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Datum: 2016-01-05 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000006/2016 – 904 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Månadens anmälda delegationsbeslut  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2016-01-13 
 
 
1. Kommunledningskontoret. Carl-Magnus Billström. Lista daterad 2015-11-25. 

2. Barn och skola. John Brogård. Lista daterad 2015-12-08. 

3. Kommunstyrelsens ordförande. Ansökan om stipendie ur Anton Olssons stipendiefond 2015. 
Lista daterad 2015-12-10. 

4. Kommunstyrelsens 1:e viceordförande. Ansökan om antagning i hemvärnet. Lista daterad 
2015-12-15. 

5. Kommunstyrelsens 1:e viceordförande. Ansökan om antagning i hemvärnet. Lista daterad 
2015-12-15. 

6. Kommunstyrelsens 1:e viceordförande. Ansökan om antagning i hemvärnet. Lista daterad 
2015-12-15. 

7. Marianne Fredriksson. Dödsboanmälan till Skatteverket. Lista daterad 2016-01-04.  
 
 

Förslag till beslut 
 Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 5 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Delegationsbeslut 

Kommunledningskontoret 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning 
KS/A026 2015-12-17 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. Sa§ Dödsboanmä Marianne Fredriksson 

Ian till 
Skatteverket 

KS/A026 2015-12-23 Dödsboanmälan ÄB 20kap. Sa§ Dödsboanmä Marianne Fredriksson 
Ian till 
Skatteverket 

Underskrift 
Datum Undersk 1ft -

2016-01-04 / tt,,tta1Jne.. 
Namnförtydligande 

Marianne Fredriksson, chefssekreterare I 
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Delegationsbeslut 

Kommunledningskontoret 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A019 2015-12-15 KS Ansökan om antagning i 
001562/20 allmänna hemvärnet 
15-100 

Underskrift 
Datum 

2015-12-15 
Namnförtydligande 

Inge Henriksson 

Se bilaga Kommunstyrelsens 
l:e viceordförande 
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Delegationsbeslut 

Kommunledningskontoret 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A019 2015-12-15 KS Ansökan om antagning i 
001569/20 allmänna hemvärnet 
15-100 

Underskrift 
Datum 

2015-12-15 
Namnförtydligande 

Inge Henriksson 

Se bilaga Kommunstyrelsens 
1:e viceordförande 
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Delegationsbeslut 

Kommunledningskontoret 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

. - -:-
• 

• • 
KS/A019 2015-12-15 KS Ansökan om antagning i 

001570/20 allmänna hemvärnet 
15-100 

Underskrift 
Datum 

2015-12-15 
Namnförtydligande 

Inge Henriksson 

Se bilaga 

I 

,Delegat 

Kommunstyrelsens 
1:e viceordförande 
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Delegationsbeslut 

Kommunledningskontoret 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/E001 2015-12-10 KS Ansökan om stipendie ur 
001528/20 Anton Olssons stipendiefond 

Underskrift 
Datum 

2015-12-10 
Namnförtydligande 

Bo Wendt 

15-900 2015 

Se bilaga Kommunstyrelsens 
ordförande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

UN/ 
U015 

2015-12-08 15/ Beslut att starta utredning av 6 kap§ 10 Skall 
misstanke om kränkande 
behandling. 

KS/P024 2015-12-08 15/ Beslut om att använda person 2:19 Skall 

Underskrift 
Datum 

2015-12-08 
Namnförtydligande 

John Brogård 

\I...') som avses i 2 kap 18 & Skall 
1:.:> 1:>1:>1:>1:> l~ för undervisning längre än sex 
~~ 1.. - <,~ månader. 

se Bilaga John Brogård 

se bilaga John Brogård 

90

90



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
f<ommunstyrelsen 

2015 -11- 2 5 
D~~.'9.~~~~·~· 
("\ " · ~:: .. ~c:;:J~ ...... 
u•~';-W ••• ' 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 

delega- Datum 
tions-
ordning ... 
Underskrift 
Datum 

2015-11-25 
Namnförtydligande 

Carl-Magnus Billström 

Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum 

--
.-~ .. 

' Helsingborgs tingsrätt 
12kap14§ 
rättegångsbalken 

Beslut Delegat 

.. . 
Kommunjurist 
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Datum: 2016-01-05 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000014/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

 
Informationsärenden kommunstyrelsen 2016-01-13 
 
 
A) Investeringsplaner fastighet och gata. Muntlig information från Dennis Karlsson, Båstadhem, 
och trafikingenjör Andreas Jansson.   
 
 
 
Båstad den 5 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-01-05 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000010/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Beslutslogg daterad 2016-01-05  
 

Samråd har skett med: 
.. 
 

 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.  
 

Förslag till beslut 
 Beslutsloggen daterad 2016-01-05 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 5 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2016 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2016-01-05 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

85/12 Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående. 

Teknik- och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med teknik och 
service. 
Information på   
KS 2014-03-12. 
Information på KS au 2015-
02-25 

Ny inform-
ation feb-
ruari 2016 

§ 21, KS 2015-01-14 
Fastställande av evene-
mangstid för 2015 (Utred-
ning gällande översyn av 
riktlinjer och policy för 
evenemang) 

1974/14 Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska 
vara klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal 3/2015 för att 
kunna gälla från och med 1 januari 2016. 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Ärende kommer till KS au 
oktober/KS november 
2015 

Våren 
2016 

§ 87, KS 2015-03-11 
Uppdatering av bidrags-
normer för föreningar 

312/ 
2015 

Ärendet remitteras till förvaltningen. Nya bidragsnormer ska vara klara för 
beslut senast 25 nov 2015. 
 
Beslut KS 2015-10-14 om ny tidsplan: Bidragsnormerna ska vara färdiga att 
börja gälla från 1 januari 2017. 

Teknik och 
service 

Hos teknik och service för 
handläggning. 

Färdiga att 
gälla från 
170101 

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

383/ 
2015 

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

Projektingen-
jören (Fredrik 
J) 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
Diskussion KS au 150930 - 
Uppdraget kvarstår. 

Första 
halvåret 
2016 
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§ 121, KS 2015-04-15 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/20
15 

Förvaltningen ges i uppdrag att utforma förslag till policy för mat och mål-
tider i kommunen. Förslaget till policy ska vara klart att antas av kommun-
fullmäktige den 25 november 2015. 
 
Beslut KS 2015-10-14 om ny tidsplan: Policy för mat och måltider ska vara 
färdiga att börja gälla från 1 januari 2017 

Teknik- och 
servcice 

Handläggs på teknik och ser-
vice.  
 

