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fj1:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2015-11-11 1 av36 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret, Astrakanen, onsdagen den 11november2015 kl. 10:00-16:35 

Bo Wendt (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

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

Kommunchef Katarina Pelin 
Nämndsekreterare Henrik Andersson 
Claes Sjögren (BP), ej tjg. ersättare, 
Erik Helbl (BP), ej tjg. ersättare, del av mötet 

Thomas Andersson (FP). Ersättare: Jessica Andersson (S). 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 17 november 2015 kl. 09.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2015-11-11 

Från och med 18/11 till och med 10/12. 

§§ 270-299 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

KS § 270 Dnr KS 000786/2015 - 903 
Val av justeringsperson 

KS § 271 Dnr KS 000787 /2015 - 903 
Godkännande av dagordningen 

KS § 272 
Delgivningar 

Dnr KS 000289 /2015 - 900 

KS § 273 Dnr KS 000148/2015 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut 

KS § 274 Dnr KS 000291/2015 - 903 
Informationsärenden 

KS § 275 Dnr KS 001096/2015 - 906 
Budget 2016 och plan 2017-2018 

KS § 276 Dnr KS 001252/2015 - 900 
Ändring av personuppgiftsombud 

KS § 277 Dnr KS 001330/2015 - 380 
Svar på medborgarförslag avseende ny friidrottsanläggning vid Öre bäcksvallen i Båstad 

KS § 278 Dnr KS 001335/2015 - 700 

Sida 

2 av 36 

Begäran om att tillsätta en oberoende utredning med anledning av Vård- och omsorgschefens 
avgång 

KS § 279 Dnr KS 000832/2015 - 901 
Granskning av kommunens IT-säkerhet 

KS § 280 Dnr KS 001378/2015 - 906 
Platsbrist inom förskola 1-5 år 

KS § 281 Dnr KS 000412/2015 - 600 
Svar på motion från Sverigedemokraterna om att kommunen ska värna bygdeskolorna 

KS § 282 Dnr KS 001380/2015 - 600 
Handlingsplan kopplad till kulturprogrammet 

KS § 283 Dnr KS 000463/2015 - 600 
Svar på motion från Socialdemokraterna angående sommarjobb i Båstads kommun 
verksamheter 

KS § 284 Dnr KS 001893/2013 - 900 
Svar på motion från Centerpartiet angående ett aktiv /servicecentra i Grevie tätort 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

KS § 285 Dnr KS 001340/2015 - 350 
Torgtaxa från och med 2016 

KS § 286 Dnr KS 001342/2015 - 350 
Styrdokument för evenemang i Båstads kommun 

KS § 287 Dnr KS 001685/2014 - 380 
Svar på medborgarförslag - Konstgräsplan för fotboll 

KS § 288 Dnr KS 001223/2015 - 200 
Svar på revisionsrapport "Granskning av arrendeavtal" 

KS § 289 Dnr KS 000781/2014 - 700 
Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomsfall 

KS § 290 Dnr KS 001022/2010 - 315 
Detaljplan för Ängels bäck 10:6 - upphävande av planuppdrag 

KS § 291 Dnr KS 000985/2009 - 315 
Detaljplan för Hallen 16 m.fl. i Båstad - antagande 

KS § 292 Dnr KS 001051/2011 - 315 
Ansökan om planändring för del av Hjorten 11 i Båstad 

KS § 293 Dnr KS 001379/2015 - 315 
Planprioritering hösten 2015 

KS § 294 Dnr KS 001418/2015 - 350 
Trafiksituationen i Boarpskorsningen och vägbulorna på Ängelholmsvägen 

KS § 295 Dnr KS 001416/2015 - 350 
Trafiksäkerhet vid Förslövs skola 

KS § 296 Dnr KS 001356/2015 - 604 
Transitboende för ensamkommande barn i Båstads kommun 

KS § 297 Dnr KS 001417 /2015 - 604 
( Anvisning av flyktingar 2016-2017 

KS § 298 Dnr KS 001500/2015 - 604 
Anvisning av ensamkommande barn 

KS § 299 Dnr KS 001493/2015 - 600 
Uppdatering av bevarandeprogrammet 

justerandes si naturer 

Sida 

3 av 36 

Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 270 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2015-11-11 

Dnr KS 000786/2015 - 903 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av36 

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

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (FP). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Jessica Andersson (S). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 17 november kl. 09.00 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 271 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

Dnr KS 000787 /2015 - 903 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 36 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

§ 274 - Information angående VA-ledningar i Öllövsstrand, 

§ 299 - Bevarandeprogram för Båstads kommun. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 

Beslut 

KS § 272 Dnr KS 000289/2015 - 900 

Delgivningar 

a). Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2015-09-14. 
Dnr: KS 000525/2015-900. 

b). Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2015-09-21. 
Dnr: KS 000525/2015-900. 

c). Beslut om arbetstidens förläggning och kommunkontorets öppettider 
vissa dagar 2016. Dnr: KS 001451/2015-900. 

d). Styrelseprotokoll nr 8 från Båstadhem - 2015-10-22. 
Dnr: KS 000350/2015-900. 

e). Verksamhetsplan Familjen Helsingborg 2016-2019. 
Dnr: KS 001334/2015-900. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av36 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2015-11-11 7 av 36 

KS § 273 DnrKS000148/2015-904 

Anmälan av delegationsbeslut 

a). Teknik och service. Ingemar Lundström. Lista daterad 2015-10-08. 
b ). Kommunledningskontoret. Personalärenden. Lista daterad 2015-10-23. 
c). Individ och familj (vuxna). 2015-10-01- 2015-10-28. 
d). Bildning och arbete. Henrik Andersson. Lista daterad 2015-10-29. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegations besluten godkänns läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 

KS § 274 Dnr KS 000291/2015 - 903 

lnformationsärenden 

a). Investeringsplaner fastighet och gata 2016-2018. Skriftlig information 
från Mia Lindell. Dnr: KS 001443/2015-200. 

b ). Information om nytt politikerrum (och flytt av reception/växel och 
helpdesk) Skriftlig information från Catharina Elofsson. 

8 av36 

c). Protokoll efter tillsynsbesök enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
i Båstad den 8 juni och 25 augusti 2015 (Anders Nilsson) 

d). VA-ledningar i Öllövsstrand. Dnr: KS 001747 /2012-500 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum 

2015-11-03 
Handläggare 

Catharina Elofsson 
Kanslichef 

1 (1) 

Kommunstyrelsen m.fl. 

Nytt politikerrum (och flytt av reception/växel och helpdesk) 

Det rum som idag används som politikerrummet är litet och svårtillgängligt i en låst korridor. För 
att förbättra tillgängligheten och samtidigt få mer plats kommer politikerrummet att flyttas till nu- . 
varande helpdeskrummet. Möbleringen kommer inledningsvis att bestå av möbler som finns i . 
kommunhuset eller på Bibi, vilket håller nere kostnaderna. Rummet beräknas vara klart att använ- i 

das den 24 november 2015. 

Under flyttiden har vi bokat IngridMarie för politikernas arbetstid på tisdagarna 10 och 17 novem
ber från kl. 16:00. 

Flytt av reception/växel och helpdesk 

Reception och växel kommer att flyttas över till den nya disken och rummet bakom under novem-· 
ber. Arbetet beräknas vara klart i vecka 48. Samtidigt kommer helpdesk att flytta till lokalen bred
vid receptionsdisken. Det rum som idag används av politikerna kommer att bli arbetsrum för help
desk och reception/växel (förebereder för kundtjänst). 

Fram till den 25 november kan det pågå flyttstök och vi ber er ha överseende med detta. 

Båstad enligt ovan 

Catharina Elofsson 

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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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 9 av36 

KS § 275 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Budget 2016 och plan 2017-2018 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 
2014-02-12 § 29 ska kommunfullmäktige i november varje år besluta om en 
budget för kommande år samt plan för därefter följande två år. 

Enligt förfrågningsunderlaget avseende hemvård ska kommunstyrelsen årligen 
ta beslut om ny ersättningsnivå gentemot externa utförare av hemvård. Ny 
ersättningsnivå för 2016 har räknats fram till 360 kr/tim för omsorgsinsatser 
samt 312 kr/tim för serviceinsatser. 

Drift 
Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt 
oförändrad befolkningsutveckling jämfört med l:a november 2014. Löne
ökningarna är beräknade utifrån SKL:s prognos för löneökningarnas utveckling. 
Dessa uppgår 2016 till 3,2 %, 2017 till 3,4 % samt 2017 till 3,5 %. För att täcka 
löneökningar motsvarande 9 månader under 2016 avsätts därmed 10 500 tkr 
på centralt konto. SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex 
(inflation) under 2016 uppgår till 1,4 %. I de ekonomiska ramarna ges inte 
någon ersättning till verksamheterna för inflationens inverkan på kostnaderna. 

De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån uppgår till: (tkr) 

Kommunfullmäktige 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola 
Skolpeng, gymnasium 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Valnämnden 
Överförmyndare 
Kommunrevisionen 
Myndighetsnämnd 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Summa 

justerandes si naturer 

-2 360 
-161930 

-41251 
-50 671 
-55 829 

-111 
-691 
-840 

-3 323 
-139 557 
-110 420 
-104 413 
671396 

forts. på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Forts. Beskrivning av 
ärendet 

Underlag till beslutet 

Notering 

Yrkanden 

Proposition 

2015-11-11 10 av 36 

KS § 275 

Forts. Budget 2016 och plan 2017-2018 

Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2016 uppgår till 
14 200 tkr. Resultaten för 2017 och 2018 planeras uppgå till ±0 tkr respektive -
21 500 tkr. Detta motsvarar för 2016 ett resultat som uppgår till 2,0 % av 
skatteintäkter och generella bidrag. För 2017 och 2018 motsvarar resultaten 
0,0 % samt-2,9 % av skatteintäkter och generella bidrag. Sett över hela 
planperioden 2016-2018 uppgår resultaten till -0,3 % av skatteintäkterna. 

Investeringar och exploatering 
Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår enligt förslaget till 111 034 tkr för 2016 och 119 
630 tkr för 2017 samt 94 960 tkr för 2018. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp uppgår enligt förslaget till 74 
779 tkr för 2016 och 113 362 tkr för 2017 samt 84 789 tkr för 2018. 

För exploateringsverksamheten beräknas under 2016 inkomster om 
sammantaget 12 950 tkr uppstå. För 2017 inkomster om 7 050 tkr och för 2018 
inkomster om 14 600 tkr. 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive 
medfinansiering av statlig infrastruktur beräknas under 2016 uppgå till ca 57 
procent, under 2017 till 44 procent och under för 2018 till 36 procent. 

Förslag till budget 2016 och plan 2017-2018, bilaga. 

Moderaternas, Centerpartiets och Folkpartiets ledamöter avstår från att delta 
i beslutet. 

Helena Stridh (BP) : Bifall till liggande förslag. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till punkt 1 i arbetsutskottets förslag om att 
kommunstyrelsen fastställer 2015 års ersättningsnivå för hemvård utförd 
av extern utförare till 360 kr /tim för omsorgsinsatser samt 312 kr /tim för 
serviceinsatser. I övrigt avslag till förmån för Socialdemokraternas förslag 
till budget. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet och 
finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget i sin helhet. 

forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Förslag till beslut 

2015-11-11 11av36 

KS § 275 

Forts. Budget 2016 och plan 2017-2018 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen fastställer 2015 års ersättningsnivå för hemvård utförd 
av extern utförare till 360 kr/tim för omsorgsinsatser samt 312 kr/tim 
för serviceinsatser. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål 
och servicedeklarationer godkänns. 

2. Förslag till ansvarsområden och verksamhetsbeskrivning godkänns. 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i 
tkr: 

Kommunfullmäktige 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola 
Skolpeng, gymnasium 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Valnämnden 
Överförmyndare 
Kommunrevisionen 
Myndighetsnämnd 
Kommunstyrelsen 
U tbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

-2 360 
-161930 

-41 251 
-50 671 
-55 829 

-111 
-691 
-840 

-3 323 
-139 557 
-110 420 
-104 413 

För löneökningar 2016 avsätts 10 500 tkr på centralt konto. Anslagen 
kommer efter förhandlingar att justeras för 2016 års löneökningar. 

Resultatet för 2016 budgeteras till 14 200 tkr. Resultaten för 2017 och 2018 
planeras uppgå till ±0 tkr respektive -21 500 tkr. 

forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Forts. Förslag till beslut 

Reservation 

2015-11-11 12 av 36 

KS § 275 

Forts. Budget 2016 och plan 2017-2018 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 172 863 tkr för 2016 och 
225 942 tkr för 2017samt165 149 tkr för 2018. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2016-2018 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2016 till 57 procent samt över hela planperioden till 
ca 46 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2016 med totalt 107 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2016 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betali:iing under 2016. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur 
anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad 
till 200 tkr under budgetåret. 

