/2015 -900 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
U pphandlingsansvarig 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inköps- och upphandlingspolicy 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Återremittering av Upphandlingspolicy till Kommunstyrelsen 

Upphandlingspolicyn återremitterades av kommunfullmäktige 2015-06-03 då centern hade 
yrkanden på justeringar. 

Justeringar 

1 (1) 

Följande justeringar har i enlighet med centerns yrkanden gjorts i Upphandlingspolicyn 2015: 

Punkt 5.2 ändring till: Kommunen använder sig av Konkurrensverkets kriteriebibliotek 
som stöd i sin upphandling. 
(Konkurrensverket har övertagit Miljöstyrningsrådets ansvarsområde) 

Punkt 5.2, 1 stycket, tillägg: Kommunen ska eftersträva att i möjligaste mån ställa långt
gående hållbarhetskrav. 

Bakgrunden till detta är att Konkurrensverket i ovan nämnda databas har klassat miljökraven 
utefter den UM:s kompetens och ambitionsnivå. Klassificeringen är bas, avancerat och spjut
spets. Yrkandet tar sikte på att Kommunen där det är praktiskt möjligt ställer krav som klassas 
i enlighet med de två senare. 

Punkt 5.3 görs tillägg: Kommunen ska alltid arbeta för att anpassa upphandlingar utef
ter små och medelstora företags förutsättningar att konkurrera om kontrakten. 

Bakgrunden till detta är att det från Näringslivets olika intresseorganisationer ofta förs fram 
kritik mot hur kommuner och landsting arbetar med frågorna. Den konstruktiva kritiken ut
mynnar i önskemål om mindre upphandlingar, mer kommunikation mellan kommun och före
tag, mindre krångel genom enklare förfaranden och högre kvalitet på förfrågningsunderlagen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda förslag till "Inköps- och upphandlingspolicy 
2015" 

Båstad den 8 juli 2015 
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Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Inköps- och Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala 
bolagens upphandlingsverksamhet ska bedrivas och rapporteras. Vidare beskriver in
köps- och upphandlingspolicyn hur ansvaret för upphandlingsverksamheten ska förde-
las och på vilka organisatoriska nivåer olika uppgifter ska utföras. r 
Denna policy ligger till grund för Båstads kommuns inköp och upphandling av varor, 
tjänster, koncession, byggentreprenader och projekttävlingar samt för leasing, hyra och 
hyrköp. Dessa regleras av Lagen om offentlig upphandling som hädanefter benämns ( 
LOU. 

"Beställare" avser anställda vid upphandlande myndighet. 

1.1 Syfte och målsättning 

Kommunen och varje enskilt bolag är en upphandlande myndighet enligt LOU. 

Inköp och upphandling inom kommunen skall präglas av effektivitet, kompetens och 
samordning, där målet är en god totalekonomi där samtliga kostnader beaktas under 
varans/tjänstens användningstid. Inköp-/upphandlingar skall genomföras så att verk
samheten får rätt varor och tjänster med rätt funktion, till rätt kvalitet, till rätt pris vid 
rätt tillfälle. 

LOV reglerar hur upphandling av varor, tjänster och entreprenader skall gå till och all 
upphandling sker i konkurrens. EG:s upphandlingsdirektiv och gemenskapsrättsliga 
principer ska tillämpas vid all upphandling. De fem grundprinciperna är: 

• icke-diskriminering 
• likabehandling 
• transparens (öppenhet och förutsebarhet) 
• proportionalitet samt 
• ömsesidigt erkännande. 

LOU anger i detalj kraven i olika skeden i en upphandling. Grundprinciperna, bestäm
melser för utvärdering av anbud, tilldelnings beslut, regler för överprövning och skade
stånd gäller alla upphandlingar stora som små med undantag för viss direktupphandling. 

För det fall att kommunen beslutar om införande av valfrihetssystem gäller Lagen om 
valfrihetssystem. LOV (SFS 2008:962) innehåller regler för vad som gäller om kommu
nen vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare 
av stöd- vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem är ett 
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alternativ till upphandling enligt LOU. Valfrihetssystem kan användas på bland annat 
omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt 
på hälso- och sjukvårdstjänster. Kommunen skall vid användande av LOV annonsera 
löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem. 

2 Delegationsordning 

Av styrelsens och nämndernas delegationsordningar framgår en tydlig ansvarsfördel
ning som visar var i organisationen beslut avseende upphandling ska ske. Delegations
beslut för att påbörja en upphandling ska dokumenteras skriftligt och anmälas till re
spektive nämnd. 

3 Organisation 

Ansvaret för kommunens upphandlingsverksamhet fördelas på följande enheter: 

3.1 Kommunfullmäktige 

Beslutar om upphandlingspolicy. 

3.2 Kommunstyrelsen 

Ansvarar för uppföljning av upphandlingspolicyn och intern kontroll av kommunens 
upphandlings- och inköpsverksamhet. 

( Föreslår, vid behov, revidering av upphandlingspolicyn, som sedan överlämnas till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen det operativa ansvaret 
( för upphandlingsverksamheten. 

3.3 Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret ansvarar för genomförandet och samordningen av kommu
nens upphandlingsverksamhet. Upphandlingsverksamhetens operativa roll är att: 

• Vara kommunens expertfunktion på upphandling 
• Föreslå och vara sammankallande för arbetsgrupp för respektive upphandling. 
• Genomföra kommunövergripande upphandlingar samt ta beslut gällande samar

bete vid upphandling med annan upphandlande myndighet 
• Granska och annonsera verksamhetsområdenas förfrågningsunderlag elektroniskt 

och bistå med formkrav enligt LOU. (gäller ej direktupphandlingar) 
• Vara mottagare av anbudshandlingar. 

-· 
151 10417df\ha 
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• Besluta om att anta leverantör, lämna tilldelningsbeslut och teckna upphandlings
kontrakt eller ramavtal för kommunövergripande upphandlingar. 

• Leda kommunens inköpssamordnargrupp och ge information och utbildning till 
dessa 

• Upprätthålla elektroniskt avtalsregister. 
• Initiera uppdateringar av upphandlingspolicyn. 
• Vid behov bistå de kommunala bolagen. 
• Svara för kontakter med andra kommuner när det gäller upphandlingsfrågor 
• Svara för intern kontroll av kommunens regelverk och rutiner 
• Svara för anvisningar och information angående Inköp/Upphandling på Intranä

tet/hemsida 
• Informera om månatlig inköpsstatistik 
• Administrera E-handels-, direktupphandlings- och upphandlings-system 

3.4 Verksamhetsområden 

Varje verksamhetsområde har ett ansvar för att, förutom att tillvarata den egna verk
samhetens intresse i upphandlingsfrågor, se till kommunens gemensamma bästa vid 
inköp och upphandling. I detta ansvar ligger bland annat att medverka i utvecklingen av 
samordnade inköp, att eftersträva att kommunens egna resurser utnyttjas effektivt samt 
känna till och vara avtalstrogen mot tecknade avtal. Vid upphandling sker detta i form av 
en arbetsgrupp. För att upphandlingsenheten ska påbörja en upphandling krävs ifylld, 
och av VoC signerad, blankett för uppdrags beskrivning. 

Verksamhetsområdet, i samarbete med upphandlingsenheten, ansvarar för att ta fram 
lämplig arbetsgrupp som utformar och tar fram förfrågningsunderlag för verksamhets
specifika upphandlingar. Endast de krav som anges i förfrågningsunderlaget får beaktas 
vid val av anbudsgivare och leverantörer. Grunden för all upphandling är alltså ett kom
plett och tydligt förfrågningsunderlag. 

Verksamhetsområdenas roll är att: 
• besluta om genomförandet av en upphandling inom ramen för tilldelade 

medel och gällande delegationsordning. 

( 

( 

( 

• Ange riktlinjer för upphandlingens omfattning, t ex vilka produkter /tjänster ( 
som omfattas, vilka verksamheter som kan bli involverade samt tidsram för 
upphandlingen. 

• Utse arbetsgrupp för upphandling i samarbete med upphandlingsenheten 



5 (10) 

3.4.1 Upphandlingens arbetsgrupp 

En arbetsgrupp utses för varje upphandling. Gäller det en verksamhetsspecifik upp
handling ska detta ske i samråd mellan verksamhet och upphandlare. Gäller det 
kommunövergripande upphandling ska upphandlaren utse lämplig grupp. Arbets
gruppen ska bestå av utvalda personer med relevant kompetens och erfarenhet. 

Arbetsgruppen ska: 
• Ta fram marknads- och nulägesanalys inom området, utarbeta och besluta om den 

tekniska och funktionella beskrivningen av det som ska upphandlas (kravspecifi
kation) och utvärderingskriterier till förfrågningsunderlaget samt aktivt delta i 
utvärderingen. 