KF juni 
2016 

§ 219, KS 2015-09-09 
Budgetdirektiv inför bud-
get 2016 
 

001096/20
15 

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

Teknik och 
Service 

Informationspunkt på KS 
160113 

KS 160113 

 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 
 
 

HR chefen HR-avdelningen arbetar med 
att samordna jämställdhets-
arbetet (CEMR-
deklarationen) med andra 
verksamhetsutvecklande 
processer såsom kommunens 
chefsutvecklingsprogram 
samt nya målstruktur.  
 
Anna Höckert och Marianne 
Malm informerade KS 2014-
12-03 om detta. 
 
Information KS 
2015-06-10 
 

Mars 2016 

§ 106, KS 2015-04-15 
Miljöanalyser inför poli-
tiskt beslut i ärenden 

000255/ 
2015 

Uppdaterad anvisning för tjänsteskrivelser tillämpas under ett år, därefter 
görs en utvärdering 

Kommunkans-
liet 

Tjänsteskrivelsen är uppda-
terad 2015-07-01 

Utvärde-
ring 2016-
07-01 
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§ 113, KS 2015-04-15 
Svar på motion ang. ”Vita 
jobb” 

001868/2
013 

Ärendet utgår från KS 2015-04-15. Ska återkomma för beslut när juridiken 
kring möjligheterna att bifalla motionen klargjorts. 

Upphandlaren Svenskt näringsliv har över-
klagat till konkurrensverket.  
Besked väntas april 2016 

Prel. första 
halvåret 
2016 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

582/ 
2015 

En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. Utred-
ningen ska göras av en utomstående konsult. 

Kommun-
juristen 

Pågår. Våren 
2016 

§ 237, KS 2015-09-09 
Hemmeslöv 10:10 mfl. (He-
den) – uppdrag till förvalt-
ningen 

001145/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att komma in med kalkyl på kvadratmeterpris 
för tomterna samt regler för tomtförsäljningarna 

Kommunled-
ningskontoret 

Exploateringsingenjören 
handlägger. 

Våren 
2016 

§ 266, KS 2015-10-14 
Utvärdering av handlings-
planer 

001355/ 
2015 

Inför KS sammanträde i december får förvaltningen i uppdrag att göra en 
sammanställning av: 
A) Programmens handlingsplaner, B) En utvärdering av hur man arbetar 
med handlingsplanerna inom resepektive verksamhet., C) En utvärdering 
om uppnådd effekt D) Förslag till plan för revidering av handlingsplanerna 
inför 2016 för att uppnå programmens intentioner. 

Verksamhets-
utvecklaren 

Verksamhetsutvecklaren 
handlägger 

Samman-
ställning 
över pro-
grammens 
handlings-
planer 
presente-
ras vid KS 
au 160330 

 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
 
 
 
 

     

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

781/14 Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 95, KS 2015-03-11 
Bostadsförsörjningpro-
gram för Båstads kommun 

384/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsförsörjning-
program för kommunen. 
 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

Ute på remiss hos de politiska 
partierna samt de kommu-
nala råden. 

Till KS au 
den 20 
januari 
2016 för 
beslut 

§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Osäkert 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

1467/15 Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Uppdrags-
beskriv-
ning till KS 
160113 

§ 127, KS 2015-04-15 
Inriktningsdokument för 
Båstads utveckling 

496/15 Enligt beslut i SK 150114 ska ett planprogram för Båstad centralort upprät-
tas. Uppdraget ersätter tidigare givna övergripande uppdrag som berört 
utvecklingen av Båstad centralort. Samtidigt gavs Samhällsbyggnad i upp-
drag att återkomma med en närmare beskrivning av erforderlig specialist-
kompetens, kostnader för konsultstöd samt finansiering av uppdraget i 
övrigt. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

Beslut från KS 2015-11-18 att 
inriktningsdokumentet för 
Båstads tätort ställs ut för 
samråd med allmänheten 
fram till 2016-02-29. 

Våren 
2016 

§ 227, KS 2015-11-18 
Grönstråk Malenskogen – 
Skummeslövsstrands na-
turreservat 

1468/15 Kommunens tjänstemän ges i uppdrag att utreda placering, finansiering och 
utförande av ett grönstråk mellan Båstads motionsslinga och Skum-
meslövsstrands Naturreservat. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2016 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 269, KS 2015-10-14 
Korttidsplatser i Båstads 
kommun 

001358/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda lokaler för korttidsplatser i Båstads 
kommun. Ärendet ska med till KS senast januari 2016. 

Vård- och 
omsorg 

Till VN i januari 2016 KS feb 
2016 

§ 268, KS 2015-10-14 
Avveckling av LOV (lagen 
om valfrihet) i Båstads 
kommun 

001357/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för LOV i Båstads 
kommun 

Vård- och 
omsorgsche-
fen 

För handläggning hos vård 
och omsorg 

Våren 
2016 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
§ 82 – KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

1747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 

Myndighets-
nämnden 

På remiss hos myndighets-
nämnden 

Våren 
2016 

 

98

98



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-11-18 1 av 2 

 

 

KS § 219  Dnr KS 001466/2015 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2016  

 
Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 

stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. 

 
 Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för 

kommunstyrelsens ansvarsområde för 2016 
 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna kontrollplaner, vilket 
innebär att det finns en kontinuitet i förslaget. Varje verksamhetsområde har 
fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 
Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2016 är upprättat i enlighet med 
förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll.  
 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2015-11-10  
 Förslag till Intern kontrollplan 2016  
 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Thomas Andersson (FP) yrkar bifall till förslaget.: Förslag till intern 

kontrollplan 2016 för de verksamheter under kommunstyrelsens ansvar 
godkänns.   

 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen beslutar:  
 

1. Förslag till intern kontrollplan 2016 för de verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

_____ 
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Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

 
 

 

Datum: 2015-11-10     

Handläggare: Johan Lindén     

Dnr:       

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Samtliga verksamhetsområdeschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde,  
kommunrevisionen, Ek.avd., Kansliet, IT-avd. Upphandlare      
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsen     
 

 
Förslag till intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsen 
 
I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respektive 
nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamheter. Kommunstyrelsen har därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten 
inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens ansvars-
område för 2016 
 
Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna kontrollplaner, vilket innebär att det finns 
en kontinuitet i förslaget. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra 
uppdateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens 
ansvarsområde.  
 
Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2016 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll.  
 

Förslag till beslut 
 
Förslag till intern kontrollplan 2016 för de verksamheter under kommunstyrelsens ansvar 
godkänns. 
 
 
Båstad och 2015-11-10 
 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Förslag till beslut KSAU 2015-11-18
Version 2015-11-12

Rapportering V/R	
till Analys

1 Kontroll	av	fattade	
delegationsbeslut

Kontroll	om	rätt	
delegat	har	fattat	
beslutet	och	att	
beslutet	anmälts	till	
rätt	nämnd/	
styrelse

Nämnd‐
sekreterare

Kontrolleras	vid	
varje	utskick,	ca	
10g/år

Stickprov	3	
beslut/utskick Kanslichef

V	=	3
R	=	3
V/R	=	9

Kontrollen	utförs	vid	varje	utskick	av	nämndshandlingar	
(omfattar	alla	nämnder	och	kommunstyrelsen)	då	det	finns	
ett	behov	av	det..

