
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2016-
11-30 

Datum: Onsdagen den 30 november 2016 

Tid och plats: Kl. 10:00, Astrakanen   

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-11-30 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-11-30 Daniel Kling KS 4 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016-11-30 Daniel Kling KS 5-35 

4.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-11-30 Daniel Kling KS 36-37 

5.  Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-11-30 
 
A) Information angående inriktningsdokument Förslöv. Planarkitekt 
Emma Johansson. 
 
B) Information angående lokalisering av återvinningscentral. NSR. 

 
C) Information från polisen. Axel Johansson. 
 

Daniel Kling KS 38 

6.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 39-43 

7.  Medborgarförslag om att formellt och officiellt inrätta begreppet Lex 
Dahlman 

Elin Ax KF 44-47 

8.  Medborgarförslag - Implementering av ett tvåårsprojekt för 
rekrytering av gode män och förvaltare 

Catharina Elofsson KF 48-51 

9.  Motion - Arbetskläder inom vård och omsorg  Emma Pihl KF 52-60 

10.  Kriskommunikationsplan för Båstads kommun Birgitta Sjöberg KS 61-73 

11.  Köpekontrakt överlåtelse av mark till Kroka Vind AB Per Selldén KS 74-81 

12.  Remiss - Handlingsprogram 2017 för skydd mot olyckor för 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Pelle Pettersson KS 82-184 

13.  VA-taxa Båstads kommun 2017 Jan Bernhardsson KF 185-
206 

14.  Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp Fredrik Jönsson KF 207-
216 

15.  Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

Johan Lindén KF 217-
227 

16.  Intern kontrollplan 2015 - Återkoppling Catharina Elofsson KS 228-
230 



Båstads kommun 
Datum 

2016-11-23 
 

 
Sida 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

17.  Ändring i Delegationsordningen för kommunstyrelsen - personal Catharina Elofsson KS 231-
232 

18.  Förändrat regelverk kring inackorderingsbidrag Henrik Andersson KF 233-
237 

19.  Begäran från vård- och omsorgsnämnden om ökat anslag till socialt 
innehåll och anhörigstöd 

Emma Pihl KF 238-
239 

20.  Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun Emma Pihl KF 240-
245 

21.  Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup Emma Pihl KF 246-
249 

Båstad den 23 november 2016 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 
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Datum: 2016-11-23 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
-- 
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-11-30 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  

 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 

 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson (C) 

 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 6 december kl. 16.00.  
 
 
 
Båstad den 23 november 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-11-23 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-11-30 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick.  
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan god-
kännas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad den 23 november 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-11-23 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delgivningar.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-11-30 
 
1. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2016-09-15. KS 000454/2016-900. 
 
2. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2016-10-27. KS 000454/2016-900. 
 
3. Mötesanteckningar från 2016-10-11 med det kommunala handikapprådet. KS 
000306/2016-900. 
 
4. Mötesanteckningar från 2016-11-08 med det kommunala handikapprådet. KS 
000306/2016-900. 
 
5. Beslut - Anstånd att inkomma med en omarbetat tid- och handlingsplan för utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp i Båstads kommun - Dnr 563-10410-2012. KS 001764/2013-
500. 
 
6. Styrelseprotokoll nr 5 från Båstadhem AB - 2016-10-20. KS 001241/2016-900. 
 
7. Ekonomirapport januari-oktober 2016. KS 000405/2016-906. 
 
8. Mötesprotokoll nr. 5 med den Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB - 2016-10-
13. KS 000270/2016-500. 
 
9. Mötesprotokoll nr. 7 med styrelsen i NSR AB - 2016-10-14. KS 000270/2016-500.     
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Båstad den 23 november 2016 
 
Daniel Kling 
Registrator 
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fl1:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

BÅSTADS f<OMMUN 
Kommunstyre l~e n 

Kommunledningskontoret 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM 

Tid och plats: 

Närvarande: 

§ 37. Val av justerare 

2016-09-15 kl 13:00 -15 :00, Arorna, kommunhuset 

För arbetsgivaren: 
Katarina Pelin, kommunchef 
Marianne Malm, HR-chef 
Suzanne Skoglöf, HR-specialist 
Anna Löfström, biträdande HR-chef, del av§ 30 

Arbetstagarrepresentanter: 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Marie Nilsson, Kommunal 
Niels Jensen Dyhr, Vision 
Jonas Appelgren, Lärarnas Riksförbund 
Anna Persson, Lärarförbundet 

Sekreterare: 
Marianne Fredriksson 

Att justera dagens protokoll utses Ingrid Pihlsgård, Kommunal och Nils Jensen Dyhr, Vision. 

§ 38. Föregående protokoll 
§ 33. Patrik Johansson har inte möjlighet att delta vid dagens möte, bjuds in till Cesam den 
27oktober. 

Protokollet från 2016-06-02 läggs till handlingarna. 

§ 39. Arbetsmiljö 
Anna Löfström informerar: 

Medarbetarundersökning genomförs 10-21 oktober (bilaga 1). 

1 (3) 

o Arbetsvärdering - lönekartläggning ska enligt Diskrimineringslagen genomföras varje 
år. Fyra dagar är inbokade, fackliga företrädare är anmälda. 

Suzanne Skoglöf informerar: 
o Ny rutin vid upprepad korttidsfrånvaro . Suzanne skickar mejl regelbundet till de chefer 

som har personal med upprepad korttidsfrånvaro. Vid naturlig anledning, ingen åtgärd. 
Annars samtal mellan chef och medarbetare samt möjlighet att boka samtal med Feel
good. 
Chefer har möjlighet till telefonrådgivning med företagssköterska på Feelgood på ons
dagar kl 13:00-14:00. 

o Hälsostatistik till och med augusti 2016 (bilaga 2). Suzanne arbetar på att göra om pre
sentationen av hälsostatistiken och tar gärna emot önskemål om vad som ska vara med. 
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• Redovisning av arbetsskador 2011-2015 (bilaga 3). Numera kan man anmäla arbetsska
dor online. Suzanne skickar information till facken. 

• Arbetsmiljöutbildning för arbetsmiljöombud den 21 november kl 08:30-16:00 i Astraka
nen. 

• Den partsammansatta gruppen AFS 2015:4 träffas den 17 oktober kl 13:30-16:30 i Ast
rakanen. Facken anmäler till Suzanne. 