• Vid behov kalla in expertis inom området 
• Ansvara för utvärdering 
• Genomföra uppföljningar av verksamhetsspecifika upphandlingar inom samtliga 

( verksamhetsområden. Vid uppföljning ska de krav som angivits i förfrågningsun
derlaget följas upp. Detta innebär bl.a. att eventuella miljökrav, personalkrav mm 
ska granskas. 

( 

( 

• Arbetsgruppens deltagare ska vara ett språkrör för kommande, pågående och slut
förda upphandlingar ut i verksamheten/-erna. 

3.5 lnköpssamordnargruppen 
Inköpssamordnargruppen tillsattes som en av tre konkreta åtgärdsrutiner för upp
handlingsverksamheten enligt beslut KS 2014-02-12 

• Leds av kommunens inköpare/upphandlare. 
• Skall verka som ett samordnande organ i upphandlings- och inköpsfrågor för 

kommunens olika verksamhetsområden. Varje verksamhetsområde ska ha minst 
en representant i gruppen. 

• Initiera upphandling av kommunövergripande varor och tjänster där så bedöms 
lämpligt. 

• Bevaka att verksamhetens upphandlingar sker i enlighet med gällande lagar och 
kommunens inköps- och upphandlingspolicy. 

• Informera respektive verksamhetsområde om gällande regelsystem för upphand
ling samt eventuella förändringar i detta. 

• Vid behov föreslå förbättringar av inköpsverksamheten. 
• Tillse att avtalsuppföljningen sker inom samtliga verksamhetsområden 
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3.6 De kommunala bolagen 

• Respektive bolag ska fastställa en upphandlingspolicy som baseras på denna 
policy. 

• Respektive bolag har självständigt ansvar för dess upphandlingsverksamhet. 
• Respektive bolag har ett ansvar för att, där det är möjligt, ta tillvara alla möj

ligheter till samverkan inom kommunkoncernen när det gäller upphandling. 

4 Tröskelvärden och beloppsgränser 

EU-tröskelvärden baserar sig på de tröskelvärden som överenskommits i Världshan
delsorganisationens avtal om offentlig upphandling. Upphandlingar över tröskelvärdena 
ska enligt EU-direktiv annonseras på den europeiska marknaden och upphandlingar un-
der tröskelvärdet annonseras nationellt. Aktuella tröskelvärden går att finna på ( 
www.skl.se 

4.1 Upphandlingar med värde över 28 % av tröskelvärdet 

När kontraktets värde överstiger det för tillfället gällande tröskelvärdet för kommuner 
och landsting vid upphandling av varor och tjänster och byggentreprenader, gäller LOU 
genom. olika förfaranden. 

För att få reda på vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas måste kontraktsvär
det beräknas. Värdet av en upphandling ska beräknas exklusive mervärdesskatt och för 
kontraktets hela löptid. Eventuella options- och förlängningsklausuler ska räknas in som 
om de kommer att utnyttjas. Om det inte finns särskilda skäl till längre avtalstid ska löpt-
iden för ramavtal vara högst fyra år. ( 

4.2 Upphandlingar med värde under 28 % av tröskelvärdet 
(direktupphandling) ( 

Beloppsgränsen beräknas genom att alla direktupphandlingar av samma slags vara eller 
tjänst inom den upphandlande myndigheten under räkenskapsåret summeras. Samma 
beloppsgräns gäller oavsett om man upphandlar varor, tjänster eller byggentreprenader. 

Upphandlingar med värde under 28% av tröskelvärdet genomförs av respektive verk
samhetsansvarig i samråd med närmast överordnad chef. 

De fem grundläggande principerna ska iakttas även vid direktupphandling. 
Direktupphandling får tillämpas när kontraktsvärdet understiger 28% av tröskelvärdet. 

I Båstads kommun ska alla inköp över 0,5 basbelopp (fn räknar vi med att ett halvt bas
belopp är ca 20 000 sek) annonseras och dokumenteras i direktupphandlingssystemet 
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(DUSEN) för att öka spårbarhet, struktur och översiktlighet. Om möjligt ska tre leveran
törer tillfrågas. Enligt LOU finns inga formkrav på underlag och anbud för direktupp
handling. 

Överstiger inköpsvärdet 100 000 SEK finns det enligt lag en dokumentationsplikt och en 
skyldighet att fråga tre leverantörer. Inköp över 100 000 SEK ska förses med diarie
nummer. 

5 Regler vid inköp och upphandling inom Båstads kommun 

5.1 Beställningar och avtal 

{ Beställningar och avtal skall vara skriftliga. 

( 

( 

5.2 Miljö och sociala krav 

Miljökraven i upphandling skall utgå från gällande EU direktiv och svensk lag samt 
Båstads kommuns miljöprogram. 
Kommunen skall påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att ställa miljökrav i 
sina upphandlingar där så är möjligt/relevant samt eftersträva att i möjligaste mån ställa 
långtgående hållbarhetskrav. Kommunen använder sig av Upphandlingsmyndighetens 
kriteriebibliotek som stöd i sin upphandling. Här ges förslag till relevanta miljökrav som 
kan ställas för olika varu-/tjänstegrupper och entreprenader. Klassificeringen är bas, 
avancerat och spjutspets. Kommunen tillämpar idag de avancerade miljökraven i upp
handlingar. Målet är att spjutspets-kraven ska användas där det är praktiskt genomför
bart. 

Krav som syftar till att uppfylla olika social-politiska mål, såsom att leverantören ska 
erbjuda praktikplats eller anställa arbetslös, kan tas i stort sett alla delar i en upphand
ling. Lagstiftningen ställer då krav på hur sådana s k sociala villkor ska vara utformade. 

5.3 Konkurrens 

All upphandling ska föregås av konkurrens. Upphandling av varor, tjänster och entre
prenader skall utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna 
anbud och delta i konkurrensen. Kommunen ska alltid arbeta för att anpassa upphand
lingar utefter små och medelstoras företags förutsättningar att konkurrera om kontrak
ten. 
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5.4 Sekretess 

Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den 
upphandlande myndigheten/enheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leveran
tör eller anbuden dessförinnan offentliggjorts. Detta innebär att uppgifter som rör anbud 
inte i något fall får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet eller erbjudandet 
innan alla anbud offentliggjorts eller beslut om leverantör och anbud fattats eller när 
upphandlingen avslutats. I och med att den upphandlande myndigheten meddelat till
delnings beslut eller att upphandlingen på annat sätt avslutas upphör den absoluta sek
retessen. Även efter det att upphandlingen avslutats kan sekretess råda för vissa uppgif
ter till skydd för leverantören. 

5.5 Etik 

För beställaren 
Kommunens inköps- och avropsansvariga skall som företrädare för kommunen upp- ( 
träda på ett affärsetiskt korrekt sätt gentemot dess leverantörer avseendet ex konfiden-
tiell information, intressekonflikter och gåvor. Ställningen som inköps- och avropsans-
varig får inte utnyttjas för personliga inköp. 

För leverantören 
Leverantören ska inneha giltig skatt-sedel under hela avtalsperioden samt hålla sig fri 
från skatteskulder. Leverantör som inte sköter sina förpliktelser gentemot statlig myn
dighet riskerar att ej få ingå avtal alternativt häva befintligt avtal och/eller upphöra med 
leveranser till Båstads kommun. Ev uppsägning eller hävning av avtal från kommunens 
sida ska föregås av kontakt med jurist eller upphandlare. 

5.6 Annonsering och dokumentation 

Alla direktupphandlingar (under 28% av tröskelvärdet) ska dokumenteras elektroniskt i 
direktupphandlingssystem (fn DUSEN). Inköp över 100 000 SEK ska förses med diarie-

( 

nummer. Diarienummer fås från registrator. ( 

Alla upphandlingar över 28% av tröskelvärdet ska annonseras i elektroniskt upphand
lingsstöd. (fn Tendsign). Vid elektroniska upphandlingar ska tilldelningsbesked och av
talet diarieföras i kommunens diarie. 

Vid manuella anbud ska öppningsprotokoll, samtliga anbud med bilagor, tilldelningsbe
slut och avtal registreras i diariet. Manuella anbud ska undvikas om så är möjligt. 

Alla ramavtal i original oberoende värde ska diarieföras och arkiveras hos registrator. 
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5.7 Avtalsdatabas 

Alla avtal ska registreras. Vid registrering hos registrator kommer avtalet automatiskt 
att bli synligt även i avtalsdatabasen. Avtalsdatabasen återfinns på intranätet och är åt
komligt för samtliga 

5.8 Samverkan med andra om upphandling 

Båstads kommun är generellt för samverkan när det gäller upphandlingar, tex med 
andra kommuner, kommunförbund och inköpscentraler. Varje upphandling måste be
dömas för sig. 