2
Rutin	för	kontroll	av	
registrerade	allmänna	
handlingar

Kontroll	av	korrekt	
utförd	registrering	i	
Diabas

Registrator 4	ggr/år

Ett	aktuellt/	pågå‐
ende	ärende	i	
Diabas	och	kont‐
rolleras	utifrån	
upprättad	
checklista.

Kanslichef
V=3
R=3
V/R=9

Kontrollmomentet	kvarstår	då	det	fortfarande	finns	behov	
och	det	är	viktigt	att	vårt	diarie	är	korrekt.

Checklista	för	kontroll,	bilaga	till	kontrollplanen.

3
Rutin	för	besvarande	av	
skrivelser	till	
kommunen

Kontroll	av	att	
inkomna	skrivelser	
besvarats	
skyndsamt

Registrator 10	ggr/år

Stickprov	3	
inkomna	
handlingar	l	gång.	
Stickprov	tas	på	
handlingar	som	
skickats	ut	i	
förvaltningen.

Kanslichef
V=4
R=3
R/V=12

Förvaltningslagen	4	§		"Frågor	från	enskilda	skall	besvaras	
så	snart	som	möjligt".Med	inkomna	skrivelser	avses	
skrivelser	adresserade	till	kommunen	via	postadress	269	
80	Båstad	eller	e‐postadress	bastads.kommun@bastad.se

4 Regler	för	upphandling Ramavtalstrohet Upphandlare 1	ggr/år se	bif	bilaga Ekonomichef
V=3
R=3
V/R=9

Modellen	för	avtalstrohet	är	samma	som	föregående	år.	
Dock	väljs	nya	konton	och	verksamhetsområden	för	intern	
kontroll.

5 Regler	för	upphandling Direktupphandling	
och	dokumentation Upphandlare 1	ggr/år se	bif	bilaga Ekonomichef

V=3
R=4
V/R=12

Nya	LOU	regler	kommer	troligtvis	att	leda	till	högre	
direktupphandlingsbelopp	men	också	hårdare	krav	på	
dokumententation.	Dessa	nya	rutiner	bör	införas	redan	nu.

6 Rutin	för	representation

Kontroll	av	att	det	
är	rätt	attestant,	
deltagarlista,	syfte,	
rätt	moms	och	att	
reglemente	följs.

Ekonom minst	1	ggr/år Urval	sker	utifrån	
riskbedömning Ekonomichef

V=3
R=3
V/R=9

Återkommande	kontrollmoment	som	säkerställer	att	
kommunen	gör	korrekta	momsavdrag	och	tillämpar	
skatteverkets	regler	rätt.	Avvikelser	kan	innebära	oönskad	
negativ	publicitet	och	felaktig	redovisning	av	moms.

7 Kundfakturering

Kontroll	att	fakturor	
innehåller	rätt	
uppgifter	och	
uppfyller	lagkrav

Ekonom 1	ggr/år
Stickprov	25	st	
utifrån	
riskbedömning

Ekonomichef
V=3
R=3
V/R=9

Vid	fakturering	är	det	viktigt	att	fullständig	information	om	
varför	fakturering	sker	och	vad	faktureringen	avser.

8 Momshantering
Kontroll	av	att	
momsen	är	rätt	
redovisat

Ekonom 2	ggr/år

Urval	görs	från	
samtliga	transak‐
tioner,	utifrån	
givna	kriterier

Ekonomichef
V=3
R=4
V/R=12

Kontroll	av	att	rätt	moms	är	avdragen	vilket	kontrolleras	
genom	att	samliga	poster	i	urvalet	granskas.	Kontrollen	av	
att	rätt	momssats	använts	i	syfte	att	följa	gällande	
skatteregler.

Kommunledning

Metod Motivering	till	val	av	kontrollmoment

Intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsen i Båstads kommun
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens
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Förslag till beslut KSAU 2015-11-18
Version 2015-11-12

Rapportering V/R	
till Analys

Metod Motivering	till	val	av	kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

9 Rutin	för	hantering	av	
SITHS‐kort

Kontroll	av	att	
riktlinjer	för	
hanteringen	av	
SITHS‐kort	följs.

SITHS‐
kortsansvarig 1	ggr/år

Kontroll	av	att	
personal	med	
SITHS‐kort	som	
avslutad	sin	tjänst	
lämnat	tillbaks	
SITHS‐kortet.

IT‐chef
V=3
R=3
V/R=9

Det	är	viktigt	att	personal	som	avslutat	sin	tjänst	lämnar	
tillbaks	sitt	SITHS‐kort.	Det	är	chef	som	ska	ombesörja	
återlämnandet	till	Helpdesk.	Om	så	inte	sker	finns	risk	för	
att	kortet	kan	missbrukas.

Teknik	och
service

1 Försäljning	av	biljetter	
Malens	Havsbad

Dokumentation,	
kontroll	och	
uppföljning	av	
upprättad	rutin

Administratör 1	ggr/år Stickprov Avdelningschef
V=3
R=2
V/R=6

Manuell	hantering,	stor	volym	och	principiellt	viktigt	att	
kontanthantering	sker	korrekt.	Hög	väsentlighet.

2 Kontanthantering	
Ungdomens	hus

Dokumentation,	
kontroll	och	
uppföljning	av	
upprättad	rutin

Administratör 1	ggr/år Stickprov Avdelningschef
V=3
R=2
V/R=6

Manuell	hantering	och	principiellt	viktigt	att	
kontanthantering	sker	korrekt.	Hög	väsentlighet

3 Verksamhetsbidrag	
Idrottsföreningar

Kontroll	av	
närvarokort Administratör 2	ggr/år

Stickprov	i	
samband	med	
bidragsansökan

Avdelningschef
V=3
R=2
V/R=6

Bidragsansökan	och	utbetalt	bidrag	skall	överensstämma	
med	vad	föreningen	är	berättigad	till.	Hög	väsentlighet.

4 Leverantörsfakturor

Kontroll	av	att	
leverantörsfaktur‐
or	överrensstäm‐
mer	med	avtal

Administratör 1	ggr/år Stickprov Verksamhets‐
områdeschef

V=3
R=3
V/R=9

Avtal	skall	följas	och	eftersom	det	är	en	stor	mängd	fakturor	
som	hanteras	finns	risk	att	vissa	avtalsvillkor	ej	är	
kontrollerade.	Hög	väsentlighet	och	risk.