§ 40. Personal 
Katarina informerar om rekryteringar: 
Vård- och omsorgschef - Emma Pihl tillträder den 19 september. Emma kommer närmast från 
Region Halland. 
Teknik- och servicechef- Jan Bernhardsson tillträder den 17 oktober. Jan kommer närmast från 
Ljungby kommun. 
Skolchef - Processen pågår. Intervjuer med tre kandidater planeras. 

Mårten Nilsson har börjat som exploateringsingenjör. Tjänsten är numera placerad inom Teknik 
och service. 
Elin Ax tillträder som kommunjurist den 1 november. 
Sofia Boivie tillträder som fastighetsstrateg den 1 december. 

Marianne F informerar om kundcenter. 

§41. Ekonomi 
Uppföljningen för tertial 2 visar underkott, främst inom Vård och omsorg, Bildning och arbete 
samt Teknik och service. Stor återhållsamhet råder. 
Kommunstyrelsen har beslutat att alla anställningar ska prövas av kommunchefen, även återbe
sättning av tjänster. Beslutet gäller för 2016. Det finns tre olika kategorier: nya tjänster, återbe
sättning av befintliga tjänster samt timanställningar. 

För 2017 har SKL:s skatteprognos kommit vilket påverkar budgeten negativt. Även pensions
skulden ökar. Ledningsgruppen arbetar med förslag till åtgärder. 

§ 42. Organisation 
Inga frågor idag. 

§ 43. Ärenden aktualiserade av fackliga företrädare 
Lärarförbundet frågar hur uppföljning sker vid renovering av fastigheter. Frågan gäller ventilat
ionen på Förslövs skola 7-9 där punkter i slutbesiktningen inte blivit åtgärdade. Är påtalat till de 
som utfört arbetet. 

Kommunal påtalar att WiFi inte fungerar på förskolorna. 

Lärarnas Riksförbund frågar om vem som är brandansvarig och vem som vet vilka som genom
gått säkerhetsutbildningen. Räddningschef Pelle Pettersson bjuds in till nästa Cesam. 
Lärarnas Riksförbund frågar om GroupWise. Uppgradering sker under hösten. 
Lärarnas Riksförbund frågar hur det kommuniceras med fackliga med ferietjänst under somma
ren. HR ser över rutinen. 
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§ 44. Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS au:s ärendelistor från 2016-07-11 och 2016-08-24 gås igenom med bland annat följande 
punkt: 

o Motion - Ålderbestämning av ensamkommande ungdomar. 

§ 45. Övriga frågor 
Marianne M informerar om CUB, grupp 2, som startar i september. 

Det går inte att få fram listor som stämmer ur lönesystemet när det gäller de som varit anställda 
i 25 år. Det innebär att flera missas varje år. Cesam diskuterar vid nästa möte om att ta bort upp
vaktningen och man istället får sin gåva när man slutar. 

Nästa Cesam den 27 /10 blir på Enehall och börjar kl 09:00, avslutas med lunch kl 12:00. 

Vid anteckningarna 

/ ) /;tl (,t1, l t~1~f!< 11 l vi I ?.~ 
Marianne Fredriksson , 
Chefssekreterare 

Justeras för arbetsgivar n 
I 

ka/ifin~~I~ 
Kommunchef 

Niels Jensen Dyhr 
Vision 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

BÅSTADS f<OMMUN 1 
Kommunstvrelsen 

Kommunledningskontoret 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM 

Tid och plats: 

Närvarande: 

§ 46. Val av justerare 

2016-10-27 kl 09:00 - 13:00, Pensionat Enehall 

För arbetsgivaren: 
Katarina Pelin, kommunchef 
Marianne Malm, HR-chef 
Suzanne Skoglöf, HR-specialist 

Arbetstagarrepresentanter: 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Marie Nilsson, Kommunal, från kl 10:00 
Ola Andersson, Vision 
Jonas Appelgren, Lärarnas Riksförbund 
Gert-Inge Nilsson, SSR 

Sekreterare: 
Marianne Fredriksson 

1 (3) 

Att justera dagens protokoll utses Jonas Appelgren, Lärarnas Riksförbund och Ola Andersson, 
Vision. 

§ 47. Ärenden aktualiserade av fackliga företrädare 
Patrik Johansson informerar om bilpoolen som för närvarande består av gas- och elbilar. Det 
händer alltför ofta att elbilarna inte är laddade. Alla måste vara noga med att ansluta elkabeln 
efter användning. Framöver kommer bilarna att bytas till elhybrider. Dessa har i realiteten 18-20 
mils räckvidd på el. Eon kommer att sätta upp fler laddstolpar, bl.a. på Prästliden. 
Bilpoolen är öppen för allmänheten kvällar och helger. Patrik tar fram statistik på beläggning. 
Kostnaderna för bilpoolen är samma som tidigare men hela kostnaden belastar numera respek
tive verksamhetsområde. 
Jonas Appelgren påtalar problem med att alla inte har SITS-kort vilket behövs för att öppna bi
larna. Efter mötet har frågan ställts till IT-chefen som meddelar att det även går att ansluta det 
s.k. Båstadkortet till bil poolen. Kontakta helpdesk så hjälper de till . 
Patrik kommer gärna ut till APT och informerar om användandet av bil poolen. Tas också upp i 
ledningsgruppen. 

Joacim Nilsson informerar om brandansvar. Kommunchefen som har ansvaret har vidaredelege
rat till respektive verksamhetsområdeschefer. 
Alla anställda ska enligt politiskt beslut genomgå säkerhetsutbildning var tredje år. 

Marianne F redovisar svar från IT-chefen på Kommunals fråga om WiFi på förskolorna. Det på
går ett stort arbete med att komplettera det trådlösa nätverket för Barn och skolas verksamheter 
där varje skola gås igenom. Arbetet styrs av Margaretha Ekelund Svensson som prioriterar i vil
ken ordning IT ska inventera skolor/förskolor. 
Hela svaret från IT-chefen skickas till Kommunal. 
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Jonas Appelgren, Lärarnas Riksförbund, frågar om hur det går med området runt Båstads nya 
station. Katarina informerar om samarbete med Laholms kommun. Respektive kommuns politi
ker har gett uppdrag att ta fram förslag på gemensam skola. 

§ 48. Föregående protokoll 
Protokollet från 2016-04-28 läggs till handlingarna. 