5.9 Överprövning 

Vid överprövning av upphandling ska kommunjuristen ansvara för processföringen samt 
övrig kontakt med domstol i samråd med upphandlare och/ eller verksamheten i fråga. 

5.10 Fakturarutiner 

Båstads kommun verkar i möjligaste mån före-faktura vid samtliga inköp. Om avtalsle
verantörer anlitar factoring bolag ska detta meddelas kommunen 

5.11 Inköp av inventarier 

Vid inköp av inventarier gäller följande: 
• Kontrollera först om aktuella inventarier finns i kommunens förråd för inventarier 

(BIBI=.B.åstads Inventarier .B.rukas Igen) 
• Inköp via upphandlat möbelavtal 

5.12 Avyttring 

Avyttring av varor /inventarier tillhörande Båstads kommun till gällande marknads
värde bedöms i varje enskilt fall. 

• Fordon ska i första hand avyttras via återförsäljare. 
• Inventarier som är överflödiga eller inte längre används ska lämnas till kommu

nen förråd för inventarier (BIBI). 
• Försäljning via Blocket sker genom kundcenter som har möjlighet att ringa betal

samtal. Kontakta ekonomikontoret för att skicka faktura till köparen. 
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6 Upphandlingsskadeavgift 

Alla inköp som inte konkurrensutsätts enligt de krav som finns i upphandlingslagstift
ningen räknas som otillåtna direktupphandlingar. Dessa kan komma att granskas av 
konkurrensverket. Om det vid en granskning visar sig att det inte finns något giltigt av
taljramavtal kan kommunen bli ålagda att betala en upphandlingsskadeavgift till staten 
på ca 10% av kontraktets värde. 

7 E-handel (elektronisk handel) 

Båstads kommun har efter politiskt beslut, (konkreta återgärdsrutiner KS 2014-02-12) 
infört E-handel (Q4 2015). Detta bidrar till spårbarhet, enklare beställningsrutiner, 
större avtalstrohet och besparingar. Registrerade beställare ska ha genomgått utbildning 
i E-handel. 

( 

( 

( 
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Beskrivning av ärendet Förslaget till N äringslivspolicy för Båstads kommun har utarbetats i samverkan 
med Båstads turism och näringslivs inrättade råd. I råden sitter representanter 

I-- för näringslivet samt från Båstads kommun. Förslaget till näringslivspolicy har 
presenterats för tillväxtrådet under arbetets gång. Förslaget till näringslivs
policy bygger på Båstads kommuns struktur av styrdokument. Detta innebär att 
policyn är kortfattad och övergripande men precis i de delar som ska uppnås. 
Till detta tydliggörs hur arbetet med att följa policyn ska följas upp och vilka 
resultat som ska uppnås. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

( 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från KS den 9 september 2015. 
Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad den 7 juli 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslag till näringslivspolicy antas. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-07-10 

Handläggare: PatrikJohansson 

Dnr: KS 310/15 -900 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Näringslivspolicy 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 

Enligt uppdrag från KS (Dnr: KS 310/15 -900) per den 27 mars 2015, biläggs här förslag till 
uppdatering av näringslivspolicyn. 

Aktuellt 

1 (1) 

Förslaget till Näringslivspolicy för Båstads kommun har utarbetats i samverkan med Båstads 
turism och näringslivs inrättade råd. I råden sitter representanter för näringslivet samt från 
Båstads kommun. Förslaget till näringslivspolicy har presenterats för tillväxtrådet under arbe
tets gång. 

Förslaget till näringslivspolicy bygger på Båstads kommuns struktur av styrdokument. Detta 
innebär att Policyn är kortfattad och övergripande men precis i de delar som ska uppnås. Till 
detta tydliggörs hur arbetet med att följa policyn ska följas upp och vilka resultat som ska upp
nås 

( Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås bifalla förslag till näringslivspolicy. 
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Förslag till Näringslivspolicy för Båstads kommun 

Vi är framgångsrika som näringslivskommun: 
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• När vi har ett näringslivsklimat som ständigt förbättras, där vi möjliggör hållbar tillväxt 
med fler konkurrenskraftiga och växande företag inom alla sektorer, oavsett bransch eller 
storlek på företag. 

• När varumärket Båstad skapar investeringsvilja hos entreprenörer 
• När Båstads kommun arbetar på ett professionellt sätt med hög kompetens 

Vi blir framgångsrika som näringslivskommun genom att ha: 
1. Goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. 
2. Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens 
3. Hög attraktionskraft till att leva, bo och besöka. 
4. Hög tillgänglighet genom bra infrastruktur 
5. Kommunen som möjliggörare 

( 

( 
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Framgångsfaktorer och indikatorer 

1. Goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. 
• Att företagen upplever att det är lätt att växa och utvecklas när marknadsförutsättningarna 
finns. 
• Att det är attraktivt att etablera företag i Båstads kommun, och att etableringsprocessen upp
levs smidig. 
• Att en hög andel av befolkningen startar och driver företag. 
•Att företagen upplever ett positivt företagsklimat. 
•Att vi har en hög tillgänglighet till och kan utnyttja resurserna hos företagsstödjande aktörer, 
såsom rådgivning, affärsutveckling och finansiering. 
• Att unga människors företagsamhet tas till vara och att deras insikter i företagandets villkor 
ständigt utvecklas. 

Indikator Definition 

Tillväxt Antal företag som ökar omsättningen 
Sysselsättningsutveckling Förändringen av antal arbetstillfällen 
Nyföretagande Förändring av antal nyregistrerade företag per 1000 invånare. 

F öretagsklimat Förändring av företagens sammanfattande omdöme om företags
klimateti kommunen 

2. Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens 
• Att vi tack vare ett varierat, livskraftigt och växande näringsliv har en attraktiv arbetsmark
nad. 
• Att genom samarbete mellan arbetsmarknadens parter skapa innovativa lösningar för en håll
bar kompetensförsörjning. 
• Att företagen tydligt redogör för sina framtida kompetensbehov. 
• Att vi ständigt utvecklar vår kompetens genom lärande hela livet. 
•Att vi har en väl fungerande samverkan mellan näringslivet och skola, högre utbildning och 

forskning. 

Indikator 

Pendling 

Tillgång arbetskraft 

Definition 

Förändringen av andelen arbetstillfällen som utförs av pendlare 

Förändringen av hur företagen tycker att tillgången på arbetskraft 
med relevant kompetens med relevant kompetens är i kommunen 

Utbildningsnivå Förändringen av andelen eftergymnasial utbildning i nattbefolkningen, för
värvsarbetande 16-64 år. 

Lönesummautveckling Förändring av löneutveckling för att indikera andelen arbetstillfällen med 
högre kvalifikationer 
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3. Hög attraktionskraft till att leva, bo och besöka. 
•Att service i form av barnomsorg, skola och vård håller hög kvalitet och erbjuder stor valfri
het, där huvudfokus är att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10:e bästa skolkommuner. 
• Att medborgarna upplever Båstads kommun som en attraktiv plats att leva och bo och verka i, 
med ett öppet kulturliv, en berikande fritid och ett tryggt liv. 
• Att vi kan erbjuda ett brett utbud av attraktivt boende som matchar efterfrågan och att det är 
ett naturligt val att bosätta sig här. 
• Att vi är ett attraktivt besöksmål, för såväl Svenskar som övriga turistgrupper enligt Skåne 
Nordväst strateg, med ett brett och växande utbud av upplevelser, boende och service året runt. 

Indikator 

Tillgång förskola 

Effekt skola 

Bostadsutveckling 

Handelsindex 
Attraktivitet leva & bo 

Flyttningsnetto 

Besöksfrekvens 

Definition 

Förändringen av hur stor andel av de som erbjudits plats inom för
skoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum. 
Förändringen av andelen etablerade på arbetsmarknaden eller stu
derar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. 

Förändring av antalet färdigställda bostäder. 

Förändringen av handelsindex 
Förändring av medborgarnas upplevelse om kommunen är en attraktiv 
plats att leva och bo i. 
Förändringen av inflyttning-utflyttning. 

Förändringen av antal besökare i kommunen 

4. Hög tillgänglighet genom bra infrastruktur 
•Att det upplevs enkelt att ta sig till och från Båstads kommun samt att förflytta sig inom 

kommunen. 
•Att vi har goda förutsättningar för effektiva och hållbara transporter av post och gods. 
•Att vi genom initiativ till samarbete tidigt kan erbjuda energi- och transportlösningar med 

lägre miljö- och klimatpåverkan. 
• Att informationsteknologin är säker och väl utvecklad i hela kommunen. 