5 VA‐Anslutning

Kontroll	av	
fastigheters	VA‐
anslutning	och	
debitering

Beställare	VA 1	ggr/år Stickprov Verksamhets‐
områdeschef

V=3
R=3
V/R=9

Hög	väsentlighet	att	korrekt	avgift	betalas	och	att	
fastigheten	har	rätt	VA‐lösning.	Debitering	sköts	av	
kommunalt	bolag.	Hög	risk.
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Förslag till beslut KSAU 2015-11-18
Version 2015-11-12

Rapportering V/R	
till Analys

Metod Motivering	till	val	av	kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

1
Rutin	för		fakturering	av	
plan‐	och	kartavgifter

Kontroll	av	att	
fakturering	skett

Administratör Kvartalsvis Stickprov	på	2	st	
ärenden

Verksamhetschef V=3,	
R=3,	
V/R=9

Fakturering	är	väsentligt	och	vi	ser	ingen	anledning	att	
utöka	eller	förändra	rutinen.

2

Dokumentation	av	
planbesked

Kontroll	av	de	olika	
momenten	i	
flödesschemat	för	
planbesked.

Se	separat	Bilaga	1	
"Anvisningar	
upprättande	av	
internkontrollplan	
planbesked"

Handläggare/	
administratör	på	
planavdelningen.	

Roterande	
uppdrag	mellan	
handläggarna.

En	gång	per	
halvår,	två	
ärenden	per	
handläggare.

Samtliga	
planarkitekter	
respektive	
assistent	granskar	
två	ärenden	som	
någon	annan	än	en	
själv	är	
handläggare	för.		

Verksamhetschef V=3,	
R=2,	
V/R=6

Den	tidigare	rutinen	kvarstår.	Vi	behöver	få	bättre	kontroll	
på	hanteringen	av	ansökningarna	när	de	stannat	upp	för	
olika	problemlösningar.	

3

Kontroll	av	karttittskåp	
på	Internet‐
Båstadkartan

Kontrollera	att	
kartans	funktioner	
och	innehåll	
fungerar	och	är	
korrekt.	Se	bilaga	1	
"Bilaga	1‐Rutin	för	
kontroll	av	
Båstadkartan.docx"

Roterande	
uppdrag	bland	
kart/GIS‐
handläggarna.

Minst	1	gång/år Stickprov	av	
kartlager	och	
funktioner	i	
kartan,	se	bilaga	1	
Bilaga	1‐Rutin	för	
kontroll	av	
Båstadkartan.docx

Verksamhetschef Påverkan	varierar	
beroende	på	
vilken	funktion	
som	eventuellt	
brister.	Generellt	
gäller	att:	V=3	R=3	
V/R=9

Viktigt	att	innehållet	i	kartan	är	korrekt	så	att	allmänheten	
får	rätt	information.

4

Rutin	för	kontering	av	
intäkter	och	kostnader

Kontroll	av	att	både	
inkommande	och	
utgående	fakturor	
konteras	rätt	i	
enlighet	med	
kodplanen.

Administratör Kvartalsvis Stickprov	av	två	
intäkts‐	och	två	
kostnadsposter.

Verksamhetschef V=3,	
R=3,	
V/R=9 Att	konteringen	blir	korrekt	är	väsentligt	för	att	underlätta	

och	genomföra	en	korrekt	uppföljning	av	ekonomin.

1

Kontakt	med	den	drab‐
bade	för	uppföljning	av	
räddningsinsats	(brand	i	
byggnad)	samt	råd	och	
stöd	inom	10	
arbetsdagar

Kontroll	av	
genomförda	
insatser

Operativ	chef 30/4,	31/8,	31/12
Stickprov	(5)	från	
ärendehanterings‐
system	Daedalos

Verksamhets‐
områdeschef

V=3
R=3
V/R=9

Rutin/system	i	syfte	att	följa	upp	servicedeklarationerna.	
Kontrollerna	genomförs	i	samband	med	
tertialuppföljningarna.	

Samhällsbyggnad

Samhällsskydd
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Rutin för kontroll av Båstadkartan 

Rutin/System	
Kart/GIS	ajourför	det	karttittskåp	som	finns	på	kommunens	hemsida.	Där	presenteras	
information	som	kan	vara	intressant	för	våra	medborgare	och	allmänhet.		Kartan	består	av	
en	bakgrundskarta	med	grundläggande	kartinformation	såsom	vägar	och	byggnader	samt	
verksamhetsspecifik	information	om	tex	detaljplaner,	bibiliotek	och	lekplatser.		
Bakgrundskartan	och	dess	funktioner	ansvarar	kart/GIS	för,	medan	den	
verksamhetsspecifika	informationen	har	en	tema‐ägare	på	respektive	verksamhetsområde	
som	ansvarar	för	att	deras	information	är	korrekt.		

Kontrollmoment	
Kontrollera	att	kartans	funktioner	och	innehåll	fungerar	och	är	korrekt.	

Kontrollansvar	
Konstoll	utförs	av	kart/GIS‐handläggare.	

Frekvens	
Minst	1	gång/år	

Metod	
Tre	slumpmässigt	utvalda	lager	i	bakgrundskartan,	samt	tre	verksamhetsspecifika	lager	
kontrolleras.	Lagrens	aktualitet	kontrolleras	och	stäms	av	med	övrig	information	i	
metadatalistan.	För	de	verksamhetsspecifika	lagren	tas	även	kontakt	med	tema‐ägare	för	
att	kontrollera	att	deras	information	är	korrekt.	
Sökfunktionen	och	verktygen	i	kartan	ska	kontrolleras	så	att	de	fungerar.	

Rapportering	till	

Chef	för	verksamhetsområdet.	

V/R	Analys	

	

Påverkan	varierar	beroende	på	vilken	funktion	som	eventuellt	brister.	Generellt	gäller	att:
V=3	
R=3	
V/R=9	
	
	

Kommentar	

	

Motivering	till	val	av	kontrollmoment	

Viktigt	att	innehållet	i	kartan	är	korrekt	så	att	allmänheten	får	rätt	information.	
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Anvisningar upprättande av internkontrollplan – 
dokumentation av Planbesked 
	
Rutin/System	
	
Kontroll	av	ansökningarna	för	planbeskedens	olika	moment,	att	man	följer	lagen	om	att	
exploatör/sökanden	får	besked	om	hur	lång	handläggningstiden	kommer	att	bli.	Besked	skall	
lämnas	inom	en	fyra	månaders	period.		
	
	
Kontrollmoment	
	
Flödesschemat	för	planbesked	
	

1. Planbesked	söks	
Kontrollmoment:		
Ansökan	måste	vara	skriftlig.	Är	ansökan	diarieförd?	
Finns	karta	över	området	bifogat	till	ansökan.	Ger	ansökan	en	tydlig	beskrivning	av	vad	
marken	är	avsedd	för,	annat	ändamål	mm.	
Gäller	förfrågan	ett	byggnadsverk,	finns	det	med	en	ritning	på	dess	karaktär?	
Finns	kontaktuppgifter	angivet	på	ansökan.	
Är	ärendet	lämnat	till	planmötet	för	tilldelning	av	handläggare?	
	