10. För satsningar av engångskaraktär under 2016 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 370 tkr. 

11. Budgeten för 2016 och plan för 2017-2018 godkänns i sin helhet. 

Mot beslutet till förmån för sitt eget budgetförslag reserverar sig 
samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 13 av 36 

KS § 276 Dnr KS 001252/2015 - 900 

Ändring av personuppgiftsombud 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun behandlar personuppgifter och har därför 
anmälningsskyldighet till datainspektionen enligt 36 § personuppgiftslagen. 
Båstads kommun är enligt lagen personuppgiftsansvarig och kan utse 
personuppgiftsombud. Föregående personuppgiftsombud har avslutat sin 
anställning på kommunen varför ett nytt ombud behöver utses. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen entledigar Malin Bengtsson som personuppgiftsombud 
för Båstads kommun. 

2. Kommunstyrelsen utser Daniel Kling till nytt personuppgiftsombud för 
Båstads kommun. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2015-09-21 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 001252/2015 - 900 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kanslichefen 

Ändring av personuppgiftsombud 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Båstads kommun behandlar personuppgifter och har därför anmälningsskyldighet till datain
spektionen enligt 36 § personuppgiftslagen. Båstads kommun är enligt lagen personuppgifts
ansvarig och kan utse personuppgiftsombud. Föregående personuppgiftsombud har avslutat 
sin anställning på kommunen varför ett nytt ombud behöver utses. 

Aktuellt 
Kommunen har utsett Malin Bengtsson, tidigare huvudregistrator på Båstads kommun. Hon 
har avslutat sin anställning vid kommunen varför nytt ombud behöver utses. Då huvudregi
stratorn tidigare var personuppgiftsombud är det lämpligt att utse nuvarande huvudregistra
tor Daniel Kling till personuppgiftsombud för Båstads kommun. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen entledigar Malin Bengtsson som personuppgiftsombud för Båstads 

kommun. 
2. Kommunstyrelsen utser Daniel Kling till nytt personuppgiftsombud för Båstads kommun. 

Båstad 2015-09-21 

( Catharina Elofsson 
Kanslichef 

150921\f4la\lw 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 14 av 36 

KS § 277 Dnr KS 001330/2015 - 380 

Svar på medborgarförslag avseende ny friidrottsanläggning vid 
Örebäcksvallen i Båstad 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in 81 medborgarförslag avseende en ny 
friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i Båstad. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2015, § 161, att kommunen har för 
avsikt att uppföra en ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i Båstad. 
Därmed kan medborgarförslagen anses vara bifallna. 

Förteckning över inkomna medborgarförslag, bilaga. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, bilaga. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslagen om ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen kan 
anses bifallna genom fullmäktiges avsiktsförklaring beslutad 24 juni 2015, § 
161. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 15 av 36 

KS § 278 Dnr KS 001335/2015 - 700 

Begäran om att tillsätta en oberoende utredning med anledning 
av Vård- och omsorgschefens avgång 

Beskrivning av ärendet Pensionärsrådet inkom den 25 september 2015 med en skrivelse till Vård- och 
omsorgsnämnden med en anmodan att tillsätta en utredning för att belysa 
problemen i samband med den förra vård- och omsorgschefens avgång. 
Förvaltningen har gjort bedömningen att skrivelsen lämpligen bör behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Mot bakgrund av att ett flertal pågående utredningar berör den 
problemställning som Pensionärsrådet tar upp i sin skrivelse, föreslås i 
tjänsteskrivelsen att rådets anmodan ska avslås. 

Inkommen skrivelse från kommunala pensionärsrådet 

Thomas Nerd (S) och Helena Stridh (BP): Bifall till liggande förslag. 

Christer de la Motte (M), Uno Johansson (C) och Thomas Andersson (FP): 
Bifall med följande tillägg: Om pågående utredning inte tydliggör pensionärs
rådets begäran om bakgrund till den uppkomna problematiken i samband 
med vård- och omsorgschefens avgång ska utredningen kompletteras. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen avslår Pensionärsrådets anmodan att tillsätta en 
utredning för att belysa problemen i samband med den förra vård- och 
omsorgschefens avgång. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2015-10-01 

Handläggare: Carl-Magnus Billström 

Dnr: KS 001335/2015-700 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Pensionärsrådet samt Vård- och omsorgsnämnden 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Pensionärsrådet 

Samråd har skett med: 
Tjänstemannaledningen för Vård- och omsorg 

Skrivelse från Pensionärsrådet med anledning av Vård- och omsorgs
chefens avgång 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Pensionärsrådet inkom den 25 september 2015 med en skrivelse till Vård- och omsorgsnämn
den med en anmodan att tillsätta en utredning för att belysa problemen i samband med den 
förra vård- och omsorgschefens avgång. Förvaltningen har gjort bedömningen att skrivelsen 
lämpligen bör behandlas i kommunstyrelsen. 

Mot bakgrund av att ett flertal pågående utredningar berör den problemställning som Pens
ionärsrådet tar upp i sin skrivelse, föreslås i tjänsteskrivelsen att rådets anmodan ska avslås. 

Aktuellt 
Som har nämnts ovan kan det konstateras att det för närvarande pågår ett flertal utredningar 
som har beröringspunkter med den problemställning som Pensionärsrådet tar upp i sin skri
velse: Extern konsult på Ernst & Young gör en genomlysning av kommunens investeringspro
cess med utgångspunkt i avbrytandet av det s.k. JV9 ( samlokalisering av vård- och omsorgs
verksamhet i Grevie ); Ernst & Young har fått i uppdrag av kommunens revisorer att genomföra 
en granskning av styrningen inom Vård & omsorg; Det pågår ett arbete med olika utveckl
ingsinsatser inom verksamhetsområdet, innefattande bl.a. olika utbildningsinsatser för medar
betare samt olika aspekter som rör organisationsstrukturen; Fackförbundet Ledarna har 
skickat en skrivelse till Arbetsmiljöverket som berör arbetsmiljön för cheferna inom Vård & 
omsorg. 

Övervägande/framtid 
Med hänvisning till ovanstående d.v.s. att det redan pågår en rad olika utredningar som berör 
den problemställning som Pensionärsrådet tar upp i sin skrivelse, föreslås att rådets anmodan 
att tillsätta en utredning för att belysa problemen i samband med den förra vård- och omsorgs
chefens avgång avslås. 

151012\ h:\politiska skrivelser\ övriga tjänsteskrivelser\ till von - svar på skrive lse från pensionärsrådet.dot\cb 



2 (2) 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar att avslå Pensionärsrådets anmodan att tillsätta en utredning för att 
belysa problemen i samband med den förra vård- och omsorgschefens avgång. 

Båstad den 1 oktober 2015 
< 

c~~~~~~~ 
Carl-Magnus Billström 
Kommunjurist 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 16 av 36 

KS § 279 Dnr KS 000832/2015 - 901 

Granskning av kommunens IT-säkerhet 

Beskrivning av ärendet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har EY 
genomfört en granskning av kommunens IT-säkerhet. Rapporten är översänd 
till kommunstyrelsen för kännedom. I rapporten fram det ett antal 
förbättringsåtgärder som kommunstyrelsen efterlyst en åtgärdsplan för. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

En åtgärdsplan, daterad 2015-10-13, har upprättats enligt bilaga för att vidta 
åtgärder som har framkommit under IT-säkerhetsgranskningen. Åtgärderna 
vidtas dels av Säkerhetsgruppen och dels av IT-avdelningen, se utförligare i 
bilagan 

Revisionsrapport "Granskning av kommunens IT-säkerhet" 
Förslag till åtgärdsplan med anledning av revisionens raport 

IT-chef Anders Björk föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Åtgärdsplanen från IT-chefen daterad 2015-10-13 godkänns och 
översänds till revisionen som svar på revisonsrapporten. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2015-10-13 
Handläggare: Anders Björk 
Dnr: KS 000832/2015 - 901 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen via Eva Hall 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Revisionsrapport "Granskning av kommunens IT-säkerhet" 
Förslag till åtgärdsplan med anledning av revisionens raport 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef Anders Nilsson och registrator Daniel Kling 

1 (1) 

( Svar på revisionsrapport "Granskning av kommunens IT-säkerhet" 

( 

( 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har EY genomfört en gransk
ning av kommunens IT-säkerhet. Rapporten är översänd till kommunstyrelsen för kännedom. I 
rapporten fram det ett antal förbättrinsåtgärder som komunstyrelsen efterlyst en åtgärdsplan 
för. 

Aktuellt 
En åtgärdsplan, daterad 2015-10-13, har upprättats enligt bilaga för att vidta åtgärder som har 
framkommit under IT-säkerhetsgranskningen. Åtgärderna vidtas dels av Säkerhetsgruppen 
och dels av IT-avdelningen, se utförligare i bilagan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Åtgärdsplanen från IT-chefen daterad 2015-10-13 godkänns och översänds till revisionen 
såsom svar på revisonsrapporten. 

151013\f452\lw 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 17 av 36 

KS § 280 Dnr KS 001378/2015 - 906 

Platsbrist inom förskola 1-5 år 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade den 13 oktober 2015, § 110, att påtala för 
kommunstyrelsen att det finns ett behov av en förskola med 6-7 avdelningar 
i Förslöv. 

Ajournering 

Yrkande 

Beslut 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Johan Olsson-Swanstein (M) och Christer de la Matte (M) : Förvaltningen får 
omgående i uppdrag att ta fram ett planuppdrag och bygglov för en ny förskola 
med 6-7 avdelningar i Förslöv med alternativ i samordning med vård- och 
omsorgs boende. 

Bo Wendt (BP): Uppdraget ska genomföras inom liggande budgetförslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Förvaltningen får omgående i uppdrag att ta fram ett planuppdrag och 
bygglov för en ny förskola med 6-7 avdelningar i Förslöv med alternativ 
i samordning med vård- och omsorgs boende. 

3. Uppdraget ska genomföras inom liggande budgetförslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2015-10-13 

Handläggare: Skolchef Birgitte Dahlin 

Dnr: 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Platsbrist inom förskola 1-5 år 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Vid Utbildningsnämndens samman träde 2015-10-13 visades som vanligt hur det ser ut med 
beläggningen på kommunens förskolor och hur många barn som står i kö för att få plats. 

Aktuellt 
I dagsläget finns det inga lediga platser på de två förskolorna i Förslöv. Det är Skogs byn med 
fem avdelningar och Ängsbyn med tre avdelningar. Barn som söker plats i Förslöv hänvisas till 
förskolor i övriga kommundelar. Vissa föräldrar har inte tillgång till bil och tvingas därför tacka 
nej. Andra föräldrar tackar ja men det ger barnen långa dagar på förskolan. 
Redan i februari-mars bedömer Barn & skola att det inte finns lediga platser kvar i kommunen. 

Övervägande/framtid 
Det är ingen tvekan om att barnomsorgen måste byggas ut redan under 2016. Det räcker inte 
med en förskola i Förslöv med fyra avdelningar vilket finns i budgetförslaget för 2016. 

Förslag til I beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att 

1. påtala för Kommunstyrelsen att det finns ett behov av en förskola med sex till sju 
avdelningar i Fötslöv 

2. Barn & skola får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att 
undvika att alla platser tar slut under våren 2016 

3. vid Utbildningsnämndens sammanträde 2016-01-19 få återkoppling om hur pla
nen för att lösa barnomsorgskön ser ut 

4. paragrafen justeras omedelbart 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn &skola 

151020\f45a\lw 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 18 av 36 

KS § 281 Dnr KS 000412/2015 - 600 

Svar på motion från Sverigedemokraterna om att kommunen 
ska värna bygdeskolorna 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstad lämnade 2015-03-17 förslag om att värna 
bygdeskolorna. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

För närvarande har samtliga partier i Kommunfullmäktige den så kallade 
skolutredningen på remiss. Svaren kommer att behandlas i 
Utbildningsnämnden. 

Förslag från (SD) om att kommunens ska värna bygdeskolorna. 
Tjänsteskrivelse från skolchefen Birgitte Dahlin. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslaget från Sverigedemokraterna att värna bygdeskolorna behandlas 
i samband med skolutredningen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 19 av 36 

KS § 282 Dnr KS 001380/2015 - 600 

Handlingsplan kopplad till kulturprogrammet 

Beskrivning av ärendet Kulturprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 15 januari 2015. I 
programmet slås fast att en handlingsplan ska tas fram av kommunstyrelsen 
som beskriver vad som ska göras inom kommunen under programperioden. 
Handlingsplanen som läggs fram i denna skrivelse följer den struktur som 
handlingsplaner kopplade till andra verksamhetsområden har. Rubrikerna är 
förväntad effekt, insats, färdigt, ansvar och uppföljning. Handlingsplanen är 
framtagen i samverkan med de verksamhetsområden som berörs av målen i 
programmet. Kulturprogrammet sträcker sig från 2015 - 2025. 
Handlingsplanen tar upp insatser tom 2020. Bedömningen är att den ska 
uppdateras varje år och på så sätt kommer insatserna att revideras och 
anpassas till tiden fram till 2025. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein samt förslag till 
handlingsplan för kulturprogrammet. 

Thomas Andersson (FP) med bifall från Ingela Stefansson (S) och Helena 
Stridh (BP): De ekonomiska behoven för genomförande av handlingsplanen 
ska presenteras inför budgetarbetet 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan för kulturprogrammet. 