Indikator 

Vägnät, tåg-
och flygförbindelser 
Tele- och IT-nät 

Bredband 

Definition 

Förändring av vad företagen i kommunen tycker om kommunikationerna 

Förändring av företagens åsikter kring tele- och IT-förbindelserna i 
kommunen 
Andel av invånarna som har tillgång till bredband 

( 

( 

( 

( 
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5. Kommunen som möjliggörare 
• Att företagarna genom kreativ och effektiv service känner att det är enkelt att samarbeta 

med 

• kommunen, där "en väg in" är en avgörande faktor. 

• Att vi har ett bra samspel, där företag och kommun har stor förståelse och respekt för 
varandras uppdrag och roller, och att vi tillsammans tar ansvar för att fånga upp och ut
veckla ideer. 

• Att vi ständigt söker kreativa och modiga lösningar och eliminerar hinder. 
• Att det är god framförhållning i planering och utveckling, exempelvis för mark- och lokaltill

gång. 

• Att kommunen främjar sund konkurrens 

Indikator 

Nöjd-kund-index 

Attityd kommunpolitiker 

Definition 

Förändring av sammanlagd kundnöjdhet INSIKT 

Förändring av hur företagarna uppfattarkommunala politikers attityd till 
företagande 

Attityd kommuntjänstemän Förändring av hur företagarna uppfattar kommunala tjänstemäns attityd 
till företagande 

Företagens initiativ 

Marktillgång 
Mötesplatser 

Förändring av hur mycket företagen själva anser att de bidrar för att 
förbättra företagsklimatet. 
Förändringen av mängden säljklar mark för industri/handel. 
Förändringen av antal nätverk och antal deltagare 
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KF § 199 dnr. KS 000968/2015-903 

Utbetalning av kompletterande partistöd 2015 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige ska varje år i januari månad fatta beslut om utbetalning av 
kommunalt partistöd för innevarande år samt fatta beslut om hur mycket 
partistöd respektive parti ska erhålla. Fullmäktige fattade beslut 2015-01-28 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

§ 5 om utbetalning av partistöd för 2015. Partistödet som beslutades 2015-01-
28 baserade sig på mandatfördelningen vid valet i september 2014. Detta val 
blev emellertid överklagat och ett omval skedde i maj månad 2015. Resultatet 
av detta omval innebär att mandatfördelningen skiljer sig åt jämfört med den 
mandatfördelning som fastställdes efter valet 2014. Något återkrav av redan 
utbetalt partistöd för de partier som tappade mandat ska inte göras. Däremot 
ska de partier som erhållit fler mandat i kommunfullmäktige erhålla stöd även 
för dessa mandat. 

Protokollsutdrag från KS den 9 september 2015. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad den 7 juli 
2015. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kompletterande partistöd för 2015 ska betalas ut enligt följande: 

Sverigedemokraterna: + 1 mandat 6.100 kronor 

Bjärepartiet: + 4 mandat 24.400 kronor 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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KF § 200 dnr. KS 000425/2014-901 

Reglemente för kommunala ungdomsrådet 

Beskrivning av ärendet I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var Båstads kommun en av de 
ledande kommunerna i Sverige när det gällde ungas inflytande och deltagande. 
Ungdomsrådet lades så småningom ner eftersom drivande personer slutade 
eller fick andra åtaganden. Genom beslut i kommunfullmäktige 2015-05-04, 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

§ 83, godkände fullmäktige demokratiberedningens förslag att det återigen 
inrättas ett ungdomsråd i Båstads kommun. Till beslutet medföljde även ett 
utkast till reglemente som demokratiberedningen valde att skicka med. Rådets 
organisation, dess innehåll och struktur, har varit föremål för många diskuss
ioner hos bland annat demokratiberedningen, ungdomsprojektet för digital 
delaktighet, ledningsgruppen, folkhälsosamordnare med flera. Basen för 
diskussionerna och reglementet har varit regeringens skrivelse "En politik 
för en levande demokrati" som ger den övergripande nationella inriktningen 
för demokratipolitiken. 

Protokollsutdrag från KS den 9 september 2015. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad den 18 augusti 
2015, med tillhörande bilagor. 

Sonia Larsson (C), Helena Stridh (BP), Kerstin Gustafsson (M), Katarina 
Toremalm (MP) och Ingela Stefansson (S): Bifall till liggande förslag. 

Håkan Mörnstad (BP): Bifall till liggande förslag, med följande ändring under 
"Sammansättning": ledamöterna ska vara i åldrarna 13-18 år. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden 
att fullmäktige bifallit liggande förslag från kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för det kommunala ungdomsrådet antas att gälla 
från 2016-01-01. 

2. 22 000 kr avsätts till ungdomsrådets driftsbudget 2016. 

3. 30 000 kr avsätts till ungdomsrådets investerings budget 2016. 

4. Rådets arbete ska följas upp efter ett år, dvs. 2016-12-31. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-08-18 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: 425/14 -901 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Olof Nilsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reglemente för ungdomsråd 
Barnkonsekvensanalys 

Tjänsteskrivelse 

Reglemente för ungdomsråd i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (2) 

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var Båstads kommun en av de ledande kommu
nerna i Sverige när det gällde ungas inflytande och deltagande. Ungdomsrådet lades så små
ningom ner eftersom drivande personer slutade eller fick andra åtaganden. Genom beslut § 83 
i kommunfullmäktige 2015-05-04 godkände fullmäktige demokratiberedningens förslag att 
det återigen inrättas ett ungdomsråd i Båstads kommun. Till beslutet medföljde även ett utkast 
till reglemente som demokratiberedningen valde att skicka med. 

Aktuellt 
Rådets organisation, dess innehåll och struktur, har varit föremål för många diskussioner hos 
bland annat demokratiberedningen, ungdomsprojektet för digital delaktighet, ledningsgrup
pen, folkhälsosamordnare med flera. Basen för diskussionerna och reglementet har varit rege
ringens skrivelse En politik för en levande demokrati som ger den övergripande nationella in
riktningen för demokratipolitiken. 

För att bedriva ett aktivt ungdomsråd krävs det insatser från förvaltningen. Erfarenhet från 
kommunens tidigare ungdomsråd visar att det fungerade väldigt bra när det fanns stödresur
ser, men att man tappade tempo när dessa försvann. I samtal med Ängelholm kommuns ung
domssamordnare framkom även vikten av att arbeta aktivt med rådet. I Den goda viljan (2003) 
från ungdomsstyrelsen lyfts även denna tankegång (Båstads kommun är delaktig i den skrif
ten). 

En framgångsfaktor för ungdomsråd är att det finns frågor där det finns möjlighet till ett reellt 
inflytande. Vid inventering av möjliga arbetsområden framkom önskan om ökat ungdomsper
spektiv i bland annat fysisk planering och folkhälsa. 

Genom projektet "Digital delaktighet" framkom många tankar om hur man kan arbeta med att 
öka ungas delaktighet i kommunen genom att använda modern teknik - exempelvis via dia
logappar. Läsplattor från det projektet kan användas i ungdomsrådet, och ideer från slutrap
porten tillvaratas för att driva projektet framåt. 

Finansiering 
Rådet behöver en egen budget för att driva sitt arbete. Dels i form av sammanträdesersättning 
men främst för tekniska hjälpmedel - läsplattor eller dylikt - för att bland annat kunna genom-

/ Ag-71 ~ C1L t 150818\edlO\lw 



2 (2) 

föra möten på distans och utveckling av digital plattform för medborgardialog. Rådet behöver 
även medel för marknadsföring, genomförande av val och för eventuella kurser /konferenser. 

Sammanträdesersättning: Drift; 12000:- årligen (100% närvaro för ledamöter och ersättare). 

Aktiviteter (val, ungdomsstämma, marknadsföring o.d.): Drift: 10000:- årligen. 

Teknisk utrustning (läsplattor): Investering; 20000:- på tre år (6666:- avskrivning per år). 
De flesta läsplattor finns tillgängliga från projektet "Digital delaktighet" (EU-finansierade) och 
dessa behöver inte bytas ut förrän om två år. 

Utveckling (mjukvara): Investering; 10000:- under 2016. Används för att utveckla/köpa in 
stödfunktioner för dialog (applikationer). 

Barnkonsekvensanalys 
Ja, enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta reglemente för det kommunala ungdomsrådet. 
2. 22000:- avsätts till ungdomsrådets driftsbudget 2016. 
3. 30000:- avsätts till ungdomsrådets investeringsbudget 2016. 

Båstad 2015-08-18 

Olof Nilsson 
Nämndsekreterare 
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Barnkonsekvensanalys: 

1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 

Ja: X 

( Motivering för beslutet: Omfattar kommunens unga. 