2. Handläggning	
Kontrollmoment:		
Har	erforderliga	ritningar/handlingar	inkommit	som	krävs	för	att	ärendet	ska	vara	
komplett?	
Har	ärendet	varit	upp	på	planmötet	för	tilldelning	av	handläggare?	
Har	bekräftelse	skickats	med	tidsangivelse	för	handläggningen	till	sökanden	inom	4	
månader	från	ansökningsdatum?	
Är	planansökan	införd	på	planlistan	och	uppförd	under	rätt	rubrik?	
	

3. Beslut	fattas	
Kontrollmoment:	
Om	ansökan	blivit	avslagen,	finns	motiveringar	till	beslutet?	Har	sökanden	blivit	
informerad?	
Vid	positivt	beslut,	har	besked	skickats	till	sökanden,	tillsammans	med	faktura	för	
planbeskedet.	
Är	beslutet	fattat	inom	4	månader	från	det	att	ansökan	är	komplett?	(vilket	krävs	enligt	
plan‐	och	bygglagen)	
	

4. Dags	att	börja	handläggningen	
Kontrollmoment:	
Finns	egen	kontrollplan	för	handläggningen	av	planärenden,	se	bilaga	4	
”kontrollblankett	för	detaljplan	och	områdesbestämmelser”.	
	
Kontrollansvar	
	

	

Handläggare/assistent	på	planavdelningen.	
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Frekvens	
	

	

En	gång	per	halvår,	två	ärenden	per	handläggare.	
	
Metod	
	
Samtliga	planarkitekter	respektive	assistent	granskar	två	ärenden	som	någon	annan	än	en	själv	
är	handläggare	för.			
	
Rapportering		till	
	
Samhällsbyggnadschefen	
	
V/R	Analys	

V=3	
R=2	
V/R=6	

 
	
Motivering	till	val	av	kontrollmoment	
Vi	har	missat	att	meddela	en	sökande	om	handläggningstiden	för	ett	planbesked	inom	en	4	
månaders	period.	Vi	behöver	få	bättre	kontroll	på	hanteringen	av	ansökningarna	när	de	stannat	
upp	för	olika	problemlösningar.		
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 Tjänsteskrivelse  
 

151222\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2015-12-21 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 001295/2015 – 412 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service 
Båstad hamn AB 
Handikapprådet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Inkommen skrivelse ifrån kommunala handikapprådet  
 

Samråd har skett med: 
- 
 

 
Skrivelse från det Kommunala Handikapprådet angående bristande tillgäng-
lighet i Hamnområdet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala handikapprådet (nedan kallat KHR) inkom den 1 oktober med en skrivelse 
avseende bristande tillgänglighet i hamnområdet i Båstad. I skrivelsen återberättas ett antal 
brister ur ett tillgänglighetsperspektiv samt att det trots återkommande träffar med Båstad 
Hamn AB inte vidtagits önskade åtgärder för att förbättra tillgängligheten.  
 
Bakgrund 
Det kommunala handikapprådet (nedan kallat KHR) inkom den 1 oktober med en skrivelse 
avseende bristande tillgänglighet i hamnområdet i Båstad. I skrivelsen återberättas ett antal 
brister ur ett tillgänglighetsperspektiv samt att det trots återkommande träffar med Båstad 
Hamn AB inte vidtagits önskade åtgärder för att förbättra tillgängligheten.   
 

Aktuellt 
Förvaltningen har vid återkommande träffar med Båstad hamn AB lyft upp frågor kring till-
gänglighet och föreslagit att de kan använda KHR som remissinstans när de planerar att göra 
förändringar eller kompletteringar i hamnområdet. Enligt undertecknads uppfattning ställer 
Båstad hamn AB sig positivt till tillgänglighetsfrågorna men de efterfrågar dels vilka regler och 
föreskrifter de ska rätta sig efter och dels direktiv ifrån kommunstyrelsen och inte ifrån KHR, 
vilket även KHR nämner i sin skrivelse.  
 
Förvaltningen träffade, genom undertecknad, den 17 november representanter från Båstad 
hamn AB där även inkommen skrivelse ifrån KHR diskuterades. Vid detta möte beslutades att 
en oberoende tillgänglighetskonsult ska anlitas för att genomföra en besiktning av hamnområ-
det. Besiktningen kommer genomföras under första kvartalet 2016 och sedermera ligga som 
grund för utlåtande med eventuellt nödvändiga åtgärder och tillhörande regler, föreskrifter 
eller lagtext. Båstads kommun kommer genom Teknik och service vara beställare till denna 
besiktning medan kostnaden fördelas mellan Båstad Hamn AB och kommunen. 
 
Med ett besiktningsprotokoll som underlag till en åtgärdsplan ställer Båstad hamn AB sig posi-
tiv till att vidta de åtgärder de, enligt föreskrifter m.m, är ansvariga för. 
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Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Denna tjänsteskrivelse utgör kommunstyrelsens svar på inkommen skrivelse ifrån det 
kommunala handikapprådet. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att låta oberoende tillgänglighetskonsult utföra besiktning 
och ta fram eventuell åtgärdsplan. Detta ska vara utför första kvartalet 2016.   

 
 
 
Båstad 2015-12-21 
 
 
Sven-Inge Granlund 
Mark- och fritidschef 
Teknik och service 
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Grevie 2015-09-30 

Till: Kommunstyrelsen Båstad Kommun 
Kopia till Hamnbolaget Båstad Hamn 

Angående bristande tillgänglighet i Hamnområdet 

Bakgrund: 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns~yre l!len 

2015 -10- 0 1 
Dnr .. 'hS ... ~~ .... ~~ .. 
,']>..,.,~~'.'$. .:7 ... ~.\~ .... 

Handikapprådet i Båstads Kommun har under flera års tid försökt få till förändringar för 
att förbättra tillgängligheten i hamnområdet. Rådet har, tillsammans med 
representanter från kommun och hamn bolag, besökt hamnen vid ett flertal tillfällen de 
senaste åren för att påtala vilka brister som finns. Området omfattas av de regler som 
gäller för allmän mark - att det ska vara tillgängligt och framkomligt för samtliga 
invånare. Rådet har fått muntliga besked från representant från hamnbolaget att 
åtgärder ska utföras, men ännu har inget skett. 

Rådets ordförande framförde bland annat på kommunfullmäktige 4 maj 2015 i 
samband med fullmäktiges ärende: "Båstads Hamn, godkännande av investeringsplan 
2014" återigen de synpunkter/önskemål som rådet har; innebärande att Hamnbolaget 
måste förbättra tillgängligheten i hamnområdet. 