§ 49. Arbetsmiljö 
Suzanne Skoglöf informerar om organisatorisk social arbetsmiljö (OSA). Det första partsamman
satta mötet har genomförts och nästa är inbokat i december. 
Suzanne informerar om arbetsmiljöutbildning för arbetsmiljöombud som genomförs den 25/11. 
Många är anmälda, fler utbildningar kommer att anordnas efter jul. 

Centern har begärt en genomgång av arbetsmiljöåtgärder. Marianne Malm har gjort en samman
ställning (bilaga 1) som redovisats på KSau. 

§ 50. Personal 
Vision och Kommunal har kallat till överläggning med anledning av anställningsstopp. Från ar
betsgivaren deltog Katarina Pelin och Anna Löfström. Arbetsgivaren förtydligade att KS beslut 
gäller vakansprövning. 
Vid överläggningen tillfördes: Vid de tillfällen inom Vård och omsorgsverksamheten där det inte, 
utifrån verksamhetens krav på bemanning, bedöms möjligt att invänta ett beslut om vakanspröv
ning från kommunchefen får vakansprövning ske av där då ansvarig för bemanningen. Denna va
kansprövning redovisas istället i efterhand till närmaste chef för utvärdering och vidare rapporte
ring till kommunchefen. 
Tillägget är expedierat till alla chefer inom Vård och omsorg. 

Kommunchefen har fått uppdrag från politiken att göra en genomlysning av förvaltningen. 

Marianne Malm informerar om ny rekryteringsprocess. Cecilia Rooth informerar i alla lednings
grupper och bjuds även in till nästa Cesam. 

§ 51. Organisation 
Inga frågor idag. 

§ 52. Ekonomi 
Johan Linden informerar. Budgetbeslut i KF i juni. Därefter har det kommit ny skatteprognos 
från SKL vilken visar att Båstad får 9 mkr mindre i skatteintäkter. Dessutom visar pensionspro
gnosen en ökning. 
Johan går igenom Bjärepartiets budgetförslag (bilaga 2). I förslaget är resultatet 14,9 mkr vilket 
motsvarar 2 %-målet. 
Arbetsgivaren och facken är överens om att ärendet är samverkat. 
Eventuella skriftliga yrkanden från facken lämnas till Marianne F senast den 31/10. 

§ 53. Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 
KSau:s ärendelistor från 2016-09-28 och 2016-10-26 gås igenom med bland annat följande 
punkt: 

• Översyn av regelverk för intern representation. 

§ 54. Övriga frågor 
Samverkansavtalet delas ut. Alla läser igenom det och lämnar förslag till Anna Löfström och Ma
rianne Malm om hur man vill jobba med det. Tas upp vid nästa Cesam. 
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Cesam återupptar diskussion från förra mötet om 25-årsgratifikationer. Förslag att ta bort den 
gemensamma middagen och att man får gåvan när man slutar sin anställning. Tas upp på led
ningsgruppen för eventuellt politiskt beslut. 

Ola Andersson påtalar att möten med hotfulla besökare ska bokas i Ingrid/Marie där det finns 
dubbla utgångar. Får inte bokas inne i kommunhuset somt.ex. i Arorna eller Ram bo. Katarina 
pratar med berörda chefer. 

vi; a teckningar~ 

/
1 f 1 it UU /,Il~ Jvirt-ft t'-J.1 v-_ 

Marianne Fredriksson 
Chefssekreterare ' 

!I.steras för facken 

{~frt.11c---
Lärarnas Riksförbund 

Ola Andersson 
Vision 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

tjJ.\~IAU~ KUNllVIUl\I 
Kommunstyrelsen 

2016 -11- 0 z 
Dnr.k~.QQ~3Q.f>i. ... !\.; 
........ .Z0.16 .... j ,QP. .... ;fil 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2016-10-11, kl. 17.00 -19.00 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter (KD), Ordförande 

Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Leif Olsson, Psoriasisförbundet /oka/avde/nin9 Bjäre/Asbo 

Jan Gunnarsson, NHR 

Kerstin Hörup, SRF, Synslwdades riksförbund 

Johan Peterson, nämndsekreterare 

Frånvarande Friederun Strandh, Lena Jönsson, Hedvig Olofsson, Britt-Marie 
Rosander och Yvonne Santesson. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3. lnriktningsdokument för Förslövs utveckling 

1 (2) 

Planarkitekt Emma Johansson vill höra rådets synpunkter om det inriktningsdokument som 
kommunen ska ta fram över Förslöv. Hon har med sig en karta över Förslövs tätort som 
ledamöterna får fylla i. Var de tycker centrum är i dag, var de vill att centrum ska vara och var 
de vill att kommunen ska expandera. Emma informerar om att ett samrådsförslag kommer 
vara klart vid årsskiftet. 

Rådet anser att man bör se över trafiksituationen och hur rörigt det är vid Apoteket/ 
Vårdcentralen och däromkring. Något behöver göras innan det händer något. Rådet anser 
även att trottoarerna och ramperna i Förslöv ska vara anpassade till rullstolar så att höga 
trottoarkanter undviks och att ramperna inte är så branta. En gång- och cykelbana till 
tågstationen efterfrågas, samt offentliga toaletter som är handikappanpassade. Rådet anser 
även att vägarna behöver underhållas bättre, att skyltarna placeras så att de inte står i vägen 
och att gång- och cykelstråken är belysta. Slutligen efterfrågar rådet även bättre en cykel
förbindelse till Grevie och möjligheten till varma bad i Förslöv. 

Emma tackar för synpunkterna och informerar om att hon gärna tar emot fler synpunkter 
via mail, emma.johansson@bastad.se. 

4. Information från Vård och omsorg samt nämnden 
SaS Ingrid Pettersson informerar om vad som togs upp i Vård- och omsorgsnämnden. 

- Hälso-sjukvårdsavtalet togs upp. Rådet framför kritik om att de synskadade i kommunen får 
dålig service och denna fråga får Ingrid och Ingrid i uppdrag att ta upp i nämnden. Ingrid P 
menar att frågan kan tas med i hälso-sjukvårdsavtalet. 
- Mål tidsordningen, lättare lunch mitt på dagen, varmrätt och dessert på kvällen. 
- Avgifterna, billigare larm. 
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Ingrid berättar om kommunens nya vård- och omsorgschef Emma Pihl. Ingrid tar gärna emot 
synpunkter från rådet via mail, ingrid.pettersson@bastad.se. 

5. Tillgänglighetsguideför Båstads kommun 
KHR beslutar att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen om tillgängligheten. Ingrid E får i 
uppdrag att skriva ett utkast. 