2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 

( Positivt: X 

( 

( 

Motivering för beslutet: Ungas möjlighet till deltagande i den lokala demokratin stärks. 
Exempelvis ökas möjligheten att tillföra ungdomsperspektiv i fysisk planering. 

3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? 

Ja: X 

Motivering för beslutet: Unga var delaktiga vid framtagandet av punkter i reglementet 
genom ungdomsprojektet "Digital delaktighet" vilket genomfördes under 2014. 

4. Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnkonvention
en? 

Nej: X 

Motivering för beslutet: 

Båstad, 2015-08-18 

Olof Nilsson 
N ämndsekreterare 
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Författningssamling 

Reglemente för ungdomsrådet 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Syfte 
Ungdomsrådets syftar till att ge barn och unga en verklig tillgång till inflytande i Båstads 
kommun. Genom att stärka ungas deltagande, och delaktighet, mellan valen ska deras 
kunskaper, synpunkter och erfarenheter aktivt tas tillvara som en resurs i den demokratiska 
processen. Rådet ska motverka utanförskap, intolerans och osund livsstil genom att arbeta 
för gemenskap, mångfald och god hälsa för unga i kommunen, ~ådet ~rbetar aktivt med att 
föra fram nya metoder, såsom beslutsfattande på distans, för att n_å µt till fler unga och öka 
tillgängligheten av information från alla förtroendevalda i kommulren~ 

Rådet är ett organ för samråd, ömsesidigt informationsutbyte, och aktivt~deltagande mellan 
unga och kommunens beredningar, nämnder och styrelsei Rådet är aktivt fuvoJy~rade i 
projekt där ett barn- och ungdomsperspektiv är av vikt. Nä~ ~tt fi;itslagarbeta~Håm inom 
kommunen ska rådets synpunkter beaktas i ett t!~igt skede.-

§ 2 Arbetssätt 
Kommunen ska i ett tidigt skede av beslut,sprocesseri samråda 9ch informera om sin 
verksamhet, planerade förän-ddngar och resultat av ~tgärdet där ett barn- och 
ungdomsperspektiv kan stärka unga~ delaktighet. 

Rådets arbetsuppgifter är att: 

• Inventera b_epov, önskemål och probiein från unga kommuninnevånare och föreslå 
åtgärder i syfte _att stärka UIJgas deltagande och delaktighet. 

• Arrangera ungd6msstämrria,-~ller dylikt, som syftar till att samla in ungas ideer i 
körpmunen och atf öka först~~lsen för hur den lokala demokratins fungerar. 

• Äktjyt arbeta för att ~föra fram rådets ungdomsperspektiv i kommunens 
verks;:imhetsområden som berör barn och unga - exempelvis i den långsiktiga 
fysiska pJ~neringen. 

• Stärka alla ungas möjlighet till delaktighet och deltagande i de demokratiska 
processerna ge-iwm att använda teknik. 

• Vara remissorgan i ärenden som berör barn och unga. 
• Bejaka EU:s arbete med ungdomsfrågor. 

Rådet äger rätt att från styrelse, nämnder och förvaltningen inhämta tillräckliga 
upplysningar och uppgifter för sin verksamhet. 

§ 3 Val av ledamöter 
Vid val av ledamöter och ersättare i ungdomsrådet ska eftersträvas en jämn fördelning vad 
gäller ålder, kön och representation från hela kommunen. 

Ungdomsrådet bör bestå av 13 ledamöter och 7 ersättare, dock lägst 7 ledamöter och 3 
ersättare. 

( 

( 

( 

( 



( 

( 

rJ:iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

Valbar till ungdomsrådet är ungdomar i åldern 13-22 år som är skrivna eller verksamma i 
Båstads kommun. 

Val av ledamöter och ersättare till ungdomsrådet kan genomföras via skolan, 
ungdomsgårdarna eller kommunkansliet. Metod för att utse ledamöter ska ske genom val, 
för att följa de grundläggande principerna för den svenska demokratin och det svenska 
folkstyret. 

Mandatperioden för ungdomsrådet är ett år. 

§ 4 Sammansättning 
Rådet består av: 

• 13 ordinarie ledamöter i åldrarna 13-22 år. 
• En av demokratiberedningen utsedd representant tjänstgör som politiskt stöd till 

ungdomsrådet.i · 
• Representanter från exempelvis ungdomsgårdar, fofähälsa, skolverksamheten, och 

samhällsbyggnad medverkar vid behov. 

Rådet kan, när så behövs, bjuda in representanter för övriga safulrallsorgan för 
information, diskussion eller samråd. Rådet ska vidåre :ges möjlighet att fräffa andra 
förtroendevalda och anställda. 

§ 5 Ekonomi 
Ungdomsrådet har medel för att matlmadsföra sina aktiviteter till barn och unga i 
kommunen, samt har medel för tekniska hjälpmedel söm behövs för att klara av sitt 
uppdrag. 

§ 6 Ersättning 
Till ledamöter och ersättare i ungdomsrådet utgår en fast ersättning om 100 kronor per 
mötestillfälle. 

Rådets tjänstgörande ledamöter har möjlighet att erhålla ersättning för förlorad 
( arbetsförtjånst och reseersätt;hing. 

§ 7 Arbetsformer 
Rådet ska bedriva ett aktivt samverkansarbete och har därmed möjlighet att inrätta 
ämnesinriktade arbetsgrupper där representanter från berörda verksamheter, 
organisationer, myndigheter och föreningar kan medverka. 

Sammanträden med rådet ska dokumenteras genom mötes anteckningar eller protokoll. 
Dokumentationen ska delges fullmäktige genom kommunstyrelsens kallelser och unga 
genom elevråd på skolorna. 

1 Politiker har ingen fast plats i rådet, utan tjänstgör vid sidan för att bistå med råd samt förme . r information 
vidare till demokratiberedningen. 
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Rådet bestämmer när ordinarie sammanträden skall hållas, men rådet ska träffas minst sex 
gånger per år. Extra sammanträde ska hållas om särskild fråga påkallar samråd med eller 
information till rådet. 

För beslutsförhet krävs att minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande. Finns olika 
meningar har varje ledamot rätt att få sin åsikt förd till dokumentationen från mötet. 

Ledamöter får delta på distans i rådets sammanträden i den utsträckning som rådet 
bestämmer, under förutsättning att det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor. 
Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande och har rätt till ekonomisk 
ersättning. 

Rådet har möjlighet att efter beredning hänskjuta formella besl':J.t tiU kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Kommunkansliet ansvarar för administrationen kring sammanträdet. 

§ 8 Ändring 
Ändringar av detta reglemente aktualiseras i rådet, demokratibe(edn-lngen1 kommunfullmäktige 

eller av kommunstyrelsen. Reglemente fastställs a_v kommunfullmäktige. 

( 

( 
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KF § 201 dnr. KS 001243/2015-600 

Förändring av politiskt ansvar för Individ och familj vuxna 

Beskrivning av ärendet I och med förändringen av den politiska organisationen inför 2015 delades det 
politiska ansvaret för Individ och familjs verksamheter upp mellan olika nämn
der. Det politiska ansvaret för Individ och familj delades då, i och med 

Underlag till beslutet 

Yttrande 

Beslut 

Utskott/presidium 

beslutet, mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen 
ansvarar för den delen av verksamheten som avser vuxna och utbildnings
nämnden 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 integrations
verksamhet som ligger kvar under kommunstyrelsens ansvar. 

Protokollsutdrag från KS den 14 oktober 2015. 
Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson och skolchef Birgitte 
Dahlin, daterad den 17 september 2015. 

Helena Stridh (BP) yttrar sig i ärendet. 

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 delegations
ordningar. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

~ 
Utdragsbestyrkande 

t 
q1l 
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Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-09-17 

Handläggare: 

Tjänsteskrivelse 

Bildningschef Henrik Andersson och skolchef Birgitte Dahlin 

Dnr: KS 001243/2015-600 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Bildning & arbete, Barn & skola och Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut KS 2014-04-09 
Beskrivning organisationsindelning vid införande av ny politisk organisation from 2015 

Samråd har skett med: 
Kansli och Ekonomiavdelning 

Förändring av politiskt ansvar för Individ och Familj vuxna 

Bakgrund 

1 (2) 

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. Verksam
hetsmässigt ansvarar Barn 6 skola för barn och unga och Bildning & arbete för vuxna inkl. för
sörjningsstöd och integration. 

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. Re
surser skulle kunna utnyttjas mer effektivt inom båda områdena och på så vis få bättre verk
samhetsmässiga och ekonomiska resultat. När beslutet om sammanhållen budget togs fanns 
bara en verksamhetsnämnd i kommunen, nämligen kommunstyrelsen, så på politisk ansvars
nivå låg hela individ och familj under kommunstyrelsen. 