2. Uppföljning ska ske årsvis till kommunstyrelsen. 

3. De ekonomiska behoven för genomförande av handlingsplanen 
ska presenteras inför budgetarbetet 2017. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2015-10-20 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: 

Till: KSAU 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Barn och skola 
Samhällsskydd 
Samhällsbyggnad 
Teknik och Service 
Vård och omsorg (VO) 
Individ och Familj (IOF) 
Bildning och Arbete 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Handlingsplan kopplat till Kulturprogrammet 2015 - 2025 

Samråd har skett med: 
Berörda verksamhetsområden 

Handlingsplan kopplad till Kulturprogrammet 2015 - 2025 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kulturprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 15 januari 2015. I programmet slås fast 
att en handlingsplan ska tas fram av kommunstyrelsen som beskriver vad som ska göras inom 
kommunen under programperioden. Handlingsplanen som läggs fram i denna skrivelse följer 
den struktur som handlingsplaner kopplade till andra verksamhetsområden har. Rubrikerna 
är förväntad effekt, insats, färdigt, ansvar och uppföljning. Handlingsplanen är framtagen i 
samverkan med de verksamhetsområden som berörs av målen i programmet. Kulturpro
grammet sträcker sig från 2015 - 2025. Handlingsplanen tar upp insatser tom 2020. Bedöm
ningen är att den ska uppdateras varje år och på så sätt kommer insatserna att revideras och 
anpassas till tiden fram till 2025. 

Aktuellt 
( Kommunstyrelsen har beslutat att en handlingsplan ska vara klar senast den 1 oktober 2015. 

Tidigaste möte med KSAU efter den 1 oktober är den 28 oktober. 

Övervägande/framtid 
Efter antagandet av handlingsplanen fortsätter arbetet att tillsammans med de verksamhets
områden som berörs implementera planen i konkret verksamhetsplanering. 

Förslag till beslut 
1. KSAU beslutar föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om att handlingsplanen som avses i 
detta ärende, kopplad till kulturprogrammet, antas. 

Båstad 2015-10-20 

. ~k-~ 
Kulturstrateg 

#JY 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

2015-10-01 

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 - 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 

Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 - 2025. Handlingsplanen utgår från de begrepp om och uppfattning om kultur som finns 

beskrivna på sid 1 och 2. Men framförallt utgår handlingsplanen från de programmål som finns beskrivna på sid 3. De lokala programmålen för Båstads 

kommun utgår från de nationella målen kring kultur, de regionala målen och de delregionala målen för kultur. I handlingsplanen beskrivs vilken förväntad 

effekt som ska uppnås utifrån aktuellt mål, vilken insats som ska göras för att uppnå förväntad effekt, när insatsen ska vara färdig, vems ansvar det är att se 

till att insatsen genomförs samt när och hur uppföljning ska ske. 

Aktuella förkortningar 

VO: Vård och omsorg, Kulturnavet: samverkan kultur, barn och skola, kulturskolan och bibliotek, KKN: kultur kreativa näringar, AE: arbetsmarknadsenheten, 

IOF: Individ Och Familj. 

Mål: Det lokala kulturarvet vårdas och brukas samt är tillgängligt och synligt 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
En större förståelse av samman- Berörda verksamhetsområden tar fram 2017 Teknik och service 2019 
hang och förankring. ett nytt kulturmiljöprogram. Samhällsbyggnad 
Ökad kunskap om vårt kulturarv. Kulturavdelningen 

Vårda och göra kulturarvet synligt i Löpande Kulturavdelningen Varje år i enlighet 
enlighet med plan från Länsstyrelsen. Teknik och service med avtal 

Skyltbeståndet ses över regelbundet Regelbunden Kulturavdelningen Vartannat år 
och uppdateras. översyn Teknik och service 

(j-f ~fV - ,-., -... 
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Inventeringen leder till en kulturslinga 2019 Kulturavdelningen Varje år 
runt hela Bjäre med kulturarvsmål Teknik och service 

Lyfta fram och tillgängliggöra 2016 och löpande Biblioteken Varje år 
information och kunskap kring målet 
samt möjliggöra verksamhet som kan 
ha anknytning till målet. 

Mål : Människors engagemang, vilja och lust till kulturupplevelser och eget skapande ska ses och uppmuntras. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Bättre förutsättningar och Sprida aktuell kunskap om betydelsen av 2016 och löpande Kulturavdelningen 2017 
miljöer för ökat eget skapande. att ge möjlighet till kulturupplevelser och Biblioteken 

eget skapande. 
Ökad livskvalitet och 
välmående fysiskt och psykiskt 
för invånare och besökare. 

Ta fram en sammanställning av Båstads 2017 Kulturavdelningen 2018 
kommuns hela kulturutbud i en App. Kulturnavet 

Kommunikationsavdelningen 

Skapande skola. Om medel beviljas av Pågår nu och löpande Barn och skola 2016 och varje 
Statens kulturråd. Kulturavdelningen avslut av 

skapandeskola 
projekt 

Kulturgaranti för barn och unga Pågår nu och löpande Kulturnavet Varje år 

~~ 



Konst för tjejer i samverkan med IOF och 2016/17 Kulturavdelningen 2017/18 
barn och skola samt biblioteket 

Kultur på Bjäre utvecklas kontinuerligt Pågår nu och Löpande Kulturavdelningen Varje år 

Samverkan med biblioteken och Galleriet 2016 Kulturavdelningen 2017 
i syfte att ordna aktiviteter för eget Biblioteket 
skapande. 

Nytt arrangemang för hela kommunens 2018 Kulturavdelningen 2019 
befolkning 11 Båstadkalaset11 

Plan för 11 kultur i vården,, tas fram i 2016 Kulturavdelningen 2017 
samverkan med vård och omsorg. Vård och omsorg 

Biblioteket 

Föreläsning (ar) med fokus på att 2016 Kulturavdelningen 2017 
entusiasmera och stärka människors vilja Biblioteket 
och lust till att konsumera och producera 
skapande/-kulturupplevelser. 

Öka upplevelsevärdet i våra parker och 2019 Kulturavdelningen 2020 
offentliga miljöer. Teknik och service 

~. 
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Mål: Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och estetiska värden är tongivande vid val av formgivning och material i den fysiska planeringen. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Kommunens attraktivitet har ökat Enprocentsregeln beslutad av KF 2016 Kulturavdelningen 2017 
och varumärket stärkts. implementeras och beaktas i alla Samhällsbyggnad 
Förädlade livs- och boendemiljöer. verksamheter. Verka för främjande av Teknik och service 
Ökad hållbarhet genom materiell konst i offentlig miljö vid om- och 
kvalitet. tillbyggnad. 

Professionella kulturutövare ges 2017 Kulturavdelningen 2018 
möjlighet att delta i gestaltnings och Samhällsbyggnad 
planeringsprocessen. Teknik och service 
Kulturavdelningen har en aktiv roll i 
organisationen av ovanstående. 

Frågeställningar kring hur målet ska nås 2016 Kulturavdelningen 2016 och löpande 
finns alltid med i arbetet med den Samhällsbyggnad 
fysiska planeringen. Teknik och service 

Verka för god och hållbarhet arkitektur 2016 och löpande Kulturavdelningen Vartannat år med 
som attraktionsfaktor för Båstads Samhällsbyggnad början 2017 
kommun och dess varumärke. 



Mål: Det finns offentliga mötesplatser för kulturella aktiviteter där människor kan mötas över språk-, generations- och kulturgränser samt delta i 

ku lturlivet. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Fler naturliga mötesplatser spridda Upprätthålla bibliotek, bygdegårdar och 2016 och Löpande Kulturavdelningen Varje år 
i kommunen där människor träffas kulturföreningar som ger plats för Biblioteket 
över såväl ålders- som möten. AE 
språkgränser. IOF 

Barn och skola 
Vård och omsorg 

Biblioteken, berörda 2016 och löpande Bibliotek Varje år 
verksamhetsområden och IOF 
frivilligorganisationer utvecklar vo 
mötesplatser för nyanlända och Barn och skola 
asylsökande. AE 

Kulturavdelningen 

Planer skapas i samverkan med 2016 och löpande Kulturavdelningen Vartannat år med 
kulturavdelningen för att utveckla Barn och skola början 2017 
samverkan enligt målet tillsammans Bibliotek 
med bygdegårdar, bibliotek och vård vo 
och omsorg/förskolan och asylboenden. 

Verka för god arkitektur och tillgängliga 2016 och löpande Kulturavdelningen Varje år 
samt välkomnande mötesplatser. Samhällsbyggnad 

Teknik och service 

I) }V 
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Mål: All kommunal verksamhet innehåller skapande arbete och kulturupplevelser. Kulturarvet ska särskilt beaktas, inte minst för barn och unga. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Större arbetsglädje och bättre Kulturgaranti för barn och elever. Pågår nu och löpande Kulturnavet Varje år 
arbetsmiljö. 
Ökat välbefinnande. 
Högre måluppfyllelse inom alla Fortsätta samt utveckla samverkan Pågår nu och löpande Kulturnavet Varje år 
verksamheter. mellan kulturavdelningen, barn och 

skola och statens kulturråd/skapande 
Kunskapen om det lokala skola eller andra statliga insatser för 
kulturarvet har ökat. barn och kultur. 

Kulturarvet beaktas i utvecklingsarbetet Pågår nu och löpande Kulturnavet Varje år 
med kulturgarantin genom att 
aktiviteter läggs in som knyter an till 
område kulturarvet. 
Planlägga och utveckla "Kultur i vården" 2016 och löpande Kulturavdelningen och VO 2017 
i samverkan med VO. 

Samverkan IOF, biblioteket och VO 2016 och löpande Biblioteket 2017 
(social biblioteksverksamhet) IOF 

vo 

Kulturavdelningen tar fram ett förslag Hösten 2016 och Kulturavdelningen 2017 
på aktiviteter som kan användas vid APT löpande 
och ledningsmöten. 

Kulturarvet paketeras i samverkan med 2018 Kulturavdelningen 2019 
turismnäringen och kulturföreningar. Kommunikationsavdelningen 
Cykel eller vandringsleder med Sam hä Ils byggnad 

Il irv 



kulturarvet som tema tillsammans med Teknik och service 
offentlig konst. Extern samverkan med Båstad 

Turism och näringsliv 

Kulturarrangemang för barn och unga 2016 och löpande Biblioteken Varje år 
samt vuxna . Kulturavdelningen 

Lyfta fram och tillgängliggöra 2016 och löpande Biblioteken Varje år 
information och kunskap kring målet 
samt möjliggöra verksamhet som kan 
ha anknytning till målet. 

~~ 
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Mål: Ett rikt utbud av ku lturaktiviteter ger möjlighet till delaktighet i kulturlivet genom upplevelser, förmedling och eget skapande. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Ökat attraktionsvärde för Utveckla delaktighet för äldre och 2016 och löpande Kulturavdelningen och VO 2017 
kommunen som boendekommun . funktionsnedsatta i samband med 

planerade aktiviteter. 
Ett välutvecklat föreningsliv. 

Medverka till att kulturlivet utvecklas 2016 och löpande Kulturavdelningen Varje år 
och blir rikt. Bland annat genom att Kulturlivet i Båstads 
skapa mötesplatser och ge ekonomiskt kommun 
bidrag samt samverka i olika projekt och Turism- och näringsliv 
konstellationer tillsammans med KKN 
kulturlivet, biblioteket och andra Biblioteken 
verksamhetsområden samt näringslivet. 

Underlätta för kulturlivet och medverka 2016 och löpande Kulturavdelningen Varje år 
till att kulturföreningars verksamhet 
stöttas på olika sätt men också 
genomföra egna arrangemang. 

Kulturaktiviteterna sammanställs 2016 och löpande Kulturavdelningen Varje år 
genom kommunen och marknadsförs i 
Kultur på Bjäre månadsvis. 

Biblioteken informerar om och 2016 och löpande Biblioteken Varje år 
exponerar det rika kulturlivet samt har 
egna arrangemang. 

~ 
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Mål: Bibliotekens struktur, service och innehåll är anpassat till befintligt behov. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Attraktiva bibliotek med många Utveckla ökad tillgänglighet bland annat 2016 och löpande Biblioteken 2017 och varje år 
besök och fortsatt höga genom att biblioteket blir en del av Andra relevanta aktörer 
utlåningstal. övrig service i en kontext med andra (Exempel Grevie) 

aktörer. 
Biblioteken är naturliga 
mötesplatser med aktuella Utveckla meröppna bibliotek. 2017 Biblioteken 2018 och varje år 
aktiviteter som bland annat utgår 
från filialerna. 