6. Ledamöterna runt 
Kerstin vill att rådet skriver till Trafikverket angående cykelvägen från Willys i Båstad till 
Skottorp. Väghindren (vägkoner) står för tätt så breda fordon inte kan ta sig fram. 

Kerstin vill att rådet skriver till hyresvärden för lanthandeln i Boarp angående parkeringen 
och toaletterna. Det är för få handikappsparkeringar och handikapptoaletter. 

7. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 8 november kl. 17.00 i Båstads kommunhus. 

Båstad den 1 november 2016 

Ingrid Edgarsdotter 
Ordförande 

I i:_/ / 
k~/;~,;;;: 
Johan Peterson 
Sekreterare 

Sven Nordström 
Justerare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

BÅSTADS KO MMUN 
Kommunstyrelsen 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2016-11-08, kl.17.00 -18.40 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter (KD), Ordförande 
Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Leif Olsson, Psoriasisförbundet lokalavdelning Bjäre/Åsbo 
Kerstin Hörup, SRF, Synskadades riksförbund 
Friederun Strandh, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Lena Jönsson, RBU 

Hedvig Olofsson, Anhörig- ochfrivilligverksamheten i Båstads kommun 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Frånvarande Britt-Marie Rosander, Jan Gunnarsson och Yvonne Santesson. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Hedvig Olofsson. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3. Hamnen i Båstad 

1 (2) 

Översiktsplanerare Kristina Bell berättar om förslag till fullskaleexperiment i Båstad hamn. 
Syftet med experimentet är att se om det finns förutsättningar för att öka andelen allmänt 
tillgänglig markyta för social samvaro framför att använda den ytan till uppställning av bilar. 
30 % av ytan används idag till bilparkeringar. Förslaget är att minska den ytan en del av 
sommarsäsongen. Parkering för funktionshindrade kommer att finnas kvar. Arbetet sker 
parallellt med en ny detaljplan för området. Exempel på liknande projekt finns bland 
annat i Halmstad och Lund. 

I det förslag från tjänstemännen som presenterades bör kommunstyrelsen beakta 
tillgänglighet för alla. Redan i nuläget är det praktiskt taget omöjligt för rörelsehindrade att 
besöka hamnområdet. De icke kommersiella ytorna bör bli större. Stejleplatsen och Präst
lidens parkering nämns i sammanhanget. Även kullerstensproblematiken och parkerings
möjligheter för morgonbadarna nämns. Skulle besökarna kunna bussas ner till hamnen 
via skytteltrafik? 

4. Handikappramp utanför Turistbyrån i Båstad 
Parkingenjör Jenny Hertsgård informerar om det senaste när det gäller rampen. Skisser har 
skickats ut med kallelsen. Jenny visar upp en något reviderad skiss. Väl tilltagna µ-platser i 
anslutning till turistbyråns en tre. Pengarna räcker i nuläget tyvärr inte till en fortsättning av · 
rampen bort mot Församlingshemmets entre. Kyrkan ansvarar? Ledamöterna var eniga om 
att beläggningen borde vara hela vägen ut till Kyrkogatan. Jenny lovade ta med önskemålen 
och om det finns ekonomisk möjlighet förlänga stråket ut till Kyrkogatan. 

Jenny passar även på att kort nämna kommunens lekplatstävling, där det kommit in många 
bra förslag på lekställningar etc. som är tillgänglighetsanpassade. 

·' ., 
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5. Eventuell genomgång av anteckningar från föregående möte 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 
Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Ledamöterna runt 

2 (2) 

Ordföranden åtog sig att till nästa sammanträde presentera förslag på skrivelse till Boarps 
Handelsförening angående nuvarande tillgänglighet och med förslag att tre p-platser blir två 
handikapplatser, placerade mitt i raden av p-platser mot Torekovsvägen. 

Ordföranden jobbar med ett utkast till skrivelse till kommunstyrelsen angående 
tillgänglighetsguide för Båstads kommun. Hur bör rådet agera i detta sammanhang? Fokusera 
på och lyft fram det som redan finns och som är bra ur ett tillgänglighetsperspektiv, både för 
våra kommuninvånare och besökare. 

Kort kommentar kring inbjudan tisdagen den 22 november klockan 10.00 i Sessionssalen 
där Skånetrafiken bjuder in till dialogmöte/information med möjlighet att ställa frågor om 
färdtjänst, sjukresor, riksfärdtjänst och allmänt om serviceresor. 

Det behövs bättre belysning utanför Båstads bibliotek. 

Kort diskussion om pågående planer för Dahlmanska tomten i Båstad. 

Det borde på kommunens hemsida finnas uppgifter angående tillgänglighet, t.ex. 
handikapptoaletter, restauranger mm. som ett komplement till en förhoppningsvis 
kommande tillgänglighetsguide. Henrik informerade rådet att ny hemsida är under 
bearbetning och kommer att tas i bruk vid årsskiftet. 

Ledamöterna påpekade att uppstickande lock och trasiga plattor på gångstråket från Ica
butiken i Båstad ner till biblioteket/parkeringsplatsen behöver justeras. 

Parkerna i Östra Karup och grönytorna vid det nybyggda bostadsområdet jämte förskolan 
har blivit jättebra och uppfyller alla krav på tillgänglighet! 

Ordföranden åtog sig att till nästa sammanträde presentera ett utkast till yttrande angående 
nya visionen: "Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv 
förebild, på alla sätt i alla sammanhang". 

7. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 6 december med julfika. 

,::J, .~~ 
~sson 
Juste rare 
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Postadress 

BESLUT 1 (3) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-11-14 Dnr 563-10410-2012 

Kontaktperson 

Miljöavdelningen 

Annelie Johansson 

010-224 14 03 
annelie. j ohansson@lansstyrelsen.se 

Båstad kommun 

Kommunstyrelsen 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunst"rnlsen 

Anstånd att inkomma med en omarbetad tid - och 
handlingsplan för utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp i Båstad kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beviljar Båstad kommun anstånd att inkomma med en omarbetad tid

och handlingsplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till den 28 

februari 2017 . 

NSVA förväntas fortsatt lämna statusrapporter tre gånger per år om hur arbetet 

fortskrider i samtliga kvarvarande prio-områden . 