Bakgrunden till behovet av en samlad budget var följande. Barnskyddslagen som kom 2013-
01-01 kräver att familjehemsplacerade barn ska ha en egen socialsekreterare. Denna lagänd
ring skulle genomföras inom befintlig organisation. Detta gick inte att verkställa korrekt med 
uppdelningen av budgeten och därmed organisationen på två verksamhetsområden. En samlad 
budget där handläggare kan arbeta både med barn- och vuxenärenden gör att verksamheten 
kan följa lagstiftningen utan ett budgettillskott på en heltidstjänst inom barn/unga. 

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

Uppdelningen av det politiska ansvaret för verksamhet och ekonomi inom individ och familj 
harmonierar enligt förvaltningens uppfattning inte med hur verksamheten i förvaltningen, i 
och med beslutet 2014-04-09, är organiserad. Bland annat kompliceras redovisning och budge
tering av att en i övrigt sammanhållen verksamhet för både vuxna och barn/unga i rapport
sammanhang ska delas upp mellan de två nämnderna. I budgetsammanhang uppstår också 
gränsdragningsproblematik då det gemensamma ansvaret för verksamhet och ekonomi på 
förvaltningsnivå ska delas upp mellan två nämnder. 

Övervägande/framtid 

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 för
sörjningsstöd och integrationsverksamhet som ligger kvar under kommunstyrelsens ansvar. 
För att genomföra organisationsförändringen behöver förvaltningen se över och genomföra 
nödvändiga ändringar i reglementen och eventuellt i delegationsordningar mellan nämnd och 
tjänstemän. 
Myndighetsutövning för barn/unga och vuxna samt öppenvård och familjerätt tillhör då ut
bildningsnämnden och ger stora samordningsvinster. 
Försörjningsstöd och integration tillhör fortsättningsvis kommunstyrelsen. Dessa verksamhet
er är nära förknippade med arbetsmarknad, näringsliv och alla vuxenutbildningsfrågor. Målet 
är att vuxna ska utbildas för att komma i arbete. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för all verksamhet inom individ och familj vuxna 
förutom försörjningsstöd och integration flyttas till utbildningsnämnden. 
Förvaltningen får i uppdrag att se över, justera och återkomma med nödvändiga förändringar 
av nämndernas reglementen och delegationsordningar. 

Henrik Andersson 
Bildningschef 

( 
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KF § 202 dnr. KS 001570/2014-600 

Ansökan om medfinansiering för upprustning av 
Östra Karups bygdegård 

17 (28) 

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 ska fungera som mötesplatser och lokala nav i 
framtida by- och samhällsutveckling. Östra Karups Bygdegård planerar att 
senast den 31december2015 göra en ny ansökan till Boverket om standard
höjande reparationer. Ansökan omfattar renoveringsinsatser som sammanlagt 
kostnadsberäknats till 2 540 000 kr, vilket betyder att föreningen ansöker 

Underlag till beslutet 

Jäv 

Beslut 

Utskott/presidium 

om kommunal medfinansiering med 762 000 kr. 

Protokollsutdrag från KS den 14 oktober 2015. 
Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad den 
9 september 2015, med tillhörande bilagor. 

Helena Stridh (BP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun bifaller ett medfinansieringsbidrag motsvarande 30% av 
beräknade och faktiskt redovisade kostnader på maximalt 2 540 000 kr, 
vilket ger ett maximalt kommunalt bidrag på 762 000 kr. 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 före
ningens bankkonto efter uppvisande av bankkontobevis. Utbetalning sker 
först efter att projektet slutbesiktigats och godkänts av Boverket, alternativt 
efter annan uppgörelse med kommunens ekonomiavdelning. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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Datum: 2015-09-09 

Handläggare: Patrik Johansson 

Dnr: KS 1570/14-900 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Östra Karups bygdegård 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan om kommunal medfinansiering av upprustning av Östra 
Karups bygdegård 

Bakgrund 
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. 

1 (2) 

Kommunen beviljade 2011 medfinansiering för Västra Karup och Förslövs bygdegårdar. Bo
verket beviljade emellertid endast bidrag till Västra Karup, varför något bidrag ej utbetalades till 
Förslövs bygdegård. 2012 inkom en ny och något reviderad ansökan från Förslöv och Grevie 
bygdegårdfullmäktige. Även vid detta tillfälle beviljade Boverket finansiering till endast ett av 
projekten, nämligen till Förslövs bygdegård. Eftersom inte Boverket beviljade bidrag till Grevie 
bygdegård, vilket var ett villkor för ett kommunalt bidrag, föll beslutet om medfinansiering av 
Grevie bygdegård. 2014 Ansökte Östra Karups bygdegårdsförening ånyo om finansiering från 
Boverket med beslut om medfinansiering från Båstads kommun. Denna ansökan avslogs av 
Boverket. 

Regelsystemet är konstruerat så att Boverket kan bevilja 50% bidrag av ansökningsbeloppet 
under förutsättning att kommunen medfinansierar med 30% och ideella krafter med reste
rande 20%. Innan Boverket fattar beslut i ärendet krävs ett kommunalt beslut om m 
edfinansiering. Utan ett kommunalt beslut och utan kommunal medfinansiering beviljar 
Boverket inget bidrag alls. 

Aktuellt 
Östra Karups Bygdegård planerar att senast den 31 december 2015 göra en ny ansökan till Bo
verket om standardhöjande reparationer. Ansökan omfattar renoveringsinsatser som 
sammanlagt kostnadsberäknats till 2 540 000 kronor, vilket betyder att föreningen ansöker om 
kommunal med finansiering med 7 62 000 kronor, enligt bilaga 
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Förslag till beslut 
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. 

Båstad 2015-09-09 

:?:f ~~- f".7"..r.C 
, Patrik o ansson 

Ledningsstrateg 

( 

( 
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KF § 203 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 
Killeröd 11:12 för en köpeskilling om 4.500.000 kr. Fastighetens areal uppgår 

(,__ till 289.633,0 kvadratmeter. Syftet med förvärvet angavs vara att detsamma ska 
nyttjas för utbyggnad av bostäder. Fastigheten innefattar bostadshus och 
ekonomibyggnader. Bostadshuset och ekonomibyggnader erfordras ej för 
fastighetsförvärvets syfte .. Byggnader samt ett markområde om ca 3 000 
kvadratmeter har därför genom den av kommunen upphandlade fastighets
mäklaren, Stigbertils Mäklare i Båstad, utlysts till försäljning. Efter åtskilliga 
visningar av försäljningsobjektet har nu ett köpekontrakt upprättats i vilket 
kommunen överlåter bostadshus och ekonomibyggnader med ett markområde 
om ca 3 000 kvadratmeter för en köpeskilling om 1.500.000 kr. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från KS den 14 oktober 2015. 
Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden, daterad den 5 oktober 
2015, med tillhörande bilagor. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun överlåter och försäljer del av fastigheten Båstad Killeröd 
11:12 till Jonas Hansson, 830318-4090, Mellanmossevägen 29, 25353 Påarp 
för en köpeskilling om 1.500.000 kr och på villkor i övrigt som regleras 
i upprättat köpekontrakt. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-10-05 

Handläggare: Per Sellden 

Dnr: \c::S ö o \ ~\t:j I 2-.0 i5 - ')...Oo 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Karta utvisande fastigheten Killeröd 11:12 
2. Köpekontrakt 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Överlåtelse av del av fastigheten Båstad Killeröd 11:12. 

Bakgrund 

1 (1) 

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 kvadratme
ter. Syftet med förvärvet angavs vara att detsamma skall nyttjas för utbyggnad av bostäder. 
Fastigheten innefattar bostadshus och ekonomibyggnader. 

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

Övervägande/framtid 
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 under
tecknat 2015-10-03, framgår av bilaga 2. 

Förslag till beslut 
Båstads kommun överlåter och försäljer del av fastigheten Båstad Killeröd 11:12 till Jonas 
Hansson, 830318-4090, Mellanmossevägen 29, 25353 Påarp för en köpeskilling om 1.500.000 
kronor och på villkor i övrigt som regleras i upprättat köpekontrakt. 

Båstad 2015-10-05 

Exploateringsingenjör 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-10-28 19 (28) 

KF § 204 dnr. KS 001296/2015-500 

Revidering av VA-taxan - Poolavgift 

Beskrivning av ärendet Med anledning av informationsärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 30 september 2015 gällande nyttoavgift för pool väcker ordförande 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 
' 

Bo Wendt (BP) nytt ärende gällande revidering av VA-taxan från och med 
den 1 januari 2016 avseende införande av nyttoavgift för pool. 

Protokollsutdrag från KS den 14 oktober 2015. 

Bo Wendt (BP): Förslaget om nyttoavgift för pool dras tillbaka. 