Utveckla uppsökande verksamhet i 2016 och löpande Biblioteken 2017 och varje år 
samverkan med VO och Kulturavdelningen 
kulturavdelningen. vo 

Programverksamhet på filialerna. 2016 och löpande Biblioteket 2017 och varje år 
Kulturavdelningen 

" Boken kommer'' verksamhet. 2016 och löpande Biblioteket 2017 och varje år 

Undersöka ungdomarnas behov för att 2016/17 Kulturavdelningen 2018 
kunna möta dem med verksamhet som AME 
passar dem. Barn och skola 

Gymnasiet 

Il,~ 
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Mål: Ideella intresse- och kulturföreningars roller är definierade i kulturarbetet och får ett aktivt stöd för sina insatser. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Ett starkt och välutvecklat I samband med de årliga samtalen med Hösten 2016 Kulturavdelningen 2017 
föreningsliv. kulturföreningarna gås regelverket 

igenom. Vid behov sker revidering av 
regelverket. 

Biblioteken tillhandahåller lokaler. 2016 och löpande Biblioteken 2017 och varje år 

Mål: Kultur ingår i folkhälsoarbetet som en viktig del i den sociala samvaron och arbetet mot utanförskap. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Förbättrad folkhälsa. Samverkan mellan de verksamheter 2016 och löpande Kulturavdelningen 2017 och varje år 

som berörs. I all planering ingår Biblioteken 
folkhälsoaspekten i enlighet med målet. Vård och omsorg 

IOF 
Barn och skola 

Kulturella aktiviteter ingår i 
friskvårdsutbudet. 2016 och löpande HR 2017 och varje år 

Mål: Det lokala kulturlivet och kulturarvet är känt även utanför kommunen. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 
Ökad attraktivitet för kommunen I samverkan med kommunikations- 2017 Kulturavdelningen i 2018 
som besöks- och inflyttningsort. avdelningen tas dokumentation fram samverkan med 
Starkt varumärke. som beskriver det lokala kulturlivet och kommunikationsavdelningen 

kulturarvet. 

Bibliotekssamverkan i Familjen 2017 Biblioteket och 2018 

11~ 



Helsingborg utvecklas och 
marknadsförs. 

kommunikationsavdelningen 

Mål: Kultur som en kreativ näring är utvecklad i enlighet med "Handlingsplan för att stärka KKN i Skåne Nordväst". 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar 

Fler livskraftiga företag inom KKN Projektledare för att utveckla Kulturella 2016 Familjen Helsingborg. 
näringen lokalt. Fyrtorn är anställd i samverkan med Båstads kommun är 

Familjen Helsingborg med bidrag från anställningskommun. 
Region Skåne, tom juni 2016. 

Kulturråd bildas underställt 2016 Samverkan med turism och 
Kommunstyrelsen. näringsliv och kulturlivets 

KKN näringar 

2016 och löpande Ku Itu ravdel ni nge n/Fa m iljen 
Kommunen arbetar med de punkter i Helsingborg 
handlingsplanen för KKN näringar som 
är framtagen i Familjen Helsingborg och 
som prioriteras bland dem som har 
ansvar för kulturfrågorna, löpande. 

~w 

,,.--. -- .- .-

Uppföljning 

2016 

2017 

2017 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 20 av 36 

KS § 283 Dnr KS 000463/2015 - 600 

Svar på motion från Socialdemokraterna angående sommarjobb 
i Båstads kommuns verksamheter 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har i en motion yrkat på att undersöka möjligheten att 
erbjuda ett större antal ungdomar i Båstads kommun mellan 16 och 18 år 
sommarjobb i kommunens olika verksamheter under sommarlovet. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Förslag till beslut 

Båstads kommun har under många år saknat en särskild budget för 
sommarjobb. En mindre grupp ungdomar har erbjudits sommarjobb genom 
verksamhetsområde Teknik och service som sommarvärdar. För att underlätta 
för inte minst ungdomar att få sommarjobb har Arbetsmarknadsenheten 
tillsammans med Båstad turist- och näringsliv samt Arbetsförmedlingen 
genomfört en sommarjobbsmässa de tre senaste åren. 

Behovet av sommarjobb för ungdomar bedöms som stort. Genom den 
budgetförstärkning för detta ändamål på 700 tkr som föreslås i kommunens 
budget för 2016 skapas möjligheter att tillgodose åtminstone delar av denna 
efterfrågan. Inför sommaren 2016 planeras därför att kommunens 
arbetsmarknadsenhet ska erbjuda sommarjobb i olika delar av kommunens 
verksamheter för de budgeterade medlen. 

Motion från (S) ang. sommarjobb i Båstads kommuns verksamheter. 
Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson. 

Helena Stridh (BP) och Ingela Stefansson (S): Bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett erbjudande om sommarjobb till ungdomar under sommarlovet. 

2. Utvärdering och redovisning av projektet ska göras till kommunstyrelsen 
efter sommaren 2016. 

3. Målsättningen ska vara att sommarjobben når så många ungdomar som 
möjligt. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 

KS § 284 Dnr KS 001893/2013 - 900 

Svar på motion från Centerpartiet angående ett 
aktiv/servicecentra i Grevie tätort 

21av36 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet önskar att samarbete mellan kommunen och !ca-butiken i Grevie 
enligt förebild från Lidhult i Småland. Man föreslår att skapa ett bibliotek i 
anslutning till butiken och att även ett cafe etableras i denna miljö. 

Yrkande 

Förslag till beslut 

I kommunen finns ett huvudbibliotek lokaliserat till Kunskapscentrum i Båstad. 
Det finns också fem filialbibliotek, samtliga integrerade i kommunens F-6 
skolor och fungerar även som skolbibliotek. På Strandängsskolan finns ett 
separat skolbibliotek. 

Sedan våren 2013 är Backaskolan i Grevie stängd på grund av 
fastighetsrelaterade brister. Detta innebär att även biblioteksverksamheten på 
orten upphört. 

En av de av fullmäktige antagna servicedeklarationerna anger att det ska finnas 
ett bibliotek i samtliga kommunens tätorter. Det finns därmed anledning att 
fristående från skolverksamheten etablera ett bibliotek i Grevie. Från såväl 
förvaltningens sida som byalaget i Grevie och Ica handlaren på orten har tankar 
funnits om ett samarbete liknande det som finns i Lidhult. Genom ett samarbete 
mellan Båstads kommun och den lokala rea-butiken har dessa planer nu blivit 
verklighet. I december öppnar biblioteket som placeras i anslutning till butiken 
och ett nyöppnat cafe. 

Uno Johansson (C): Bifall till motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 22 av 36 

KS § 285 Dnr KS 001340/2015 - 350 

Torgtaxa från och med 2016 

Beskrivning av ärendet För att hyra en torgplats i Båstads kommun tar kommunen ut en taxaenlig 
avgift. De senaste åren har antalet torghandlare minskat. Orsaken till 
minskningen kan bland annat bero på att taxan idag är hög i jämförelse med 
vissa andra kommuner. Även lagen om kassakrav som föll på torghandlare vid 
årsskiftet 2014/2015 tros ha bidragit till minskningen. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Båstads kommun vill främja torgen som mötes- och handelsplats. Därför har 
förvaltningen tagit fram förslag på ny torgtaxa. I Bjärepartiets budgetdirektiv 
ingår en sänkning av torgtaxan med 50% under evenemangstiden i syfte att öka 
torghandeln samt göra torgen mer levande. I förslaget reduceras utöver det, 
även årsavgiften för torghandlare med hantverk-, trädgårds- eller 
lantbruksprodukter, på Båstads torg. Detta med anledning att försöka locka fler 
fasta torghandlare till platsen. Idag finns det endast fasta torghandlare med 
avtal för årsplats på Lyckantorget. 

Med en taxa som gynnar hantverk-, trädgårds- och lantbruksprodukter kan vi 
locka fler handlare med traditionella produkter till torgen och på så vis öka 
torglivet samt gynna torgen som mötesplatser. 

Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård. 
Förslag till ny torgtaxa från 2016-01-01. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastslå ny torgtaxa enligt 
tjänstemannaförslaget. 

2. Uppföljning och utvärdering av de sänkta taxorna ska ske till 
kommunstyrelsen våren 2018. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 23 av 36 

KS § 286 Dnr KS 001342/2015 - 350 

Styrdokument för evenemang i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I beslutsloggarna för kommunfullmäktige och för kommunstyrelsen finns två snarlika 
uppdrag åt förvaltningen. Till fullmäktige ska förvaltningen göra en översyn av 
"Riktlinjer för tillstånd och markupplåtelse för evenemangsytor i Båstad" så att dessa 
blir mer kompatibla med att hela eller delar av det inre evenemangsområdet 
utarrenderas till annan organisation. Till kommunstyrelsen ska förvaltningen göra en 
"utredning gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska vara klar att 
redovisa till kommunstyrelsen senast kvartal 3/2015 för att kunna gälla från och med 

Yrkande 

Proposition 

Förslag till beslut 

1 januari 2016. Det sistnämnda beslutet hänför sig till diskussion från våren 2015 när 
beslut om fastställande av evenemangstid skulle fattas. Utöver dessa uppdrag pågår 
även ett arbete via besöksnäringsrådet att arbeta fram en evenemangsstrategi 
tillsammans med andra representanter i rådet. Sammanfattningsvis finns det tre olika 
styrdokument kopplat till hur evenemang "ska hanteras". Ett policydokument, ett 
dokument om riktlinjer och ett strategidokument (som ännu inte är färdigställt). 
Samtliga dokument är mer eller mindre aktuella, framförallt riktlinjerna som är ifrån 
2004. Förvaltningen föreslår att de två uppdrag som ligger i beslutsloggarna avslutas 
och ett nytt beslut, gällande framtagande av styrdokument för evenemang, fattas och ges 
i uppdrag åt förvaltningen. Dessa nya styrdokument ska förslagsvis antas av instans 
enligt gällande styrdokumentshierarki. Det vill säga, evenemangspolicyn antas av 
kommunfullmäktige medan strategi och riktlinjer antas av kommunens ledningsgrupp. 
Arbetet med att ta fram nya styrdokument för evenemang är påbörjat och beräknas 
kunna vara klart i januari-februari 2016. Fastställande av evenemangstid beslutas 
likt tidigare år i ett separat ärende. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till liggande förslag. 

Helena Stridh (BP): Bifall med ett förtydligande om att det ska gälla evenemang 
i hela Båstads kommun. 

Thomas Andersson (FP): Bifall med tillägg att uppdraget ska ske i samråd med 
Båstad Turism & Näringsliv. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit Helena Stridhs och Thomas Anderssons yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärendena med dnr: 270/09 (KF § 65) och dnr: 1974/14 (KS § 21) avslutas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med Båstad Turism & Näringsliv 
arbeta fram nya styrdokument för evenemang i Båstads kommun (policy 
samt strategi och riktlinjer), klara att redovisas och antas i mars 2016. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 24 av 36 

KS § 287 Dnr KS 001685/2014 - 380 

Svar på medborgarförslag - Konstgräsplan för fotboll 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att det finns ett stort 
behov av ytterligare några konstgräsplaner inom kommunen. Inom Båstads 
kommun finns det EN konstgräsplan lokaliserad i Förslöv som ägs av Förslövs 
IF. Förutom till egenanvändning, hyr de även ut konstgräsplanen till andra 
föreningar. Det har framkommit, vilket även förslagsställaren anger, att 
hyreskostnaden för andra föreningar upplevs något hög samt att antalet lediga 
tider är för få. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget innehåller inte något konkret förslag men utifrån texten 
kan det tolkas att förslagsställaren önskar att kommunen ska engagera sig i att 
det anläggs fler konstgräsplaner runt om i kommunen, minst en stor och gärna 
en 7-mannaplan i varje förening. Om konstgräsplanen i Förslöv borträknas 
önskar förslagsställaren att det totalt anläggas ytterligare fem stora och sex 7-
mannaplaner för att skapa "vettiga förutsättningar" för att utveckla "individen, 
laget eller klubbarna" - allt enligt förslagsställaren. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslag om att anlägga minst fem stora och gärna sex mindre 
konstgräsplaner inom kommunen bifalls inte. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 288 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2015-11-11 

Dnr KS 001223/2015 - 200 

Svar på revisionsrapport "Granskning av arrendeavtal" 

Sida 

25 av 36 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens arrendeavtal. I granskningen redovisas att det finns tydliga rutiner 
avseende upprättande av arrendeavtal samt att kommunstyrelsens 
delegationsordning följs och återrapportering sker. EY framför vidare i sin 
revisionsrapport tre rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse 
beskrivs processen kopplat till de rekommendationerna som ges av EY samt 
förslag till åtgärder. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Revisionsrapport "Granskning av arrendeavtal". 
Tjänsteskrivelse från Ingemar Lundström, chef teknik och service. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till yttrande från Teknik- och servicechef överlämnas till 
kommunrevisionen såsom kommunstyrelsens eget. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att: 

- Ta fram förslag till uppdatering av markpolicy med tillägg avseende 
arrendeprocessen och upplåtelse av arrendeavtal 

- Tillse att rutin finns avseende besiktning vid till- och avträdelse 
av arrende. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2015-10-12 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 001223/2015 - 200 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Kommunrevisionens granskning av arrendeavtal REV 11/15-912 

1 (3) 

( Samråd har skett med: 

( 

( 

( 

Kommunjurist 

Granskning av arrendeavtal - REV 11/15-912 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens arrendeav
tal. I granskningen redovisas att det finns tydliga rutiner avseende upprättande av arrendeav
tal samt att kommunstyrelsens delegationsordning följs och återrapportering sker. EY framför 
vidare i sin revisionsrapport tre rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse beskrivs 
processen kopplat till de rekommendationerna som ges av EY samt förslag till åtgärder. 