Den 19 maj 2015 fick ordförande i KHR information av kommunfullmäktiges tillsyns
politiker i Hamnbolaget, Ann-Margret Kjell berg, att Hamnbolaget vill ha skriftligt 
underlag på önskade förändringar, vilket ordförande skrev och försökte lämna till 
hamnkaptenen för vidarebefordran till Hamn bolaget. Vid det tillfället upplystes 
ordförande om att det lämnats besked från Hamn bolaget att man önskade direktiv från 
Kommunstyrelsen, och inte från handikapprådet. 

Aktuellt 
Handikapprådet framför härmed en skriftlig framställan till kommunstyrelsen i Båstads 
kommun, för vidare befordran till Hamn bolaget, med rådets synpunkter avseende 
bristande tillgänglighet i Båstad hamn. Följande hinder har rådet sett som prioriterade 
att åtgärdas: 

1) Byt ut markbeläggningen på grillplatsen, det fungerar ej att köra rullstol på 
befintligt underlag. Lägg stora plattor i stället så att platsen blir tillgänglig för alla. 

2) Den offentliga handikapptoaletten behöver dörröppnare och godkänd ramp så att 
man kan komma in på toaletten med rullstol utan att behöva ha 2 medhjälpare 
med sig. Dörren är tung att öppna och blir inte uppe. Rampen är veckad, för kort 
och för brant - gör den istället plattare och längre, utan veck. Det saknas även 
larmknapp i golvnivå ifall man blir liggande. 

3) Måla "kantstenarna" längs gångvägen vid hamnbassängen vita så att exempelvis 
synskadade inte riskerar att ramla omkull. 

4) Informera samtliga verksamheter, restauranger och kiosker om optimal 
möblering för maximal tillgänglighet, så att man lämnar de stora plattorna fria att 
köra på, och "möblerar" så att det går att ta sig fram med rullstol, rullator, 
barnvagn osv. Den "uppfart" som Papas sade sig använda som entre för 
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Grevie 2015-09-30 

exempelvis rullstolsåkande gäster är sedan ett par somrar tillbaka helt belamrad 
med stora möbler som man inte flyttar i en handvändning. Detsamma gäller för 
soptunnor, blomsterarrangemang med mera som alltför ofta står på 
gång/ cykel vägen. 

Det är rådets önskan att dessa punkter prioriteras så att hamnen kan bli tillgänglig för 
alla kommunens invånare och besökare, med eller utan funktionsnedsättningar. 

Grevie, 2015-09-30 

Ingrid Edgarsdotter 
Ordförande i Kommunala HandikappRådet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-12-16 1 av 1 

 

 

KS § 241  Dnr KS 001291/2015 - 350 

Motion - Utreda vad det skulle kosta kommunen att behålla spåret 
mellan Båstad och Förslöv för att trafikera sträckan med en 
spårvagn i egen regi 

 
Beskrivning av ärendet 2015-09-29 inkom en motion från Sverigedemokraterna om att utreda kostnad 

för Båstads kommun att behålla spåret mellan Båstad och Förslöv för att 
trafikera sträckan med en spårvagn i egen regi..  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2015-11-16.      
 
Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Motionen avslås. .  

 
       

 
 

 

111

111



 Tjänsteskrivelse  
 

151117\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2015-11-16 
Handläggare: Katarina Pelin 
Dnr: KS 001291/2015 – 350 
Till: Kommunfullmäktige  
 

Beslutet skall expedieras till: 
Sverigedemokraterna  
 

 

 
Svar på motion - utreda vad det skulle kosta kommunen att behålla spåret 
mellan Båstad och Förslöv för att trafikera sträckan med en spårvagn i egen 
regi 
 

Sammanfattning av ärendet 
2015-09-29 inkom en motion från Sverigedemokraterna om att utreda kostnad för Båstads 
kommun att behålla spåret mellan Båstad och Förslöv för att trafikera sträckan med en spår-
vagn i egen regi.  
 

Aktuellt 
Kommunfullmäktige har tidigare avvisat tanken på att behålla spåret och i stället ställt sig posi-
tiv till en gång- och cykelväg. Trafikverket har upphandlat upprivning av spåren som nu har 
påbörjats.  
 
Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Motionen avslås  
 
 
 
Båstad 2015-11-16  
 
 
Katarina Pelin  
Kommunchef  
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Motion: 

BÅSTADS KOMMUN 

2015 -09- 2 9 
R.m .......... W,; .. . 
~.t;Jo ·· ·· ········ ...... . (. 7:-.f. .. k/?l.5- 1) 0 

• • ••••• o 

Utreda vad det skulle kosta Båstad kommun att behålla spåret mellan Båstad och Förslöv för att 

trafikera sträckan med en spårvagn i egen regi. 

Till fullmäktige i Båstad kommun 

Bakgrund: 

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

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

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

järnvägssträckan. 

Fördelar med en spårvagnsförbindelse mellan kommunens orter är följande: 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

Miljövänligt då sträckan är elektrifierad och minskar beroendet av bussar. 

Binder samman orterna längs sträckan vilket gynnar framförallt Grevie. 

Förbättrar kollektivtrafiken mellan orterna. 

Spårvagnar är tysta och anpassade för att gå i stadsmiljö och behöver minimala 

plattformar, vilket innebär låga investerings kostnader. 

Spårvagnar är lätta i förhållande till tåg vikt (ca 20-60 ton) och har därför inte samma 

krav på räls och banvall som till exempel ett godståg med total vikt på över 1000 ton. 

Finns begagnade spårvagnar att köpa och spårvagnar har lång livslängd. 

Spårvagnar har bra backtagningsförmåga i förhållande till tåg. 

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

exempel vid företagsbyn och bostadsområden, då plattformen inte behöver vara 

mycket mer omfattande än en busshållplats då spårvagnar är konstruerade för att ta 

upp passagerare från gatuplan. 

Detta skulle även gynna turismen då man kunde marknadsföra den vackra 

sträckningen genom Sinarpsdalen i turist sammanhang. 
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# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

Nackdelar: 

# 

# 

# 

# 

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

strategisk plats i kommunen och stimulerar förhoppningsvis inflyttningen inte bara 

till Grevie utan även övriga Bjäre. 

Båstad skulle hamna på kartan över kommuner med spårvagnar i landet och på så 
sätt göra något unikt. 

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

och värna om miljön samt tänka klimat smart. 

Spårvagn skulle innebära ett par arbetstillfällen till i kommunen. 

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

personal att ta sig till och från jobbet. 

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

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

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

tidtabell med två avgångar i timmen i respektive riktning och detta innebär också att 

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

på spåret. 

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

önskar stiga på eller av. 

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

från EU eller någon annan intressent. 