Även Michaela Backman (C), Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S) 
yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslaget om nyttoavgift för pool dras tillbaka. 

2. Ärendet avslutas utan åtgärd. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd 

~#3qt 
Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-10-28 20 (28) 

KF § 205 dnr. KS 000524/2015-900 

Redovisning av ej avslutade motioner 

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. 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 arbets
ordning anges också att ej avslutade motioner ska redovisas till kommun
fullmäktige två gånger per år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
sammanträden i april och oktober. 

Underlag till beslutet 

Yttrande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från KS den 14 oktober 2015. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad den 
28 september 2015, med tillhörande bilagor. 

Ann-Margret Kjellberg (S) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisningen daterad den 28 september 2015 läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2015-09-28 
Handläggare: Linda Wahlström 
Dnr: KS 000524/2015 - 900 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förteckning över ej avslutade motioner 2015-09-28 

Samråd har skett med: 

Redovisning av ej avslutade motioner 2015 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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. 

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 sammanträ
den i april och oktober. 

( Aktuellt 

( 

Bilagt till denna tjänsteskrivelse återfinns en förteckning över ej avslutade motioner 2015-09-
28 samt de aktuella motionerna. 

Förslag till beslut 

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

Båstad den 28 september 2015 

tl\.~, .... Lt)a.Ld~ ~ 
Linda Wahlström 
N ämndsekr /Handläggare 

150928\f24d\lw 



Ej avslutade motioner oktober 2015 

Ankomstdatum Diarienr Initierat av Beskrivning av ärende Anmärkning 
Motion om att lyfta fram framstående 

kulturpersonligheter i kommunen samt att konst i 

1 2015-09-08 001179/2015 Håkan Philipsson med flera offentlig miljö i Båstads kommun får en tydlig och Är för handläggning hos kulturstrategen 

2 2015-05-04 000653/2015 Socialdemokraterna/ Ingela Stefansson Motion om vägföreningar i Båstads kommun Är för handläggning hos exploateringsingenjören 

3 2015-05-04 000644/2015 Socialdemokraterna/Nicklas Svanberg Motion om arbetskläder inom vård och omsorg Är för handläggning hos vård- och omsorgschefen 
4 2015-04-14 000564/2015 Socialdemokraterna Motion om att bygga hyreslägenheter Är för handläggning hos exploateringsingenjören 

Motion angående sommarjobb i Båstads kommuns 

5 2015-03-25 000463/2015 Niclas Svanberg (S) m.fl verksamheter Kommer till KS/KF i november 2015 
6 2015-03-17 000412/2015 sverigedemokraterna Motion om att kommunen ska värna Kommer till KS/KF i november 2015 

Motion om införande av frånvaro-sms i Båstads 

7 2015-03-17 000411/2015 Sverigedemokraterna kommuns skolor Kommer till KS/KF i november 2015 
Motion om att kommunen avsätter en del eller 

hela nyinköpta Båstad Killeröd 11:12 för 

8 2015-03-09 000354/2015 Miljöpartiet i Båstad/Bjäre utvecklande av ekologiskt privat bostadsbyggande Är för handläggning hos samhällsbyggnadschefen 
9 2015-02-25 000285/2015 Katarina Toremalm (MP) Motion om att kommunen ska införa ett Är för handläggning hos bildningschefen 

10 2015-01-29 000158/2015 Ingela Stefansson (S) Motion om att starta upp en Kofoed-inspirerad Är för handläggning hos bildningschefen 

Motioner äldre än 1 år: 

På samhällsbyggnad för handläggning. Kommer upp 

11 2014-09-10 001305/ 2014 Socialdemokraterna Motion angående bostadsförmedling för beslut till KS/KF i december 2015. 
Centerpartiet - Uno Johansson & Gösta Motion - Kommunikationsplan för Båstads Hos Teknik och service för handläggning. Kommer 

12 2014-04-23 000614/ 2014 Gebauer kommun upp för beslut till KS/KF i december 2015. 
Motion från Centerpartiet angående ett Hanläggs av bildningschefen. Kommer upp för 

13 2013-11-20 001893/2013 Centerpartiet aktiv/servicecentra i Grevie tätort beslut till KS/KF i november 2015. 

Utgick från KS 2015-04-15. Ska återkomma för 

beslut när juridiken kring möjligheterna att bifalla 
14 2013-11-14 001868/ 2013 Socialdemokraterna Motion: Vita jobb motionen klargjorts. 

~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-28 

§ 206 dnr. KS 000646/2015-900 

Svar på motion om ändrat resereglemente 

Blad 

21 (28) 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna yrkar i motion om att kommunen omedelbart ska ändra 
resereglementet så att kvitto inte krävs för att få ersättning för resor med 
kollektivtrafik i tjänsten. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från KS den 9 september 2015. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef]ohan Linden, daterad den 2 juli 2015. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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Motion 

Ändra regelverket 

,, 

BÅSTADS KOMMUN 

2015 -11~~ 0 4 
Dnr .. ts~9.?9.~~.~ / 
..... 2..Qt:?..:-:-.. ~9.9. .... 

Vid ett tillfälle under förra mandatperioden åkte jag buss till ett politiskt möte i Ängelholm till en 
kostnad av 2 x 48 kr. Jag glömde begära kvitto då man numera inte får biljett längre varken på tåg el
ler buss. Jag skrev ändå upp resan på min reseräkning. Fick tillbaka den med begäran om biljett an
nars kunde jag inte få några pengar. Jag ansåg det horribelt. Hade jag skrivit på reseräkningen att jag 
åkt bil hade jag utan prut fått betydligt högre ersättning. Jag har andra förtroendeuppdrag utanför 
Båstads kommun och där är det ingen som frågar efter kvitto om man inte lämnar in något. Jag kon
taktade personalchefen som delade min åsikt och sa att man skulle ändra det när man tog fram en ny 
rese policy. 

Förra veckan åkte min partikollega buss från Torekov till Båstad och glömde begära kvitto. Trots att vi 
antagit ett nytt resereglemente hände samma sak. Ingen ersättning utan kvitto. Det rörde sig om 2 x 
32 kr 

Båstad kommun ett större förtroende för ärligheten hos dem som kör bil än för dem som åker kollek
tivt. Vi har ett miljöprogram som säger att resor med kollektivtrafik skall prioriteras. Vartenda parti 
vill förbättra och öka möjligheten till kollektivtrafik i sina politiska program. Vi har en ny resepolicy 
där man kräver att kollektivtrafik skall användas i första hand. 

Var finns logiken i att kräva kvitton på resor med kollektivtrafik och inte för bilresor? Kommunen 
uppmuntrar på detta sätt till fusk så att man istället skriver en bilresa på sin reseräkning. Bilersätt
ningen ligger högt över vad det kostar att åka kollektivt. 

Båstad har som mål att bli Sveriges 10:e bästa miljökommun men inte till priset av en bussbiljett 

Vi yrkar 

Båstad kommun ändrar omedelbart i sett rese reglemente så att kvitto inte krävs för resor med kol
lektivtrafik och att man har samma tillit till kollektivtrafikåkare som man har till bilåkare 

Båstad den 1 maj 2015 

Ap/t rff~ 
Ingela Stefansson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-07-02 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 000646/2015-900 

Till: Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Socialdemokraterna 

Tjänsteskrivelse 

Svar på motion från Som att ändra regelverket 

Aktuellt 

1 (1) 

S yrkar att kommunen omedelbart ska ändra resereglementet så att kvitto inte krävs för att få 
ersättning för resor med kollektivtrafik i tjänsten. 

Övervägande/framtid 
En resa med kollektivtrafik av en anställd eller förtroendevald i tjänsten är att betrakta som ett 
"personligt utlägg". Den ekonomiska redovisningen kring detta regleras för kommuner av den 
kommunala redovisningslagen samt praxis och är inte något kommunen själv beslutar över. 

Enligt kommunal redovisningslag och gällande praxis inom redovisningsområdet krävs verifi
kat för alla ekonomiska händelser i redovisningen. I de fall kommunen återsöker moms för 
utgifter måste underlagen/verifikaten innehålla uppgift om detta . 

. När det gäller personliga utlägg och kostnader för exempelvis kollektivtrafikresor utförda i 
tjänsten eller på uppdrag av kommunen och där den anställde eller förtroendevalde begär er
sättning för sina utlägg måste kommunen få in korrekt underlag bland annat för att momsre-

( 

( 

dovisningen till skatteverket ska bli korrekt. ( 

När det gäller ersättning för användande av egen bil i tjänsten, så kallad "bilersättning" ges 
ersättning i enlighet med förutbestämda schablonersättningar fastslagna av skattemyndighet-
en där viss del är skattefri och viss del är skattepliktig. Hanteringen av bilersättning enligt skat-
teverkets regler för användande av egen bil i tjänsten skiljer sig från hanteringen av ersättning ( 
av personliga utlägg bland annat genom att någon momsredovisning vid hantering av biler-
sättningar då inte blir aktuell. 