Aktuellt 
EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens arrendeav
tal. Rapporten sammanfattas i skrivelse från kommunens revisorer i bilaga 1 och rapporten i 
sin helhet återfinns som bilaga till den skrivelsen. 

I granskningen redovisas att det finns tydliga rutiner avseende upprättande av arrendeavtal 
samt att kommunstyrelsens delegationsordning följs och återrapportering sker. EY framför 
vidare i sin revisionsrapport tre rekommendationer, vilka redovisas nedan. Dessa rekommen
dationer framförs även av kommunens egna revisorer. 

-Att genom policybeslut säkerställa att upplåtelseprocessen av arrendeavtal baseras på en trans
parent och tydlig tilldelningsprincip samt annonseras till kommunens invånare för säkerställande 
av att konkurrensneutralitet uppnås. 
-Att tillse att besiktning utförs på kommunens utarrenderade mark vid avträde från arrendeom
råde 
-Att ta ställning till huruvida arrendeavtal vid förlängning ska omförhandlas i syfte att justera 
prisbilden till marknadsmässiga nivåer. 

Övervägande/framtid 
Nedan kommenteras respektive rekommendation: 

Att genom policybeslut säkerställa att upplåtelseprocessen av arrendeavtal baseras på 
en transparent och tydlig tilldelningsprincip samt annonseras till kommunens invånare 
för säkerställande av att konkurrensneutralitet uppnås. 

151012\f415\ll 
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I gällande markpolicy, dnr 001429/12-200, redogörs grunderna/policy för kommunens 
markreserv och hur exploatering och markanvisnings ska ske. Policy beträffande arrenden är 
ej specificerat. 

Det uppstår sällan lediga områden för arrende. Även om ett arrende har tecknats för en 
begränsad period (dock mer än ett år) är det enbart ett fåtal skäl som kan åberopas vid 
uppsägning av avtalet i enlighet med jordabalken (9 kap 8§), vilket normalt gör att arrendet 
per automatik förlängs. I vissa fall tecknas arrende kortare än ett år för att besittningsrätt ej 
ska uppstå. Då tecknas ett nytt avtal årligen. För att kontinuitet skall uppnås tecknas normalt 
det nya arrendeavtalet med tidigare arrendator. Arrenden kan i många fall också vara en del i 
förhandlingarna beträffande markköp. Det finns även andra exempel som försvårar 
möjligheterna till att alltid annonsera ett ledigt arrende. I de fall ledigt arrende uppstår och 
rådande förutsättningar möjliggör att arrendet kan annonseras föreslås att detta skall 
tillämpas. Förslagsvis uppdateras gällande markpolicy med tillägg avseende arrendeprocessen ( 
och upplåtelse av arrendeavtal. 

Att tillse att besiktning utförs på kommunens utarrenderade mark vid avträde från 
arrendeområde 
I de fall ett arrendeområde avträds görs normalt en syn. Detta är dock inte reglerat i ( 
arrendeavtalen, vilket ej heller är nödvändigt då jordägarens rättigheter beträffande 
besiktning mm är angivit i jordabalken (8 kap 13§). Förslagsvis uppdateras förvaltningens 
interna rutiner avseende arrendeavtal med lydelse att protokollförd besiktning normalt skall 
genomföras vid till- och avträdelse från arrende. 

Att ta ställning till huruvida arrendeavtal vid förlängning ska omförhandlas i syfte att 
justera prisbilden till marknadsmässiga nivåer. 
Förlängning sker normalt per automatik. Dock kan uppsägning och begäran om 
villkorsändring ske senast 8 månader före arrendetidens utgång vid arrenden kortare än 5 år. I 
revisionsrapporten jämförs kommuns arrendeavgifter med genomsnittspriser för olika 
regioner. Generellt ligger kommunens arrendeavgifter lägre än de genomsnittliga 
arrendeavgifterna. Detta beror på flera anledningar och är i många fall motiverade. 
Anledningar kan vara: 

-Särskilda villkor ställs avseende markens brukande 
-Kort arrendetid 
-Arrendatorn riskeras få arrendet avbrutet i förtid pga jordägarens genomförande av 
detaljplaner 
-Markens beskaffenhet 

Varje arrendeområde är unikt och att tillämpa förutbestämda arrendeavgifter anses inte 
tillrådigt. Däremot finns angivna riktlinjer för prissättning i enlighet med beslut vid KS 2003-
03-05, dnr 000173/03. Vid fastställande av arrendeavgift värderas ovan nämnda 
förutsättningar och ställs i relation till rådande prisbild. Avgifterna indexuppräknas med 
tillämpning av KPI. I jordabalken anges att avgiften bestäms så att den kan antas motsvara 
arrenderättens värde med hänsyn till arrendeställets avkastningsförmåga, arrendeavtalets 
innehåll och omständigheterna i övrigt. Vid omförhandling eller tecknande av nya arrendeavtal 
tillämpas redan ovan angivna principer. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslag till yttrande från Teknik- och servicechef överlämnas till kommunrevisionen såsom 
kommunstyrelsens eget. 
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Förvaltningen ges i uppdrag att: 
-ta fram förslag till uppdatering av markpolicy med tillägg avseende arrendeprocessen och 
upplåtelse av arrendeavtal 
-tillse att rutin finns avseende besiktning vid till- och avträdelse av arrende 

Båstad 2015-10-12 

Ingemar Lundström 
Teknik- och servicechef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 26 av 36 

KS § 289 Dnr KS 000781/2014 - 700 

Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomsfall 

Beskrivning av ärendet Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 maj 2014 beslutades; 
"Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ansvariga i regionen, Skåne Nordväst 
och kommunen utreda vilka möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att radikalt 
sänka insatstiderna vid akut sjukdomstillstånd för oss som bor och vistas i Båstads 
kommun". Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 16 december 2014 
föreslogs kommunstyrelsen besluta att: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

1. Utredningen om förslag på åtgärder för att sänka insatstiden vid sjukdomsfall antas. 2. 
Medel som krävs för att vidta föreslagna åtgärder, ska beaktas i arbetet med 2016 års 
budget. 3. Med utredningen som grund får Samhällsskydd i uppdrag att arbeta vidare 
med att utveckla förslaget på åtgärder i samverkan med Region Skåne och Hälsostaden 
Ängelholm. 

Vid Kommunstyrelsens sammansträde den 11 februari 2015 beslutades att: 
Ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som berör 
hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar vård- och 
omsorgstagarn~ och hemvårdspersonalens arbetsmiljö". 

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 april 2015 beslutades: Avslå 
ärendet med motivering att det inte ligger inom vård och omsorgs kärnverksamhet. 
Möjligen kan en samverkan bli aktuell i framtiden mellan kommunen och Region Skåne i 
vad avser såväl personella som ekonomiska resurser. 

Tjänsteskrivelse från Anders Nilsson, chef samhällsskydd. 

Thomas Andersson (FP) och Christer de la Matte (M) med bifall från Ingela 
Stefansson (S), Inge Henriksson (BP) och Uno Johansson (C): Förvaltningen 
fortsätter att utveckla åtgärder som syftar till att sänka insatstiderna vid 
olycksfall inom kommunens verksamhetsområden men även med civil
samhället och regionen. Kommunen skickar en skrivelse till regionen om att 
uppfylla målet för insatstider i hela Båstads kommun med 10-12 minuter. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen fortsätter att utveckla åtgärder som syftar till att sänka 
insatstiderna vid olycksfall inom kommunens verksamhetsområden men 
även med civilsamhället och regionen. 

2. Kommunen skickar en skrivelse till regionen om att uppfylla målet för 
insatstider i hela Båstads kommun med 10-12 minuter. 

3. Uppföljning och redovisning ska ske till kommunstyrelsen hösten 2016. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum 
2015-10-14 

Kommunstyrelsen 

Handläggare 
Anders Nilsson 

Vårtdnr 

Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomsfall 

Bakgrund: 
Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 maj 2014 beslutades; "Förvaltningen får i 
uppdrag att tillsammans med ansvariga i regionen, Skåne Nordväst och kommunen utreda vilka 
möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att radikalt sänka insatstiderna vid akut sjukdomstill
stånd för oss som bor och vistas i Båstads kommun". 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 16 december 2014 beslutades; "Förslag till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Utredningen om förslag på åtgärder för att sänka insatstiden vid sjukdomsfall antas. 
2. Medel som krävs för att vidta föreslagna åtgärder, ska beaktas i arbetet med 2016 års budget. 
3. Med utredningen som grund får Samhällsskydd i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla för
slaget på åtgärder i samverkan med Region Skåne och Hälsostaden Ängelholm". 

Vid Kommunstyrelsens sammansträde den 11februari2015 beslutades; "Kommunstyrelsen beslu-
tar: 
1. Ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö". 

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 april 2015 beslutades; "Avslå ärendet med 
motivering att det inte ligger inom vård och omsorgs kärnverksamhet. Möjligen kan en samverkan 
bli aktuell i framtiden mellan kommunen och Region Skåne i vad avser såväl personella som eko
nomiska resurser". 

Aktuellt: 
Mot bakgrund av fattade beslut samt det aktuella budgetläget inför 2016, så kommer Samhälls
skydd att arbeta vidare med övriga förslag till åtgärder. Samhällsskydd följer utvecklingen inom 
området och kommer applicera goda exempel från andra kommuner och länder i Båstads kommun. 

Båstads kommun 

Samhällsskydd 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsskydd@bastad.se 
www.bastad.se 



Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

- Samhällsskydd fortsätter att utveckla åtgärder som syftar till att sänka insatstiderna vid 
olycksfall. 

Båstad 2015-09-22 

Anders Nilsson 
Chef Samhällsskydd 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 27 av 36 

KS § 290 Dnr KS 001022/2010 - 315 

Detaljplan för Ängelsbäck 10:6 - upphävande av planuppdrag 

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnad föreslår att planarbete för del av Ängelsbäck 10:6 i Grevie 
kyrkby avbryts och att planuppdrag upphävs. Förfrågan om planläggning för 
bostäder på fastigheten Ängelsbäck 10:6 i Grevie Kyrkby inkom från privat 
fastighetsägare oktober 2010. Fastighetsägarens önskemål var att planera 
området för bostäder i form av ca 14 tomter för friliggande enfamiljshus samt 
längst i väster pröva möjligheten att uppföra två hästgårdar. Planbesked för 
Ängelsbäck 10:6 samt att samråd får hållas beviljades av Kommunstyrelsen 
2010-11-24 § 38. Hösten 2013 tecknades ett planavtal mellan kommunen och 
exploatören. Enligt en överenskommelse mellan kommun och exploatör 
påbörjades planarbetet hösten 2014 för att planförslag skulle kunna sändas ut 
på samråd våren 2015. Under hösten 2014 arbetades ett förslag som möjliggör 
bostadbebyggelse inom den östra delen av Ängelsbäck 10:6 fram. De tidigare 
föreslagna hästgårdarna inom västra delen av fastigheten var ej aktuella längre. 
Länsstyrelsen har i ett tidigare yttrande avseende planprogram för Grevie 
kyrkby påtalat att arkeologisk förundersökning ska göras innan fortsatt 
detaljplaneläggning. Exploatören meddelades i december 2014 om ungefärliga 
kostnaden för en sådan undersökning. Planarbetet har sedan dess legat på is. 
I ett mail, daterat 2015-10-13, meddelar exploatören att han vill avbryta 
planarbetet. Med anledning av exploatörens önskan om att avbryta 
planuppdraget föreslår samhällsbyggnad att planarbetet avbryts och att 
planuppdraget upphävs. Exploatören har möjlighet ansöka om nytt planbesked 
om det i framtiden är aktuellt att upprätta en detaljplan för aktuell fastighet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanläggningen av Ängelsbäck 10:6 
avbryts och att planuppdraget upphävs. 

2. Blir frågan om detaljplaneförändring aktuell igen får sökande komma in 
med en ny förfrågan om planbesked. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-10-15 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: 10/22-315 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Per Sellden 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beslut om planuppdrag, KS 2010-11-24 §246 
2. Mail från exploatör där han meddelar att planarbetet ska avbrytas, 20151013 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönn berg - samhällsbyggnadschef 

Detaljplan för del av Ängelsbäck 10:6 i Grevie kyrkby, Båstads 
kommun, Skåne län - upphävande av planuppdrag 

Ärende 

1 (3) 

Samhällsbyggnad föreslår att planarbete för del av Ängelsbäck 10:6 i Grevie kyrkby av
bryts och att planuppdrag upphävs. 

Bakgrund 
Förfrågan om planläggning för bostäder på fastigheten Ängelsbäck 10:6 i Grevie Kyrkby 
inkom från privat fastighetsägare oktober 2010. Fastighetsägarens önskemål var att pla
nera området för bostäder i form av ca 14 tomter för friliggande enfamiljshus samt längst i 
väster pröva möjligheten att uppföra två hästgårdar. 