Underhållskostnader för banvall och räls, mm. 

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

alternativt månadskort. 

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

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

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

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

banvallen. 

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

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

bort mot tunnelmynningen för att komma närmare den nya stationen i Båstad är detta bara 
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positivt, då syftet är att tillgänglighet för så många som möjligt. 

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

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

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

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

detta bör utredas. 

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

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

begagnat marknaden för att pressa investeringskostnaden. 

SO i Båstad kommun 

Genom 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-12-16 1 av 1 

 

 

KS § 239  Dnr KS 001467/2015 - 300 

Inriktningsdokument för Förslövs utveckling - Uppdragsbeskrivning 

 
Beskrivning av ärendet Förslöv är inne i en förändringsfas som påverkar ortens struktur. Under de 

senaste fem åren har det skett en stark befolkningstillväxt i orten, ett faktum 
som påverkar både skolstrukturen och bostadssituationen. Samtidigt har 
kommunen under många år kämpat för att lösa en övergripande problem 
dagvattenproblematik för hela samhället. I slutet av 2015 finns det återigen en 
järnvägsstation i orten med pågatågstrafik – vilket ur historiskt perspektiv genererar 
både bostadsbyggande och nyetablering av verksamheter/industrier. 

  
 Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-12-02 gavs Samhällsbyggnad i uppdrag 

att ta fram ett inriktningsdokument för Förslövs utveckling samt att upprätta en 
uppdragsbeskrivning för centrala Förslövs utveckling, som skulle återkopplas för 
beslut vid nästkommande möte för kommunstyrelsen.     

      
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Olof Selldén, daterad 2015-12-16-      
 
Föredragande Översiktsplanerare Olof Selldén föredrar ärendet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta uppdragsbeskrivning för inriktningsdokument för Förslövs utveckling.      
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2015-12-16 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: B15-1228, KS 001467/2015-300 

Till: Kommunstyrelsen via kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Tjänsteskrivelse Inriktningsdokument för Förslövs utveckling2015-11-02 

 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg 
 

Uppdragsbeskrivning för inriktningsdokument för Förslövs utveckling 
 

Aktuellt 
 

SYFTE 

Syftet med arbetet är att ta fram ett inriktningsdokument för Förslövs samhälles utveckling med tydliga ut-
gångspunkter att förhålla sig till i fortsatt planering. Inriktningsdokumentet ska utreda och närmare analysera 
hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utveck-
las in i framtiden. 

UTMANINGAR 

Ramen för arbetet utgörs som alltid av fysiska förutsättningar (topografi, grönområden, jordbruksmark, vatten-
drag, bebyggelsestruktur, infrastruktur, statliga intressen, kulturhistoriska apekter mm) men också miljömäss-
iga, sociala och ekonomiska förutsättningar är väsentliga krafter som bidrar till att forma framtidens Förslöv. 

Förslöv har under de senaste tio åren upplevt en relativt stor befolkningstillväxt (13% ökning på 10 år), vilket 
har resulterat i fulla skolor, ökat behov av vårdplatser och ökat bostadsbyggande. Befolkningsstrukturen för 
samhället visar på en ung befolkning med 80% inom åldersspannet 0-65 år. Behoven för vad samhället ska 
erbjuda dess invånare behöver därför breddas. Kommunen som ansvarar för den fysiska planeringen samt är en 
stor markägare i och omkring samhället har därav goda möjligheter att bidra till Förslövs utveckling. 

I dagsläget, år 2015, finns den lokala handeln i samhället främst utspridd längs Vantingevägen/Bokesliden men 
både mindre och större butiker finns i hela samhället. Det finns ingen tydlig samlingspunkt – mötesplats, så 
som ett torg eller park. På dagtid möts Förslövsborna på Ica eller vid fotbollsplanen, kvällstid fungerar den 
lokala bensinstationen som mötesplats. Förslövs ekonomiska och sociala struktur har stora brister som behöver 
utredas och förbättras. 

Den nya järnvägsstationens placering väster om samhället innebär både utmaningar och fantastiska möjligheter 
för Förslöv. Stationens placering är en utmaning på så vis att avståndet till bebyggelse, grönområden och han-
del m.m. är med Förslövs mått mätt stort. Stationens placering är en möjlighet genom att befolkningen kan 
arbetspendla längre sträckor, för arbetsgivare att rekrytera personal, för unga och äldre att ta sig till kultur och 
fritidsaktiviter m.m.  

Hanteringen av dagvattnet är ett problem i Förslöv, byggnation i de östra delarna hindras av att omhänderta-
gandet inte är tillräckligt - ett problem som påverkar utvecklingen i hela samhället, ett problem som kräver ett 
övergripande grepp för hela orten. 
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Öster om Förslöv finns fantastiskt vacker natur att vandra eller motionera i, men i samhället lyser den gröna 
strukturen med sin frånvaro. Ett modernt jordbrukslandskap omgärdar Förslöv i övriga väderstreck vilket inne-
bär att tillgängligheten till grönområden och rekreation är begränsad för samhällets västra invånare. 

AVGRÄNSNING 

Inriktningsdokumentet omfattar hela tätorten Förslöv. Arbetet måste även förhålla sig till genomförda och 
pågående projekt så som detaljplaneläggning av Förslöv 2:4 och arbete med utbyggnad av förskola, F-6 och 
vårdboende. 

Klimatfrågan behöver beaktas genomgående i hela arbetet. Likaså behöver inriktningsdokumentmet, omfatta 
och formulera svar på frågor om graden av markutnyttjande (täthet, hushöjder) och olika delområdens innehåll 
(bostäder, handel, verksamheter, förskolor/skolor, områden för rekreation och fritid).  

METOD 

I det inledande skedet kartläggs nuläget, Förslövs struktur, förutsättningar och behov. Utifrån detta arbetas 
sedan riktlinjer för den framtida utvecklingen fram. Detta bör göras i samarbete med invånarna i Förslöv. Detta 
kan göras genom exempelvis workshops eller fokusgrupper. Det viktiga med dessa insatser är att nå de grupper 
som vanligtvis inte gör sina röster hörda i planeringssamanhang. Exempel på dessa grupper är ungdomar och 
småbarnsfamiljer. Att genomföra exempelvis fokusgrupper kring vilka miljöer som efterfrågas som kan leda 
till fysisk aktivitet, spontanidrott och kreativ lek är en av insatserna för att nå kommunens mål för ökad fysisk 
aktivitet under inriktningsmålet goda levnadsvanor. Invånardeltagandet bör läggas på nivån ”Dialog” för att ge 
deltagarna möjlighet att i viss mån påverka förslagets utformning. Det är dock mycket viktigt att tydliggöra för 
deltagarna vilka delar som kan påverkas och vilka som inte är påverkningsbara pga exempelvis lagstiftning 
eller avvägningar mellan andra intressen.  