Motivering 
Mot bakgrund av att kommunen själva pekat ut områdena som prioriterade i sin 

landsbygdsst:rategi och att VA-frågan är prioriterad har Länsstyrelsen begränsat tiden 

för när den omarbetade tid- och handlingsplanen ska vara Länsstyrelsen till handa. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Båstad kommun antog den 14 november 2012 en strategi för 

utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på lands-bygden . Den 15 januari 2014 
antog kommunstyrelsen efter begäran från Länsstyrelsen Skåne en tid- och 

handlingsplan för kommande utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på 

landsbygden. Tid och handlingsplanen godkändes av Länsstyrelsen Skåne den 26 
mars 2014. 

5e<b6eac--f208 . ..j. 7c 3-8('6 J -c335 2foa92('2 .don: 

Besoksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@ lansstyrelsen.se www. lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 
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BESLUT 2(3) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-11-14 Dnr 563-10410-2012 

Sedan tid- och handlingsplanen godkändes har NSV A på uppdrag av Båstad kommun 
lämnat regelbundna statusuppdateringar avseende pågående VA-utbyggnad inom 
Prio 1 och Prio 2-områden. Följande kan noterats: 

Område Prio Status I 

Stora Hult 1 Utbyg_gnaden av vatten och spillavlopp är klar 

Boarp 1 Utbygf!:naden av vatten och spillavlopp är klar 

Tvähöga 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 

Slättaröd 1 UtbyE:gnaden av vatten och spillavlopp är klar 

Hov 1 Utbyg_gnaden av vatten och spillavlopp är klar 

Kattvik 1 Utbygf!:naden av vatten och spillavlopp är klar 

Öllövsstrand 1 För tillfallet är projektet stoppat av politiken i Båstad. 
Projektering finns framtagen, dock måste NSVA 
avvakta med projektet tills klartecken ges från de 
förtroendevalda i kommunen 

Ängalag 1 Utbyggnaden av Ängalag är uppskjuten av 
ekonomiska skäl. NSV A hade med den i 
budgetförslaget för 2015, men politiskt valde man att 

senarelägga utbyggnaden. Utbyggnad finns nu med i 
kommunens budgetdirektiv och är där planerad att 
genomföras år 2018, något som vi på NSVA även 
arbetar efter. 

Förslöv- 2 Projektering av va-utbyggnaden för dessa norra delar 
Vadebäck av Förslöv påbörjas under 2016. Entreprenadarbetet 

ska enligt planerna utföras år 2017. 

Lya vägen 2 Enligt planerna ska denna utföras 2017. Projektering 

påbörjas 2016. 

Karstorp 2 Utbyg_gnad är planerad att starta 2018 

Mäsinge 2 Utbyggnad är planerad att utföras i kommunal regi 
2019-2020. Här finns det dock intresse från de 

boende att bilda gemensamhetsanläggning och bygga i 
privat regi. Inget är dock klart, men det ser positivt 
ut och de är drivna personer som vill få det utbyggt. 
Kan bli redan i år. 

Axeltorp 2 Utbygf!:nad är planerad till 2020 

Häljarp- 2 Kommer att byggas ut med kommunalt VA inom 10 
Böckerskogen år 

Länsstyrelsen har med anledning av ovan angivna uppgifter om att politiken har 
stoppat eller skjutit upp utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i 
Öllövssh·and och Ängalag begärt ett möte med kommunen och NSVA under 
november månad 2016. 
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BESLUT 3(3) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-11-14 Dnr 563-10410-2012 

Båstad kommun har den 27 oktober 2016 inkommit med en begäran om att få 

inkomma med en omarbetad tid- och handlingsplan för utbyggnad av kommunalt 

vatten och avlopp i Båstad kommun senast den 31 mars 2017. 

Detta beslut har beslutats av avdelningschef Annelie Johansson. Vid den slutliga 

handläggningen har även vattenstrateg Pär Persson, miljöskyddshandläggare Lena 

Blomqvist och vattenhandläggare Ann Nilsson deltagit. 

Annelie Johansson 

Detta beslut har bekriiftats digitalt och saknar däifor namnunderskrift. 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -10- 2 e 
Dn~ i:>/?-t;?,. :}...~.\\ .. ~B ... . \O .... .. . ~~~ .... :· '\ 

BÅSTADHEM 

PROTOKOLLnrS-2016 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 20 oktober 2016. 

Tid och plats: kl 14-16.20, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Kjell Andersson (BP) 
lb Nilsson (C) 
Allan Sunnergren (MP) 
Irene Ebbesson (S), tjg 
Hans Ekwurtzel (M P), ej tjg 
Christer Linden (M), tjg 
Marie-Louise Aaröe (M), ej tjg 
Lars Casteborn (BP), tjg 

Övriga närvarande: Robert Falk, vd Båstadhem AB 

Sekreterare: 

Beslut: 

Beslut: 

Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB 
Emil Jörwall, Tengbom arkitekter, §51, första punkten, 14.30-
15.10 

Ursula lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

§ 47 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 48 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av lb Nilsson. Beslutades att protokollsjustering sker 
kl 16.30 torsdag 27 oktober på Båstadhems kontor. 

§ 49 Fastställande av dagordning 
Tillägg till dagordningen: 
Under §51 VD-rapport, första punkten "Projekt Sandbäcksvägen", presentation av Emil 

Jörwall, Tengbom. 
Under §57 Övrigt, uthyrningspolicy samt fråga om styrkeförhållandet Aktiebolagslagen kontra 
ägardirektiven. 
1. Utskickad dagordning med tillägg godkändes. 

§ 50 Föregående protokoll 
1. Protokollet lades till handlingarna. 
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Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 51 VD-rapporter 
Projekt Sandbäcksvägen 
Emil Jörwall frånTengbom presenterade det reviderade förslaget för styrelsen. 
1. En enig styrelse uppdrar åt Båstadhem att arbeta vidare med förslaget. 
Trygghetsboendet 
Byggnationen fortskrider enligt plan. Båstadhem beklagar dröjsmålet från kommunen vad 
gäller besked om eventuell delfinansieringen av värdinna. 
Rapport från ägarmötet 
VD Robert Falk rapporterade från ägarmötet och berättade bland annat att 
Båstad kommun Ifrågasätter fakturan vad gäller kostnaderna för bergvärmen på 
Örebäcksparken. De vill avvakta beslutet från Vatten- och Miljödomstolen i Växjö som 
förväntas komma om ca 6 månader. 
1. Styrelsen vill betona att Båstadhems krav på Båstad kommun kvarstår i sin helhet. 
Rapport från studieresa/personalkonferens till Alingsås 18-19 oktober 
Info från resan till Alingsås. 
VD Robert Falk slutar 1 december 2017 

§ 52 Ekonomichef-rapporter 
Pågående projekt 
Redovisning av pågående projekt. 
Prognos 
Redovisning av prognos för likviditeten. 
Uthyrning 
Information om nytt kö-system och nuvarande vakanser. 