I Båstads kommun \ 
' \, 

•, 

150921\c:\users\linwahl \ documents\ groupwise\ ängelsbäck 10_6, tjänsteskrivelse inför avbrytande av planuppd rag i ks.doc\lw 
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Planbesked för Ängelsbäck 10:6 samt att samråd får hållas beviljades av Kommunstyrel
sen 2010-11-24 § 38. 

Hösten 2013 tecknades ett planavtal mellan kommunen och exploatören. Enligt en över
enskommelse mellan kommun och exploatör påbörjades planarbetet hösten 2014 för att 
planförslag skulle kunna sändas ut på samråd våren 2015. 

Under hösten 2014 arbetades ett förslag som möjliggör bostadbebyggelse inom den östra 
delen av Ängelsbäck 10:6 fram. De tidigare föreslagna hästgårdarna inom västra delen av 
fastigheten var ej aktuella längre. 
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Länsstyrelsen har i ett tidigare yttrande avseende planprogram för Grevie kyrkby påtalat 
att arkeologisk förundersökning ska göras innan fortsatt detaljplaneläggning. Exploatören ( 
meddelades i december 2014 om ungefärliga kostnaden för en sådan undersökning. 

Planarbetet har sedan dess legat på is. 

I ett mail, daterat 2015-10-13, meddelar exploatören att han vill avbryta planarbetet. 

Med anledning av exploatörens önskan om att avbryta planuppdraget föreslår samhälls
byggnad att planarbetet avbryts och att planuppdraget upphävs. Exploatören har möjlig
het ansöka om nytt planbesked om det i framtiden är aktuellt att upprätta en detaljplan för 
aktuell fastighet. 
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Aktuellt 
Samhällsbyggnad föreslår att planarbetet avbryts. Blir frågan aktuell igen med detaljplane
förändring för Ängelsbäck 10:6 får sökande komma in med en ny förfrågan om Planbesked 

Förslag till beslut: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanläggningen av Ängelsbäck 10:6 avbryts 

och att planuppdraget upphävs. 
2. Blir frågan om detaljplaneförändring aktuell igen får sökande komma in med en ny 

förfrågan om Planbesked 

BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 

1 5 1020\a~w 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 291 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatu m 

2015-11-11 

DnrKS000985/2009-315 

Detaljplan för Hallen 16 m.fl. i Båstad - antagande 

Sida 

28 av 36 

Beskrivning av ärendet Planuppdrag för ändring av detaljplan för Hallen 16 och 22 gavs av 
Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 252, efter att Hakonhus ännu en gång bytt 
ägare. Inför varje försäljning, när frågor ställdes, om befintlig detaljplans 
rättigheter påtalade dåvarande planavdelning att kommunen inte ville realisera 
gällande detaljplan och att planens genomförande tid hade gått ut, vilket gav 
kommunen möjligheter att ta bort gällande rättigheter genom ett upphävande. 
Planavdelningen påtalade dock också att möjligheter fanns att diskutera en 
planändring till en annan form av exploatering. Exploatörens nya förslag 
innebär ingen förändring av varken total byggnadsarea eller nockhöjd inom 
Hallen 16 utan håller sig inom ramen av vad som angivits i planförslaget som 
varit ute på förnyad utställning .. 

Föredragande 

Beslut 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i det 
förnyade utlåtandet, daterat 2015-10-09. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-10-16 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B2015/64 (f.d. 985/09-315 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Per Sellden 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2015-10-09 
2. Plankarta med planbestämmelse och illustrationskarta, daterad 2015-10-09 
3. Förnyat utlåtande, daterat 2015-10-09 
4. Utlåtande, daterat 2015-06-12 

Samråd har skett med: 

1 (3) 

Lisa Rönnberg- samhällsbyggnadschef, Per Sellden - exploateringsingenjör, Fredrik Jöns
son - projektingenjör, Magnus Sjeldrup - planstrateg, Roger Larsson - stadsarkitekt, And
reas Jansson - trafikingenjör, Maria Karlsson-Green - NSVA, Länsstyrelsen i Skåne 

Detaljplan för Hallen 16 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län -
antagande 

Ärende 
Antagande av detaljplan för Hallen 16 m.fl. i Båstad. 

Bakgrund 
Planuppdrag för ändring av detaljplan för Hallen 16 och 22 gavs av Kommunstyrelsen 
2009-12-02 § 252, efter att Hakonhus ännu en gång bytt ägare. Inför varje försäljning, när 
frågor ställdes, om befintlig detaljplans rättigheter påtalade dåvarande planavdelning att 
kommunen inte ville realisera gällande detaljplan och att planens genomförande tid hade 
gått ut, vilket gav kommunen möjligheter att ta bort gällande rättigheter genom ett upp
hävande. Planavdelningen påtalade dock också att möjligheter fanns att diskutera en plan
ändring till en annan form av exploatering. Med stöd av ett förslag utformat av Wingårdhs 
arkitektkontor som illustrerade ett komplex med tre stycken relativt tätt stående punkt
hus med en gemensamparkering som höjer sig sex våningar från ett garageplan och med 
ytterligare en suterrängvåning, beviljades planuppdrag. Förslaget till detaljplanen har 
utarbetats med en av intressenten anlitad konsult och var ute på samråd 2011-02-04 till 
2011-03-18 och på utställning 2012-03-08 till 2012-04-19. 

Detaljplanearbetet för Hallen 16 m fl i Båstad stod därefter still i 2 år. Anledningen be
rodde på flera faktorer. Länsstyrelsen hade under både detaljplanens samrådsskede och 
utställningsskede påtalat att det fanns risk för att planförslaget kan innebära risker för 
medborgarnas hälsa (buller /urspårningsrisk) med anledning av närheten till befintlig 
järnväg (Västkustbanan). Denna fråga är dock utsläckt sedan beslut slutligen fattats om 
nedläggning av befintlig järnvägssträckning för Västkustbanan över Hallandsås när tun
neln öppnar. 

141124\c:\users\linwahl\documents\ groupwise\hallen 16, tjänsteskrivelse Inför antagande i ks.doc\lw 
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Länsstyrelsen påtalade också att det fanns risk för att detaljplanen, pga av den föreslagna 
nya bebyggelsens höjd, kunde komma att påtagligt skada riksintresset för Naturvård (Hal
landsås och Grevie åsar) samt riksintresset för det Rörliga friluftslivet (Bjärehalvön med 
hallandsås och Rönneå). Samtidigt har det under de senaste åren funnits en intensiv dis
kussion om "höga hus" i Båstad som gör att frågan om de föreslagna husens höjd och ut
formning satts under lupp, - passar Gert Wingårdhs hus verkligen in på den tänkta plat
sen? 

Utöver detta uppmärksammades två rättsfall angående bostäders placering i närheten av 
tennisbanor /tennisanläggningar och i sent skede av detaljplaneprocessen dök det upp en 
rädsla för att tennisanläggningen Drivan kan komma att påverkas negativt av så många 
nya bostäder i sin omedelbara närhet 

Sammantaget stod alltså detaljplanen, för dryg tre år sedan, inför allt för tuffa utmaningar 
för att kunna gå till antagande. I det läget inleddes diskussioner mellan kommun och in
tressent för att hitta en framkomlig väg. Olika möjligheter har studerats och successivt 
återkopplats till politiken. 

Ett planförslag med betydligt småskaligare bebyggelse arbetades fram och 2014-12-03, 
§296 beslutade Kommunstyrelsen att sända ut planförslaget på så kallad förnyad utställ
ning. 

Planförslaget var utställt under perioden 2015-06-17 till 2015-07-17. Inkomna yttranden 
har sammanställts och kommenterats i ett "förnyat" utlåtande, daterat 2015-10-09, se 
bilaga 3. 

Efter den "förnyade utställningen" ombads exploatören göra en förprojektering av väg 
inom Hallen 16. Vägen är avsedd som tillfart till fastigheten Hallen 22 (Hakan hus) samt de 
boende inom fastigheten Hallen 16. Vid förprojekteringen konstaterades att vägen måste 
förskjutas något söderut (mer i linje med befintlig väg inom Hallen 16). Det i sin tur ledde 
till att exploatören kom med ett nytt förslag på hur de nya huskropparna kan placeras 
inom planområdet. Den nya bebyggelsen inom fastigheten Hallen 16 föreslås uppföras 
som 3 st 2-våningsparhus med suterrängvåning. Utöver angivet antal våningar får så kallat 

( 

( 

"penthouse" anordnas. Dock får penthousets totala nockhöjd över nollplanet inte överstiga ( 
+39 möh (meter över havet). Parkering för de boende kommer i detta förslag att främst 
ske i källare/ suterrängplan. Några parkeringsplatser anläggs längs tillfartsgatan till de 3 
nya bostadshusen. Det nya förslaget innebär betydligt mindre schaktning och medger en 
mer balanserad lutning på vägbanan (inom Hallen 16). Exploatörens nya förslag innebär 
ingen förändring av varken total byggnadsarea eller nockhöjd inom Hallen 16 utan håller 
sig inom ramen av vad som angivits i planförslaget som varit ute på förnyad utställning. 
Helt enkelt en omdisponering av byggrätten inom fastigheten. 
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Aktuellt 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner 
och antar detaljplanen för Hallen 16 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 

Förslag till beslut: 
Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i det förnyade utlåtandet, 
daterat 2015-10-09. 

BÅSTADS KOMMUN 
Samhälls byggnad 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 

151020\10\lw 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstning 

Beslut 

2015-11-11 29 av 36 

KS § 292 Dnr KS 001051/2011 - 315 

Ansökan om planändring för del av Hjorten 11 i Båstad 

Ansökan om planändring för del av Hjorten 11 i Båstad. 

Förvaltningen föreslår följande: 

1. Samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av 
detaljplanen för Hjorten 11 med flera samt att med berörda samråda om 
förslaget. Syftet med planändringen är att skydda kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista. 
3. Kostnaden för planarbetet uppskattas till drygt 100 tkr. 

Thomas Andersson (FP), Uno Johansson (C), Carolin Gräbner (SD) och 
Christer de la Motte (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer yrkandet ovan mot liggande förslag från arbetsutskottet 
och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning 
begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla förvaltningens förslag röstar NEJ. 

Omröstningen resulterar i 8 JA-röster och 5-NEJ-röstar, enligt nedan: 

JA: Inge Henriksson (BP), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP), Ingela 
Stefansson (S), Thomas Nerd (S), Hans Grönqvist (BP), Jessica Andersson (S) 
och Bo Wendt (BP). 
NEJ: Carolin Gräbner (SD), Uno Johansson (C), Johan Olsson-Swanstein (M), 
Christer de la Motte (M) och Thomas Andersson (FP). 

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslaget att ändra detaljplanen avslås. 

) usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 30 av 36 

KS § 293 Dnr KS 001379/2015 - 315 

Planprioritering hösten 2015 

Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med 
bilaga 3; "Principer för planprioritering". Beslut om prioriteringsordning för en 
detaljplan fattas av Kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag ges. 
Behov föreligger dock av att minst en gång per år lyfta planlistan med 
prioriteringsordning för att samlat kunna göra en bedömning av alla pågående 
och väntande ärenden och dess prioriteringsordning. 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): Bifall med ändringen att vård- och omsorgsboende 
och förskola i Förslöv får prioritet 1. 

Thomas Andersson (FP) : Bifall till liggande förslag. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista 
antas. 

2. Planlistan ska gälla som prioriteringsinstrument för personalen på 
samhällsbyggnad under en tidsperiod framöver. 

justerandes si naturer U tdra s bes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

2015-10-18 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson), Kommunledningskontoret (Per Sellden) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Prioriteringsordning/planlista för planärenden, oktober 2015 
Bilaga 2: Tidplan för pågående detaljplaner 
Bilaga 3: Principer för prioritering av planärenden 

Planprioritering 

Ärende 

2 (3) 

Prioritering av planuppdrag i Båstads kommun enligt bifogad prioriteringsordning för planären
den. 

Bakgrund 
Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med bilaga 3; "Princi
per för planprioritering". Beslut om prioriteringsordning för en detaljplan fattas av Kommunsty
relsen i samband med att planuppdrag ges. Behov föreligger dock av att minst en gång per år 
lyfta planlistan med prioriteringsordning för att samlat kunna göra en bedömning av alla på
gående och väntande ärenden och dess prioriteringsordning. 

Båstads kommun har under många år haft ett högt tryck beträffande planförfrågningar och det är 
därför av stor vikt, mot bakgrund av begränsade personalresurser, att planer med stor nytta för 
kommunen upprättas först. Plansidan har under de senaste 4 åren arbetat med att förändra arbets
former och processer så att prioritet och arbetsinsatser läggs på de för kommunen högst priorite
rade och därmed väsentligaste planerna. Förutsättningar för denna förändring har skapats genom 
beslut om förändad fmansieringsmodell samt att handläggning av ärenden med konsultstöd idag 
endast sker med konsulter som är upphandlade av kommunen. I dag uppfyller Samhällsbyggnad 
de kriterier som fmns antagna som "Principer för prioritering av planärenden" vilket inte gjordes 
för 4 år sedan. 