Av ovan nämnda anledningar kan motionen inte tillstyrkas. 

Förslag till beslut 

Motionen avslås. 

~-~-
Johan Linden 
Ekonomichef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-10-28 22 (28) 

KF § 207 dnr. KS 000057 /2015-380 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Grevie 

Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag med önskemål om en hundrastgård i Grevie har 
inkommit till Teknik och service. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från KS den 9 september 2015. 
Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad den 18 maj 2015. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med motiveringen att frågan riktas till Grevie samhälles vägförening som 
har möjlighet att söka parkbidrag, beslutar kommunfullmäktige att inte 
bifalla medborgarförslaget. 

2. Detta beslut ska expedieras till Grevie samhälles vägförening. 

]usterandes signaturer 
KS/nämnd 

~1k 
Utdragsbestyrkande 



ElÅSTADS KOMMUN 

2015 -01- 1 3 20150112 
Dn·~~~ .. S.~~'\ 'S - ~ ~~ 

M~cdlb@rrrg©Jrfeö)rs~ag~ ................................ . 

Då det finns ganska många hundar i Grevie och då det till stora delar av året är 

koppeltvång så hade vi önskat en Hundrastgård i Grevie. 

En rastgård är inte till glädje för bara hundarna, utan även för mattar/hussar 

( och andra som gillar hundar. 

Det blir en trevlig mötesplats för både två och fyrbenta. Många bestämmer tid 

o tar med en termos kaffe o fikar tillsammans. Man lär sig alltid något nytto på 

( det viset så socialiseras även hundarna. 

( 

-Det som behövs är en plats med ett par träd {för skugga ) 

-Ett riktigt nät som är tätt till marken 

-Gärna några stockar och ett par cementrör för hundarna att leka i. 

-Gärna en anslagstavla vid ingången till hägnet. 

-Gärna en bänk att sitta på 

-Och ett avfallskärl i närheten. 

-Jag har startat en fb grupp: Små hundar på Bjäre (vi är ett SO tal medlemmar 

och några av dem har gillat mitt förslag) så man lätt kan bestämma tider för 

träffar och ev. boka rastgården. 

( -Jag har även startat en fb grupp: Bjäre Yorkshireterriers, där vi är ett tiotal 

medlemmar. 
/ 

-Det finns även ytterligare eh hundgrupp på fb: Hundmänniskor på Bjäre med 

omnejd och vi är ett 30 tal medlemmar i deri gruppen. 

Helen Hesselbom 

l<onvaljvägen 10 

26962 Grevie 

o c -i_ r"J " C8qc;1--S -
\v--,.o \.:) \ \ V\' " \ L- L-- L--



Detta hade blivit en härlig samlingsplats för både hundägare och 

hundälskare. Vet många som inte har hund som hade älskat att se 

glada hundar när dom leker och tränar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-05-18 

Handläggare: Jenny Hertsgård 

Dnr: KS 57 /15-380 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Helen Hesselbom 

Parkingenjör -Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag från Helen Hesselbom, Grevie 

Ärendebeskrivning 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Ett medborgarförslag med önskemål om en hundrastgård i Grevie har inkommit till Teknik och 
service. 

Bakgrund 
Stora delar av året råder koppeltvång på alla offentliga platser i Båstads kommun vilket är en 
av anledningarna till önskan om hundrastgård. Telmik och service upplever att efterfrågan på 
hundrastgårdar i samtliga orter är stor. 

Aktuellt 
Båstads kommun har idag en hundrastgård som är finns i Malenskogen/Båstad. Rastgården 
ligger på kommunal mark och sköts av kommunen. I orterna utanför Båstad och Torekov är det 
vanligast att en vägförening ansvarar för drift och skötsel av kommunal mark. Frågan om 
hundrastgårdar i dessa orter är därför en fråga för vägföreningen i respektive ort. 

Nytt för i år är att vägföreningarna har möjlighet att söka ett "Parkbidrag" från kommunen. 
Parkbidraget skulle kunna användas till exempelvis att anlägga en hundrastgård. 

Förslagtill beslut 
Teknik och service föreslår att kommunstyrelsen inte bifaller medborgarförslaget med 
motiveringen att frågan riktas till Grevie samhälles vägförening. 

Båstad 2015-05-181'.'. ~ 

/._4Mf)~·IJ/f'.4 
u.eh~y Hert~~ct 

Parkingenjör 

150520\ t:\ tek\park & fritid\ tjänsteskrlvelser\medborgarförslag hu ndrastgå1·d.docx\fh 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-10-28 

KF § 208 dnr. KS 001174/2015-350 

Svar på medborgarförslag om farthinder utmed 
Järnvägsgatan i Grevie 

23 (28) 

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

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från KS den 14 oktober 2015. 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 
15 september 2015. 

Ingrid Zäther (S): Beslutspunkt 1 ska strykas. 

Uno Johansson (C): Ärendet återremitteras för att klargöra om det är möjligt att 
fatta beslut utan att det måste vara bifall eller avslag till medborgarförslaget, 
t.ex. i frågor där kommunen är positiv till förslaget men inte äger frågan. Då 
skulle man vilja undvika att avslå förslaget och istället skicka det vidare till 
rätt instans. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
fullmäktige återremitterat ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärendet återremitteras för att klargöra om det är möjligt att fatta beslut 
utan att det måste vara bifall eller avslag till medborgarförslaget, t.ex. i 
frågor där kommunen är positiv till förslaget men inte äger frågan. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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[AJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-10-28 

KF § 209 dnr: KS 000959 /2015-903 

Avsägelse av uppdrag- Helena Kruse (BP) 

Helena Kruse, Bjärepartiet, avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Ny sammanräkning för Bjärepartiet begärs hos Länsstyrelsen. 

justerandes si naturer 

Blad 
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KF § 210 dnr: KS 001183/2015-903 

Avsägelse av uppdrag- Edward Granville-Self (MP) 

Edward Granville-Self, Miljöpartiet, avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Ny sammanräkning för Miljöpartiet begärs hos Länsstyrelsen. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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Beslut 

2015-10-28 

KF § 211 dnr: KS 001398/2015-903 

Avsägelse av uppdrag- Jonas Persson Follin (--) 

Jonas Persson Follin (--)avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

usterandes si naturer 
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2015-10-28 27 (28) 

KF § 212 dnr: KS 001188/2015-903 

Val av nämndemän 

Båstads kommun ska utse sju nämndemän för tiden 2016-2019 och underrätta 
tingsrätten i Helsingborg senast den 1 december. 

Förslag från valberedningen. 

Eddie Grankvist (BP) föreslår Björn Hernqvist (BP), Roland Nelson (BP), 
Tommy Ahlm (S), Annika Fengved-Stefansson (M), Patrik Larsson (FP), 
Michaela Backman (C) och Jonatan Andersson (SD). 

Ordföranden ställer Eddie Grankvists förslag mot liggande förslag från 
valberedningen och finner att fullmäktige bifallit Eddie Grankvists förslag. 
Fullmäktigeförsamlingen begär omröstning via proportionellt val. 

Sammanträdet ajourneras. 

Valet ger följande resultat: 

M, FP, C, MP 
BP 
s 
SD 
Totalt avgivna valsedlar 

Platsfördelning: 

M, FP, C, MP 
BP 
s 
SD 

14 valsedlar 
13 valsedlar 
5 valsedlar 
5 valsedlar 
37 

1,3, 7 
2,4 
5 
6 

Plats Valsedelsgruvv Röstetal f ämförelsetal Valda 
1. M, FP, C, MP 14 14,0 Annika Fengved-Stefansson rM) 
2. BP 13 13,0 Björn Hernqvist (BP) 
3. M, FP, C, MP 14 7,0 (14/2) Michaela Backman (C) 
4. BP 13 6,5 rl3/2) Roland Nelson rBP) 
5. s 5 5,0 Tommy Ahlm rs) 
6. SD 5 5,0 Jonatan Andersson (SD) 
7. M, FP, C,MP 14 4,667 rl4/3) Patrik Larsson (FP) 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd &7e 1_~1 /k 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2015-10-28 

KF § 212 

Forts. Val av nämndemän 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande utses för tiden 2016-01-01 till 2019-12-31: 

Annika Fengved-Stefansson (M) 

Björn Hernqvist (BP) 

Michaela Backman (C) 

Roland Nelson (BP) 

Tommy Ahlm (S) 

Jonatan Andersson (SD) 

Patrik Larsson (FP) 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 
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