§ 53 Finanspolicy. Beslutsärende 
Förslag på finanspolicy utskickad med kallelse. Föreslogs att "terminssäkring" läggs till under 
punkten 4.3 "Valutarisk". 
1. Styrelsen godkänner förslaget med tillägg. 

§ 54 Fullmakt för VD och ekonomichef att omsätta lån. Beslutsärende 
Föreslås att styrelsen beslutar med anledning av Finanspolicyns Administration (punkt 5) att 
idag - 2016-10-20 - befullmäktiga följande personer: VD Robert Falk f 19521211-2915 och 
ekonomichef Lisbeth Nilsson f 19640504-3602, att under tiden 2016-10-31 till och med 
2017-10-31 utföra finansiella transaktioner såsom, lån, placeringar och räntederivat. 
1. Styrelsen befullmäktigar VD Robert Falk och ekonomichef Lisbeth Nilsson enligt förslag. 

§ 55 Vistorp 7:93. Beslutsärencle. 
Underlag för beslut presenterades. Föreslås att styrelsen ger VD Robert Falk i uppdrag att 
omgående utreda förutsättningarna för en byggnation på fastigheten och återkomma med 
förslag till styrelsen. Föreslogs att projektet ska tids-anpassas med Sandbäcksvägen. 
1. Styrelsen godkänner förslaget. 
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Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 56 Båstadhems slogan. Beslutsärende. 
Föreslås att slogan blir - "Ett bättre sätt att bo". 
1. Styrelsen godkänner förslaget. 

§ 57 Övriga frågor 
Uthyrnings policy 
Ordförande Hans Grönqvist informerade om att tidigare antagen policy föreslås kvarstå, enligt 
gruppen som tillsatts för att se över utyrningspolicyn. Man har även gått igenom hyresavtalen 
avseende bostäder gentemot Båstad kommun och finner det nog med 8 nya lägenheter i år till 
integrationen. 
1. Styrelsen godkänner förslaget. 
Styrkeförhållandet Aktiebolagslagen kontra ägardirektiven 
Allan Sunnergren och Christer Linden vill att Båstadhem utreder styrkeförhållande (alt 
rangordning) i enlighet med Aktiebolagslagen. 
1. Styrelsen ger VD Robert Falk i uppdrag att utreda frågan och presentera en 
konsekvensbeskrivning. 

§ 58 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2016-10-20 

~ 
Hans Grönqvist 
Ordförande 

Ursula Lindblom 
Sekreterare 

Justerare 
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Ekonomirapport januari-oktober 2016 

Prognos årets resultat 
Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +14,2 +5,5 -8,7 

Mars +14,2 -0,5 -14,7 

April +14,2 +5,7 -8,5 

Maj +14,2 +4,0 -10,2 

Augusti +14,2 +4,6 -9,6 

September +14,2 +5,4 -8,8 

Oktober +14,2 +2,4 -11,8 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +2,4 

( +5,4) mkr, en negativ avvikelse mot budget 
med -11,8 mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt-15,6 (-12,6) mkr. Avvikelsen 

Prognostiserade awikelser-11,8 (-8,8) 

för finansförvaltningen beräknas uppgå till +3,8 

( +3,8) mkr. Verksamheternas negativa avvikelser beror 

främst på stora underskott inom vård och omsorg 
med -11,4 mkr och bildning och arbete ram 

med -9,5 mkr. 

Största förändringarna i prognosen jämfört med före 

gående månad står vård och omsorg för. 

Det prognostiserade resultatet på +2,4 mkr innebär att 

balanskravet kommer att uppfyllas. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 

beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. 
Överskottet uppgår endast till 0,3 procent av skattein

täkter och bidrag samt investeringarna täcks inte fullt 

ut av skattemedel. 

Föregående månads prognostiserade avvikelser inom parantes samt stapel i ljusare färg. 

Kommunfullmäktige 
KF - skolpeng bo/grsk 

KF - skolpeng gymn 

KF - hemvårdspeng 
KF - boendepeng 

KS- kommunstyrelse 

KS- kommunledning 
KS- teknik & service sk.fin. 

······ ·· Q(OL 
1~---.. ... ?.A.(?.?L ... 

öjfof 

KS- samhällsbyggnad 

KS- bildning & arbete 

MN - rnyndighetsnämnd 

MN - samhällsbyggnad 

MN - teknik & service 
.. ............. ............ ... ........... . . .. . . ······ ·········· ··· ········· ·· ······ .... .. .. .. Q.9(Q.~) 

..... .............................. ... .... ............ ..................... .. ..... . .... . .. Q~QL .. . 
UN - utbildningsnämnd ........................... ........ .......................... .. ............................................. .... ..... ........... :CJ, .~J:CJ!.~L 

UN - barn & skola ram 

UN - barn & skola RE 

UN - bildning & arbete ram · · :s;:s (~9.5) ~ .. . .. ... ........................... . 
UN - bildning & arbete RE 

VN - vård- och omsorgsnämnd 

VN - vård & omsorg 

Valnämnd, Överf, Kom rev 

Finansförvaltning 

Kommunfullmäktige +3,3 (+3,2) 
KF - Kommunfullmäktige +0,8 (+0,4) 
KF får en positiv avvikelse mot budget då det endast 

tillsatts en tillfällig beredning under året och att kost

naderna hållits nere. 

KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -1,0 

(-0,6) 
Kostnader för köp av barnomsorg och skola (egen regi 

och extern regi) prognostiseras överstiga budget med 

...... .................. .. ... 

.. .... .. . .. .. .. .. .... .... ....... ..... .... ....... .. .... ..... .. ...... t"' ... '-.... ....; .... = .... = ..... =. ==-1 3,8 (3,8) 

1,4 mkr. Vid tillfället för uppföljningen prognostiseras 

det bli ca 39 fler barn och elever än vad det budgete
rats med, vilket antalsmässigt avser en avvikelse på 

1,5 procent. Budget 2016 baseras på det antal som var 

folkbokförda i Båstads Kommun sepetmber 2015. In

täkterna beräknas redovisa en positiv avvikelse om ca 

+450 tkr, vilket beror på högre barnomsorgsavgifter än 

vad det budgeterats med. 