Kvarstående utmaningar är de ärenden som fortfarande drivs med fastprisavtal samt de ärenden 
som handläggs i syfte att uppnå allmärma ändamål eller som tillkommer genom att tidigare 
gjorda fel eller misstag behöver rättas till. Samhällsbyggnads budget rymmer, i dagsläget, inte 
medel för dessa ofinansierade och oförutsedda ärenden. 

I dagsläget har vi 16 pågående planärenden som hanteras av tre planhandläggare. En av handläg
garna arbetar heltid och de två andra 80% resp 85%. Utöver planhandläggarna finns en planstra
teg som backar upp handläggarna i arbetet med tillhörande behovs bedömningar och miljökonse
kvensbeskrivningar samt avlastar handläggarna i frågor om riksintressen, regleringar, strand
skydd m fl frågor. Till sin hjälp, som administrativt stöd, har också plansidan en planadministra
tör som arbetar halvtid. För en handläggare som arbetar heltid är det möjligt att handlägga mellan 
5-7 planärenden samtidigt, lite beroende av om handläggaren driver planprocesserna med hjälp 
~:onsult eller inte. 3 av de pågående planerna drivs med hjälp av konsult. 

130910\7ddlbk 
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Samhällsbyggnad 

3 (3) 

Av de pågående 16 detaljplanerna har 5 st av dessa bedömts vara planer som bör tas fram med 
hög prioritet (prioritet 1). Sex planer har bedömts vara av prioritet 2 och fyra detaljplaner har 
prioritet 3. 

Båstad kommuns högst prioriterade pågående planärenden utgörs av: 
Hemmeslöv 5:14 (Tuvelyckan) 
Förslöv 2:4 (kommunal mark i Förslöv) 
Böske 37:1 (kommunal mark i Grevie) 
Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 (bostäder norr/söder Stensån) 
Neptunus 1 (Tennismuseum) 

Utöver de 16 pågående detaljplanerna finns 7 redan tillstyrkta ärenden som inväntar upp
start. fyra av dem inväntar, utöver att en handläggare skall få utrymme för att starta upp 
ärendet, också ·andra beslut för att kunna sättas igång. För närvarande krävs alltså att någon 
detaljplan antas för att en ny skall kunna påbörjas. 

Tre planförfrågningar finns också som ännu inte behandlats politiskt och vetskap om att yt
terligare två väsentliga planuppdrag behöver skrivas fram finns. Två av de obehandlade plan
förfrågningarna hanteras i programmet för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken 
Kattvik. Utifrån vad som i dagsläget är känt beräknas ytterligare två detaljplaner gå till anta
gande runt årsskiftet och därmed kan lika många nya ärenden startas upp under början av 
nästa år. 

Ett antal planärenden har haft långa processer med inaktiva intressenter och dessa har 
prioriterats under det gångna året vilket har lett till att alla utom 2 nu är klara. Det innebär 
att ytterligare några planärenden med eftersläpande fastprisavtal gått i mål. Kvar finns då 
2 planärenden med fastprisavtal. 

Vid den årliga översynen av vilken prioritet som skall råda för de detaljplaner som kom
munen har att hantera föreslås inga förändringar. Beslutad prioritet given vid beslut om 
planbesked kvarstår. 

Utöver renodlade detaljplaneärenden driver eller medverkar Samhällsbyggnads plansida i ett 
antal andra omfattande ärenden som också listas i prioriteringsordningen för planarbete un
der rubriken. 
"Strategiska planer". Här ligger idag sju stycken ärenden. Det rör sig om arbetet med kom
munens nya översiktsplan, fördjupad översiktsplan för NotTviken/ Kattvik, Inriktningsdo
kumentet för centrala Båstad, Bostads försörjningsprogrammet, åtgärdsvalsstudien för Köp
mansgatan etc. För arbete med strategiskaplaner har kommunen en tjänst som översiktspla
nerare på 100% vilket är alldeles för lite med anledning av mängden strategiska frågor kom
munen har att hantera. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1 Anta prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista och att den 
skall gälla som prioriteringsinstrument för personalen på samhällsbyggnad under en tidspe-
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PRIORITERINGSORDNING PLANARBETE, Oktober 2015 

Prio Typ av plJAnt.bost. Prio Typ av p Ant bost. 

Strate~iska planer På~ående detaljplaner 

Program - Översiktsplanen 

• 
KB,OS uppslart 1P/ K Neptunus 1 , Tennismuseum, Båstad Verk 4 HE(kon) El beart e. granskning 

översiktsplan KB,OS beslut 2P Båstad 109:368-370, Appelda/en Bo st -15 CN El granskning 

Program - FÖP Norrviken-Kattvik MS/LR samråd 3P Varan 2:24, Torekov Bo st 10 MS bearb e. samråd 

Fördjupad ÖP Norrviken-Kattvik KB,MS beslut 3P Hallen 16 mfl, Haakonhus, Båstad Bost 12 CN ~ förnyad utställning 
Köpmansgatan utredning Avs Båstad Tekn/KB startat 2P Sunnan10, Torekovscentrum ~HE samrådshandling 

lnrtktningsdokument för Båstads centrum EJ startat 1K Böske 37:1 Grevie kom.mark vid järnväg CN E8 skissn, utredn, mot s~ 

2P Båstad 109:212, Hasse/backen övre Bost 70 HE(kon) ~ kostnadskalkyl 

Bostadsförsörjningsprogram ·. os startat 3P Tunet 1, Hyresrätter Angelholmsvägen Bo st 9 HE [] mot samråd 

Anslutningar banvallen laiftll.' _,, ·- MS/OS startat 1P 

,_ .... ,.,. '~"""""'"'-
El samråd 

3P Angelsbäck 10 6 CN EB Sk.issn mot samråd 

1K Hemmeslöv 6 2 samt del av 5:9, Norra S HE EB samrådshandling 

2P Tegelugnslyckan 11och17, Borgen EJ ~ samråd 

2P Västra Karup 1:39 mff, Bjäre Kraft Verk - HE 
- ffi 

planavtal, sk.issn 

Laga Kraftvunna planer 2K Hemmes/öv 44:1 Bostadskvarter Bo st CN ~ samråd 

3P Eskilstorp 5:6 Bast 15 HE EB planbesked 

( Hemmeslöv 8:2, handelsområde Båstad KS 2010 Laga Kraft 2012 1K Förslöv 2:4 Bo st 200 HE Planbesk, dagvatten 

Påarp 10:19, Nolato, Torekov Verks - PI 2006 Laga Kraft 2012 
Trollbäcken, kommunal mark Båstad Bo st PI 2010 Laga kraft 2012 

Påarp 10:6, Bostadsområde, Torekov Bo st 2012 Laga Kraft 2012 
Ekan 10, G:a bensinstationen Bi3stad Bo st 8 AF 

2012 Laga Kraft 2012 

Malen 1 :88, Båstad Bo st 2 AF 2012 Laga Kraft 2012 Tillstyrkta väntande detaljplaner 
Badhuspark.en 1, Backfickan i hamnen Verks - AF 2012 Laga Kraft 2013 

Glimminge 48:2 Bo st 10 AF 2012 Laga Kraft 2013 ( 
Malen 1 :263, Vårliden i Båstad 

M~~ 
2012 Laga Kraft 2013 K Västra Karup 17:36, Undstroms backe Bost HE Inväntar tekn.kont 

Inre Kustvägen, rev Eskilstorp 6:37 2014 Laga Kraft 2014 1K Bromsen 15, Brandstationen, Båstad Bo st 15-30 CN Planbesked 

Upphävande av del av dpl 1588 ES 2014 Laga Kraft 2014 1K Båstad 109:2 Båstad hamn CJ Cl::) Planbesked 

Hemmeslöv 44:104, Riviera Hotell HE(kon) 2014 Laga Kraft 2014 1K Vitlingen 16, g:a deco Torekov BosWer1<s HE Avvakta Sunnan 10 
Båstad 109:330, Hasselbacken nedre 

.~ 2014 Laga Kraft 2014 3P Stora Hult planprogram ? 

Riksintressen Ängelholms Flygplats LR Utredn klar 2013 K Revidering av planer på Sydkusten Bast ? Uppdrag, dagvatten 

SKNV planeringsstrategier KS Utredn klar 2013 p Elestorp 6:6, Norrviken Ulla Båstad Verk - MS (kon) EB skissn 

översyn Strandskyddet MS Utredn k!ar2012 

Dagvattenutredning Sydkusten KS klar 

Östra Karup 6:7, nytf bostadsomr o förskola Best 150 MS 2005 Laga Kraft 2014 

Västra Karup 10:3, Sönnerforps Golfbana Verk - HB 2013 Laga Kraft 2014 
Grevie 28:1, Kommunala tomter i Grevie Bast 60 CN 2010 Laga Kraft 2014 1"1anrorrraanm~ar, e1 oenanc aae 
Eskilstorp 2:31, Båstads camping Verk 40 CN 2014 Laga Kraft 2014 K Småryds gård 11: 1 mfl KB/OS Planförfrågan/FÖP 

Turisten 19, hamnen Båstad Bo st 2 ES 201 4 Laga Kraft 2015 1P Småryds by 10:1 mfl Bo st KB/OS Planförirågan/FÖP 

Varan 17:6 Torekov, Mo/fas Trädgå!d Bast 10 CN 2015 Laga Kraft 2015 3P Böske 2:31 Bast CN Planförfr. utr ihop 
östra Karup 23:1, Willab Gamen Verk HE (kon) 2015 Laga Kraft 2015 med Böske 37:1? 

Laxen 6, Hotell Båstad ES 2015 Laga Kraft 2015 Förslöv 9:2, verksamh mark v om väg 1m Verk - CN Inväntar planuppdr 

Vistorp 9:2, Pågatågsstation Förslöv CN 2015 Laga Kraft 2015 

Östra Varegården 1 :36 mff, Företags byn Verk - HE 2015 Laga Kraft 2015 

Vistorp 7:19, Industriområde, Förslöv Verk - CN 2015 Laga Kraft 2015 

Hemmeslov 5:7, ga stationsområdef, Bästa ,_ .. _. ..• EJ 2015 Laga Kraft 2015 

Ängelsbäck 57:1 Bast 5 HE (kon) 2014 Laga Kraft 2015 ( 
Cykelplan Olllfdl ' KB/OS antagen v11anae aeta11µ1aner 

Stora Hult 6:15 beb. parkmarlc Bo st 

Anta~na och överkla~ade detaljplaner 
Västra Karup 1:105 m n. Boarp, del 2 

LR expl avtal, delas 

p Rammsjö 1:21, Camping Rammsjö Verks -55 KON 2005 Mark a miljööverdomst. Ängelsbäcks by, planprogram Bast avskrives? 

~ Hemmeslöv 10:10, Heden Hemmes/öv Bast 100 Kon/CN 2015 Överklagad Båstad 109:67, Pershögsskogen behov? ( 
Östra Karup 24:1 Verk - LR 

Ängelsbäck 5:61 Bo st avvaktar sydkustutr. 

Öllöv 16:41 Bast awaktar sydkustutr. 

Stora Hult 6:13 Bo st 

Hemmeslövs Herrgård 9:6 mfl LR planavtal, avskrives? 
Hålarp 4:134, industri vom 105an Verk -
Viarp 5:70 m fl, bostäder FDrsföv Bo st 

Teckenförklaring 
~ Nonnal planprocess, läge 

1111 Enkel planprocess, läge 

Under orio. 
p = Privat exploatör 

K = Kommunal plan 
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BÅSTADS KOMMUN 1 (1) 

Kommunstyrelsens kriterier för planprioritering 

Kriterierna står utan inbördes prioriteringsordning: 

• Överordnade planer/policys som fastställer vilken markanvändning som är av 
allmänt intresse och som skall vägleda övrig planering (t.ex. ÖP, fördjupade ÖP, 
Planprogram, policyutredningar). 

• Detaljplaner som följer antagna översiktliga planer 
• Planer på kommunal (inklusive kommunägda bolag) mark, bostäder eller 

verksamheter. 
• Planer som säkerställer och/eller ger ny exploaterbar mark för verksamheter av stort 

allmänt intresse. 
• Planer som ger ny exploaterbar mark för bostäder där det har stort allmänt intresse 

(Där det kan antas bli permanenta bostäder. Avvägning enskilda tomter mot 
flerfamiljshus. Privata bostäder, bostadsrätt, hyresrätt. Vilken önskan och villighet 
har exploatörer?) 

o Särskilda planer av stort allmänt intresse. 
• Tonvikt på "Stationssamhällena". För närvarande Båstad och Förslöv. Efter särskilt 

politiskt beslut möjligen också Grevie (Men samtidigt viss geografisk fördelning i 
hela kommunen efter intresse till planläggning för exploatering och ett bedömt 
behov av den) 

• Särskild tonvikt på Nya Stationsområdet/Hemmeslöv 
• Annat ("Service" åt en sökande - en plan i kö skall behandlas så småningom. En 

plan bedöms enkel att hantera, enkelt att kontraktera konsult för, etc.) 