 

Figuren är en modifiering av statsvetaren Sherry Arnsteins modell ”Ladder of Citizen Participation” 

Arbetet kommer regelbundet att återkopplas till KSAU antingen som informationsärende eller för beslut bero-
ende på var i processen arbetet befinner sig. 

Inriktningsdokumentet avses samrådas med allmänheten och övriga berörda innan det antas av kommunfull-
mäktige. 
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Utredningar 

En social konsekvensbeskrivning (SKB) bör göras inom ramen för inriktningsdokumentet. En SKB beskriver 
en plans påverkan på de sociala aspekterna. Dessa är mycket viktiga för människors livskvalitet och bör ha en 
given roll i stadsplaneringen, jämte ekonomiska och ekologiska perspektiv. I begreppet ”sociala aspekter” ryms 
många dimensioner, exempelvis vardagsintegration, stadens rumsliga påverkan på frågor som trygghet, jäm-
likhet och jämställdhet. En SKB bör i detta fall fokusera på bland annat ungas levnadsvillkor, hur eventuella 
förändringar i stadskärnan påverkar vardagslivet och stadens identitet men även på hur en utveckling vid nya 
järnvägsstationen påverkar östra delarna av Förslöv. SKBn bör vara kopplad till invånardeltagandet. 

Miljökonsekvenserna beskrivs övergripande i arbetet. Detaljerade miljökonsekvensbeskrivningar görs i sam-
band med de detaljplaner, som kan bli ett resultat av inriktningsdokumentet, om de bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 

En övergripande dagvattenutredning samt en utredning om markförhållanden behöver göras inom ramen för 
inriktningsdokumentet. Det kan även bli aktuellt att utreda trafikfrågor samt buller. 

 

TIDPLAN 

Jan-Feb Analys förutsättningar 

Mars Framtidsstrategier, workshop med allmänheten 

April KSAU beslut om samråd 

Maj Samråd  

Juni Bearbetning/revideringar 

Aug KSAU godkännande 

Sept KS godkännande 

Tidplanen kan komma att justeras pga. oförutsedda utredningar. Den kan även komma att anpassas till 
översiktsplanens tidplan. 
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RESURSER 
Arbetet med inriktningsdokumentet kommer att arbetas fram av en projektgrupp där översiktsplanerare Olof 
Selldén är projektansvarig. I projektgruppen ingår ytterligare personer från samhällsbyggnad och representan-
ter från övriga förvaltningar. 

Kostnaden för framtagandet av inriktningsdokumentet uppskattas till 282 000 kr. 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 
1. Att anta uppdragsbeskrivningen för inriktningsdokument för Förslövs utveckling. 
 
 
Båstad 2015-12-16 
 
 
 
Olof Selldén, Samhällsbyggnad 
 
Översiktsplanerare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-12-16 1 av 1 

 

 

KS § 243  Dnr KS 001215/2014 - 903 

Arbetsordning för kommunfullmäktige från och med 1 januari 2015 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidie har författat en skrivelse där man tar upp hur 

fullmäktige ska kunna göras intressantare för ledamöterna och hur man där 
som folkvald faktiskt ska kunna påverka kommunens politik. Frågan har 
diskuterats på gruppledarmötena och med ledning av den diskussionen 
tillsammans med exempel från andra kommunen föreslår presidiet ändring i 
kommunfullmäktiges arbetsordning.              

 
Underlag till beslutet Upprättat förslag av kommunfullmäktiges presidie, daterat 2015-12-03, till 

ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning.               
 
Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
   

Förslag på ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning lämnas vidare till 

kommunstyrelsen.     
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~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
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Förslag till ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning 

Presidiet har under lång tid diskuterat hur vi kan göra fullmäktige intressantare för ledamöterna 
och att man där som folkvald faktiskt skall kunna påverka kommunens politik. Det finns också 
ett missnöje med de långa utdragna mötena, diskussioner där man går långt utanför det ämne 
ärendet handlar om, talare som upprepar vad som sagts tidigare och talar allt för ofta och för 
länge. 

Frågan har diskuterats på gruppledarmöten och med ledning av den diskussionen och exempel 
från andra kommuner vill vi föreslå följande ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning: 

1. När ledamot ämnar lämna lokalen för kortare tid skall presidiet uppmärksammas på 
detta. Lämnar man sammanträdet för längre tid, eller för gott, skall skriftligt med
delande om detta och namn på eventuell ersättare lämnas till presidiet 

2. Sammanträde skall normalt hållas mellan 18:30 och 22.30. Pågående ärende skall 
dock avslutas. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sam
manträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I sådant fall beslu
tar fullmäktige genast när och var sammanträdet skall fortsätta. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfär
das. I sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som 
inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tid och plats för det fortsatta sam
manträdet 

3. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vil
ken han/hon har anmält sig och blivit uppropad. Den som gör sitt partis första inlägg 
har fem minuter till förfogande för sitt första inlägg, tre minuter för andra inlägget 
samt en minut för tredje inlägget. Nästa talare från samma parti har tre minuter för 
sitt första och andra tillägg följt av en minut för tredje inlägget. För ärenden om mål, 
budget och bokslut kan kommunfullmäktige anta särskilda regler som beslutas vid 
respektive sammanträde. 

4. Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett 
kort inlägg på en minut för ett direkt bemötande (replik) av vad föregående talare 
anfört. 
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5. Skulle någon i sitt yttrande uppenbart avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett 
sätt som strider mot gällande lag, allmän författning eller denna arbetsordning, får 
ordföranden med klubbslag fästa talarens uppmärksamhet därpå. Om denne inte lå
ter sig rätta, har ordföranden rätt att ta ordet ifrån talaren. I övrigt får ingen annan 
avbryta en talare under anförandet. 

Ovanstående förslag till förändringar fodrar att kommunfullmäktigesalen utrustas med teknik 
som uppmärksammar talare på när den utsatta tiden närmar sig slutet. 

Vi tror att med bättre ordning, flera aktiva talare som gör kortare inlägg fås en livligare debatt 
och fler som vågar delta. En tidsbegränsning gör också att den som talar måste vinnlägga sig om 
att ta upp det viktiga i ärende och tillåter inte utsvävningar långt utanför ämnet. Det åligger pre
sidiet att tillse att den beslutade ordningen följs och att alla ledamöter i kommunfullmäktige 
behandlas på samma sätt. Alla fullmäktigeledamöter har också ett eget ansvar för sitt uppträ
dande och skall göra sin insats för att göra kommunfullmäktigemöten mer effektiva och med en 
kvalitet som gör politiken intressant för oss själva och utomstående åhörare. 

Båstad den 3 december 2015 

Håkan Mörnstad Ann-Margret Kjellberg Susanna Heiskanen 
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