!Ti:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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KF - Skolpeng, gymnasium +1,6 (+1,6) 
För de elever som valt att läsa på en kommunal gymna
sieskola prognostiseras snittpengen bli lägre än den 
budgeterade snittpengen vilket genererar det progno
stiserade överskottet. Det prognostiseras bli något 
färre elever än budget vilket bidrar till den positiva av
vikelsen. 

Hemvårdspeng +4,0 (+3,9) 
En positiv avvikelse om +3,2 mkr prognostiseras för 
köp av hemvårdstimmar, och detta är baserat på en 
prognos om totalt 152 000 timmar, i jämförelse med 
budget satt till 160 000 timmar. 

Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas över
stiga budget med 750 tkr, vilket inkluderar en höjning 
av maxtaxan från december 2016. 

Boendepeng-2,1 (-2,2) 
Prognosen för köp av boendedygn visar en negativ av
vikelse om -2,1 mkr, vilket till stor del beror på köp av 
fler korttidsplatser än budgeterat (1,4 mkr) . 14 platser 
är budgeterade och under januari till och med oktober 
har vi genomsnittligt belagt 16 platser. Den negativa 
avvikelsen beror även på ett större behov av demens
platser än budgeterat, och det har således skett ett 
skifte från somatik- till demensplatser (1 mkr) . 

Kommunstyrelsen -1,3 (-0,9) 
KS - Kommunstyrelse -0,6 (-0,9) 
En negativ avvikelse beräknas med anledning av höga 
kostnader för sammanträdesersättning, förlorad ar
betsförtjänst och därmed tillkommande kostnader. I 
underskottet finns även en utredning om 120 tkr in
räknad. 

KS - Kommunledningskontor -1,0 (-0,9) 
Traineeavtalet är uppsagt. Pågående trainee kostar 
året ut. Totalt beräknas en negativ avvikelse inom 
kommunledningsstaben på -0,5 mkr. 

Kundcenter kan inte hålla budgeten 2016 för att flera 
budgetposter från övriga verksamheter tillkommer 
först år 2017. Beräknad negativ avvikelse på -0,2 mkr. 

Kansli beräknas hålla budget trots en besparing på 
250 tkr och en kostnad för medborgarundersökning 
om 96 tkr. Besparingen har gjorts genom att ej återbe
sätta tjänster. 

Indexuppräkningar av avtal med Skånetrafiken (Färd
tjänst) och andra medlemsavgifter till olika förbund 
som kommunen ingår i, avviker negativt gentemot 
budget med -166 tkr. Ekonomiavdelningen som avdel
ning lyckas dock mer än väl hålla nere sina kostnader 
för att kompensera för detta. 

Ökade licenskostnader, kommunikationskostnader 
samt utökad personalstyrka, för att möta verksamhet
ernas krav, medför en negativ avvikelse mot budget 
på -0,3 mkr inom IT-avdelningen. 

KS- Teknik och service -2,3 (-1,8) 
Den negativa avvikelsen beror främst av kostnader för 
moduler som ersättningslokaler vid ombyggnationer. 
Kostnader för moduler har tidigare hanterats som en 
investeringskostnad vid ombyggnationer men ska re
dovisningsmässigt hanteras som en driftskostnad. 
Merkostnaden för moduler uppgår till ca 1,9 mkr. 

Måltidsverksamheten prognostiserar en negativ avvi
kelse med -0, 7 mkr. Avvikelsen beror bland annat på 
att kommunrestauranger bara till viss del är kompen
serade för Åslidens inkomstbortfall och att ingen kom
pensation för höjda livsmedelspriser skett. Vård och 
omsorg har genomfört en kvalitetsförbättring för vård
tagare gällande måltidsordningen på vårdboendena 
vilket har lett till en fördyring av transportkostnader 
som ej har kompenserats för. Beräknas kosta måltids
verksamheten 0,2 mkr för 2016. 

Inom gatuverksamheten prognostiseras också en nega
tiv avvikelse på -0,6 mkr, vilket beror på lägre parke
ringsintäkter än budgeterat och oförutsedda kostnader 
på gatubelysningsnätet. Parkeringsintäkterna har 
minskat markant framförallt beroende av att trafiken 
jämnats ut. 

I samband med omorganisation flyttades kontorservice 
och exploateringsverksamheten till Teknik- och service 
från Kommunledningskontoret. Dessa verksamheter 
prognostiserar en negativ avvikelse på cirka -0,8 mkr. 
På grund av hög aktivitet inom exploateringsverksam
heten har bland annat tjänstgöringsgraden varit högre 
än budgeterat. Efterfrågan på kontorsservice tjänster 
är större än budget. 

Lokalvården prognostiserar en positiv avvikelse på 
cirka +1,4 mkr. Avikelsen beror på nytt förmånligare 
städavtal samt effektivisering i den egna regin. 

KS - Bildning och arbete +2,6 (+2,7) 
Gymnasial vuxenutbildning får under 2016 statliga 
medel som extra t illskott för köp av utbildning från 
andra kommuner. Verksamheten prognostiserar en 
positiv avvikelse om +0,1 mkr, med reservation för om 
antalet elever som vill studera vidare på andra orter 
ökar, då kommer resultatet vid årets slut bli noll istäl
let. SFI prognostiserar en positiv avvikelse om 
+0,5 mkr som uppkommer 2016 på grund av tillfälligt 
ökade intäkter under året. 
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Arbetsmarknadsenheten prognostiserar totalt en posi
tiv avvikelse om +550 tkr, vilket främst beror på va
kanser inom verksamheten utväxling. Dessa vakanser 
är på väg att tillsättas. Verksamheten för ungdomsåt
gärder förväntas redovisa ett visst överskott vid årets 
slut, vilket beror på att lönekostnader för ungdomsjobb 
förväntas understiga budget. 

Ungdomens hus fick i uppdrag att under 2016 genom
föra en besparing på 238 tkr. Det har dock inte lyckats 
under den tidsram som krävts för helårseffekt och där
för prognostiserar verksamheten en negativ avvikelse 
om -0,1 mkr. 

Ekonomiskt bistånd prognostiserar i dagsläget en posi
tiv avvikelse om +1,5 mkr. Utbetalning av ekonomiskt 
bistånd har varit lägre under första och andra tertialet 
2016 än vad de var för samma period föregående år. 
Även resten av 2016 förväntas ligga på en lägre nivå än 
2015. 