Planer som uppfyller de viktigaste eller flera kriterier och är av stort allmänt intresse 
placeras i prioritetsgrupp 1. De som uppfyller något eller ett par kriterier men är mindre 
viktiga i en kombination av allmänt och privat intresse tillhör prioritetsgrupp 2 medan 
de planer som har begränsat allmänt intresse (ÖP-anvisningar för bebyggelse innebär 
per ÖPns definition ett visst allmänt intresse) och i huvudsak uppfyller en privat 
markägare önskan att sälja tomter/hus hamnar i prioritetsgrupp tre. 
En placering i prioritets grupp ett betyder att en sådan plan så snabbt som möjligt får 
plats bland pågående planer och går före planer med lägre prioritetsordning i 
planavdelningens löpande arbete när så är nödvändigt. Planer i prioritetsgrupp två har 
motsvarande företräde framför de i grupp tre. 

1510! 8\7e2\lr 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 294 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

Dnr KS 001418/2015 - 350 

Trafiksituationen i Boarpskorsningen och vägbulorna 
på Ängelholmsvägen 

Sida 

31av36 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väckt av ordföranden Bo Wendt (BP) arbetsutskottets 
sammanträde den 28 oktober. Kommunstyrelsens ledamöter var inbjudna till 
en näringslivssafari den 8 oktober 2015. Vid denna utflykt träffade 
ledamöterna vissa företrädare för näringslivet. Vid dessa möten framkom en 
del synpunkter, bl.a. på trafiksituationen i Boarpskorsningen och vägbulorna på 
Ängelholmsvägen i Båstad. Med anledning av dessa synpunkter föreslår 
arbetsutskottet att kommunstyrelsen ska ge uppdrag till förvaltningen att 
kontakta Trafikverket och påtala trafiksituationen i Boarpskorsningen och 
vägbulorna på Ängelholmsvägen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta Trafikverket och påtala 
trafiksituationen i Boarpskorsningen och vägbulorna på Ängelholmsvägen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 295 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

Dnr KS 001416/2015 - 350 

Trafiksäkerhet vid Förs lövs skola 

Sida 

32 av 36 

Beskrivning av ärendet Gösta Gebauer (C) väckte nytt ärende på arbetsutskottets sammanträde den 
28 oktober gällande trafiksäkerhet vid Förslövs skola, se bilaga. Centern yrkar 
på att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna 
att medverka till fartsänkning av fordon och ökad säkerhet för barnen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet skickas till förvaltningen för att inarbetas i kommande arbete 
med inriktningsdokument för centrala Förslöv. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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ett luiLUxart ucd 
CENTERPARTIET 

BÅSTAD 

Trafiksäkerhet vid Förs lövs skola 

Fler föräldrar hör av sig och de känner sig oroliga för barnens säkerhet vid Förs lövs skola. 

Hastigheten är ofta hög och eftersom barnen ofta behöver korsa vägarna önskas fartdämpande 

åtgärder och återkommande kontroller. 

Efter att ha st uderat situationen föreslår Centerpartiet att situationen ses över och att åtgärder 

vidtas, antingen i egen regi eller genom påverkan av väghållaren. 

Det kan handla om varningsljus på övergångsställen och fartdämpande åtgärder genom att göra 

vägen smalare via hastighetsskyltar i vägbanan. 

Centerpartiet yrkar 

Att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att '4e1tn1öditäFt diga åtgärder fuF att medverka till 

fartsänkning av fordon och ökad säkerhet för barnen 

20151028 

kommunstyrelseledamot 
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ITT:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 33 av 36 

KS § 296 DnrKS001356/2015-604 

Transitboende för ensamkommande barn i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2015: 

Föredragande 

Ajournering 

Notering 

Yrkanden 

Proposition 

Förslag till beslut 

Reservation 

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

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

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Bjärepartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Thomas Nerd (S) med bifall från Thomas Andersson (FP), Christer de la Matte (M) och 
Uno Johansson (C): Förvaltningen ska komplettera protokollet med en tjänsteskrivelse 
med ärendebeskrivning och argument för sitt förslag till beslut. Thomas Nerd yrkar 
även att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att bifalla 
förvaltningens förslag om att hyra tio platser på Drivan till och med den 15 mars 2016 
för transitboende, med vidare förhyrning till Trelleborgs kommun. 
Christer de la Matte (M) bifaller Thomas yrkande. 

Thomas Andersson (FP) och Uno Johansson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
angående transitboende på Drivan. Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

Carolin Gräbner (SD): Avslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit Thomas N erds m.fl. yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltningens förslag bifalls om att hyra tio platser på Drivan till och med 
den 15 mars 2016 för transitboende, med vidare förhyrning till Trelleborgs 
kommun. 

2. Förvaltningen ska komplettera protokollet med en tjänsteskrivelse med 
ärendebeskrivning och argument för sitt förslag till beslut. 

Mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande reserverar sig 
Carolin Gräbner (SD). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 34 av 36 

KS § 297 Dnr KS 001417 /2015 - 604 

Anvisning av flyktingar 2016-2017 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väckte ett nytt ärende på arbetsutskottets sammanträde 
den 28 oktober gällande anvisning av flyktingar under 2016-2017. Ingela yrkar 
på att ge förvaltningen i uppdrag att: 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

1. Göra planering för att klara boendet. 
2. Göra planering för offentlig service som t.ex. skola för barn, SFI, 

arbetsmarknadsinsatser, eventuell hälsovård etc. 
3. Uppdragen till förvaltningen ska redovisas för kommunstyrelsen snarast 

(senast i januari 2016) och åtföljas av kostnads- och intäktsberäkningar .. 

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Thomas Andersson (FP): Bifall, med tillägg om att säkerställa boendet i punkt 1. 

Carolin Gräbner (SD): Avslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit Thomas Anderssons yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att: 

- Göra planering för att klara och säkerställa boendet. 

- Göra planering för offentlig service somt.ex. skola för barn, SFI, 
arbetsmarknadsinsatser, eventuell hälsovård etc. 

- Uppdragen till förvaltningen ska redovisas för kommunstyrelsen snarast 
(senast i januari 2016) och åtföljas av kostnads- och intäktsberäkningar. 

Mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande reserverar sig 
Carolin Gräbner (SD) . 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Anvisning av flyktingar under 2016-2017. 

Det har på riksnivå tecknats en överenskommelse om flyktingmottagning. Alla 
kommuner kommer att åläggas mottagning av flyktingar som fått uppehållstillstånd. 

Vi gör i nuläget bedömningen att Båstad kommun kan komma att åläggas mottagning av 
ca 250 personer under 2016-2017. Bedömningen grundas på Migrationsverkets 
prognoser och på ett, efter befolkningstal, jämt fördelat mottagande. 
Vi bedömer hälften vara ensamkommande och resterande barnfamiljer. 

För att vara förberedda för mottagande beslutar arbetsutskottet föresle 
.:K"8m!Tll!!l~St~·rn ls~ besluta '0tF- ~ e_ pJ.--~ ( ~ 11 Yl..~ ~ I · lA._ t'=' p p{ rc,, °J c;fj ~ 

- ~!'d~1-=8åstadhem au gö1 e 1i planering för att klara boendet, 
- .öjij)dra· åt fön all11i11gefll göra planering för offentlig service som tex skola för barn, SFI, 
arbetsmarknadsinsatser, eventuell hälsovård mm . 
....Ypp~ra~e 1. till BåstsEIReffl 6CR förvaltningen ska redovisas för Kommunstyrelsen 
snarast (senast i januari 2016) och åtföljas av kostnads- och intäktsberäkningar. 

Kommunledningen ska inbjuda civilsamhället till organiserad samverkan i flykting
mottagandet 

Ärendet är av sådan principiell vikt att kommunens slutliga beslut ska fattas av 
kommunfullmäktige. 

För(S) ln~~s~ 
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ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 35 av 36 

KS § 298 Onr KS 001500/2015 - 604 

Anvisning av ensamkommande barn 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcks från paragrafen ovan, "Anvisning av flyktingar". 

Ajournering 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Thomas Andersson (FP) med bifall från Bo Wendt (BP) och Christer 
de la Motte (M): För att klara anvisningarna av ensamkommande barn 
framöver får förvaltningen i uppdrag att kontakta Burlövs kommun för 
avtalsskrivning gällande boende för ensamkommande barn i Burlövs 
kommuns före detta barnkoloni i Glimminge Plantering till ett antal 
av 25 ensamkommande barn. Förvaltningen ska komplettera protokollet 
med en tjänsteskrivelse. 

Carolin Gräbner (SO) : Avslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit Thomas Anderssons m.fl. förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. För att klara anvisningarna av ensamkommande barn framöver får 
förvaltningen i uppdrag att kontakta Burlövs kommun för avtalsskrivning 
gällande boende för ensamkommande barn i Burlövs kommuns före detta 
barnkoloni i Glimminge Plantering till ett antal av 25 ensamkommande 
barn. 

2. Förvaltningen ska komplettera protokollet med en tjänsteskrivelse. 

Mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande reserverar sig 
Carolin Gräbner (SO). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2015-11-16 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: KS"ö<J /)oo/z.u(~ -h'O'f 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Barnkonsekvensanalys 

Tjänsteskrivelse 

Anvisning av ensamkommande barn 

Bakgrund 
Båstads kommun har haft överenskommelser med Länsstyrelsen/Migrationsverket om att 
emot ensamkommande barn sedan 2010. Under åren har antalet asylsökande ensamkom
mande barn som kommer till Sverige stigit. Kommunen har i motsvarande mån genom över
enskommelser höjt mottagandet. 

Aktuellt 

1 (1) 

En dramatisk ökning av antalet ensamkommande barn har skett under 2015. För första gången 
har barn anvisats till Båstads kommun utöver vad överenskommelsen stadgat. Detta inträffade 
redan under sommaren och kommunen har hittills i år tagit emot 50 barn, att jämföras med 17 
barn 2014 och sju barn 2013. Detta medför att det antal boendeplatser som finns tillgängliga 
inte räcker. 

Övervägande/framtid 
Förvaltningen behöver snabbt öka tillgången på boendeplatser. Möjligheten att köpa place
ringar på familjehem försvåras av att tillgången minskat i takt med att allt fler kommuner lik
som Båstad saknar boenden. Bedömningen med nuvarande inflöde av anvisade barn är att för 
närvarande cirka 25 ytterligare platser behövs. Burlövs kommun äger en före detta sommar ko-

( loni i Båstads kommun. En möjlighet är att komma överens med Burlöv om att använda denna 
till boende. 

Barnkonsekvensanalys 
Ja, enligt bilaga 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att kontakta Burlövs kommun för avtalsskriv
ning gällande boende för ensamkommande barn i Burlövs kommun före detta barnkoloni i 
Båstads kommun till ett antal av 25 ensamkommande barn. 

151117\ 7df\ha 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barnkonsekvensanalys: 

1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 

Ja:x 

Motivering för beslutet: Beslutet rör barn 

2. Hur påverkas barn oc~ ungdomar av beslutet? 

Positivt: x Negativt: 

Motivering för beslutet: Ensamkommande barn får snabbt möjlighet till boende under 
den initiala asylsökningsfasen. 

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

Ja: Nej: x 

Motivering för beslutet: Beslutet är till förmån för ensamkommande barn. 

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

Ja: Nej: x 

Motivering för beslutet: Enligt Barnkonventionens 22 artikel ska konventionsstaterna 
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker flyktingstatus eller 
anses som flykting i enlighet med tillämplig internationell eller nationell rätt och till
lämpliga förfaranden och oberoende av om det kommer ensamt eller är åtföljt av sina 
föräldrar eller någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd ... 

1 (1) 

151116\h:\2015\bildning och arbete\integration\barnkonsekvensanalys transitboende.docx\ha 
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IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-11 36 av 36 

KS § 299 Dnr KS 001493/2015 - 600 

Uppdatering av bevarandeprogrammet 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väckt av Christer de la Motte (M) om att uppdatera Båstads 
kommuns nuvarande bevarandeprogram, antaget av kommunfullmäktige 
den 25 juni 1997, § 81. 

Yrkande Eddie Grankvist (BP): Ärendet ska inte få väckas. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet får väckas eller inte och 
finner att ärendet inte ska väckas. Omröstning begärs. 

Omröstning 

Beslut 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som inte vill väcka ärendet röstar JA, 
Ledamot som vill väcka ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen resulterar i 5 JA-röster och 5-NEJ-röstar, samt 3 som avstår, 
enligt nedan: 

JA: Inge Henriksson (BP), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP), Hans 
Grönqvist (BP) och Bo Wendt (BP). 
NEJ: Uno Johansson (C), Johan Olsson-Swanstein (M), Christer de la Motte (M), 
Jessica Andersson (S) och Thomas Andersson (FP). 
AVSTÅR: Ingela Stefansson (S), Thomas Nerd (S) och Carolin Gräbner (SD). 

Då ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal har kommunstyrelsen således 
beslutat att ärendet inte ska få väckas. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet om bevarandeprogram ska inte väckas. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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