Myndighetssnämnd +0,7 (+0,3) 
MN - Myndighetsnämnd +0,1 (+0,0) 
Negativ avvikelse prognostiseras med anledning av 
minskade kostnader för arvoden. 

MN - Samhällsbyggnad +0,6 (+0,3) 
Den positiva avvikelsen beror på högkonjukturen vil
ket innebär ett högt tryck på bygglovsidan. Bygglov har 
haft en stor ärendemängd, hanterat många bygglovsbe
slut och anmälningsärenden, varav flera bygglov för 
stora verksamheter. 

Utbildningsnämnd -6,0 (-6,8) 
UN - Utbildningsnämnd -0,1 (-0,1) 
Negativ avvikelse med anledning av höga utgifter för 
förlorad arbetsförtjänst samt att utskottet Unau inrät
tats trots att budget saknas för ändamålet. 

UN - Barn & skola +3,6 (+2,8) 

Barn & skola ram +2,1 ( +2,1) 
Förskolelokaler prognostiserar en negativ avvikelse 
om -930 tkr på grund av hyra moduler på Skogsbyn för 
tre stycken nya avdelningar med anledning av ökat 
barnantal. En av avdelningarna, motsvarande 310 tkr, 
finansieras genom besparingar inom kompetensut
veckling och tilläggsbelopp. Ytterligare en avdelning, 
310 tkr, finansieras genom att inte tillsätta skolinten
denttjänsten under resten av året. 

För skolskjutsar grundskola prognostiseras det en ne
gativ avvikelse om -250 tkr, på grund av utökad skol
skjuts för elever med särskilda behov. 

För att täcka en del av underskottet inom Utbildnings
nämnden, bland annat på grund av placerade barn i 
familjehem, åläggs Skolexperten ett sparbeting på 

2,4 mkr. Detta sparbeting är mycket tufft och kommer 
att påverka verksamheterna. 

Barn & skola resultatenheter+ 1,5 ( +0, 7) 
Den positiva avvikelsen beror på ökade intäkter på 
grund av fler barn och elever i verksamheten, samt rik
tade statsbidrag som ännu inte använts fullt ut på 
grund av svårighet att rekrytera behörig personal. 

UN - Bildning & arbete -9,5 (-9,5) 

Bildning & arbete ram -9,5 (-9,5) 
Gymnasiesärskolan prognostiserar en positiv avvikelse 
om +950 tkr, som beror på att det är färre inskrivna 
elever än vad det finns budget för. 

Gymnasium ramfinansierat prognostiserar en positiv 
avvikelse om +0,3 mkr. Utbetalning av inackorderings
bidrag gymnasium beräknas bli drygt 0,1 mkr lägre än 
budget och skolskjutsar för gymnasieelever beräknas 
redovisa en positiv avvikelse om drygt +350 tkr. Aka
demi Båstad gymnasium har under de senaste åren fått 
ett ökat antal elever och därmed har behovet av leasing 
av en till en datorer ökat. Ökade leasingkostnader för
väntas överstiga budgeten med 50 tkr. 

Individ och familj prognostiserar en negativ avvikelse 
om -10 790 tkr (totalt Individ och familj inklusive eko
nomiskt bistånd redovisar de en negativ avvikelse 
om -9 290 tkr). Kostnaderna för konsulter beräknas bli 
något högre än vad det tidigare prognostiserats till . 
följd av att rekryteringen av personal inte har gått som 
det tidigare hoppades på. 

Avvikelsen inom Individ och familj beror främst på 
långa och vårdkrävande placeringar av främst barn och 
unga men även vuxna samt ökade kostnader för våld i 
nära relationer. Sjukskrivningar och svårigheter med 
rekrytering för Individ och familj medför behov av be
manningsföretag, vilket är en stor bidragande faktor 
till den negativa avvikelsen. 

Vård och omsorgsnämnd -11,4 (-7,5) 
VN - Vård och omsorg -11,4 (-7,5) 

Vård och omsorg exklusive resultatenheter -3,0 
(-2,6) 
Stimulansmedel om 4,2 mkr för ökad bemanning inom 
vård och omsorg har utbetalats i maj 2016, och en an
del av dessa medel har bokförts i oktober (2,9 mkr). 
Dessa medel har fördelats på verksamheter som ryms 
under resultatenheterna hemvård och vård- och om
sorgsboende samt nattpatrullen under verksamhetsö
vergripande äldreomsorg. 

Vård och omsorgs totala underskott omfattar en stor 
negativ effekt rörande semesterlönekostnader, delvis 
relaterat till det fak-
tum att budgeten är lill BÅSTADS 
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beräknad på 25 dagar semester men personalstyrkan 
har de facto fler semesterdagar, och delvis relaterat till 
en avsaknad av budget för timanställdas semesterlö
ner. 

Sjukfrånvaron inom vård och omsorg är budgeterad till 
4,5 procent och uppmätt för perioden till och med sep
tember 6, 7 procent. 

Stöd och omsorg har haft ett ökat behov hos vårdtagare 
samtidigt som 2016 års budget innebar en del bespa
ringar, vilket har lett till en negativ avvikelse 
om -3 mkr. Avvikelsen innefattar även 2 nya platser på 
gruppboendet Myllefallet från och med juni 2016 samt 
en extra köpt plats inom psykiatrin under maj-oktober. 

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvi
kelse om -620 tkr, främst på grund av bemanning av 
vikarier under sommaren. 

Det budgeterade demensteamet förväntas starta upp 
under 2017, vilket resulterar i en positiv avvikelse om 
+ 1 mkr. 

Resultatenheter -8,5 (-4, 9) 
Hemvårdens resultat är inte i balans och prognostise
rar en negativ avvikelse om -5,2 mkr för året. Huvudor
saker till detta är dels lägre timpeng 2016 i jämförelse 
med 2015 som utförarna har haft svårighet att anpassa 
sig till, och dels en nedgång av hemvårdstimmar där 
schemaläggning i samma takt visat sig innebära svårig
heter. Vikariat under storhelger, utbildningstillfällen 
och vid implementering av nytt eplaneringsverktyg har 
också bidragit till underskottet. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en 
beläggning på 99 procent och korttidsboende 117 pro
cent. 

Korttidsvårdens överbeläggning resulterar i en negativ 
avvikelse om -1,2 mkr, vilket främst beror på vård
tunga ärenden. Ett boende har haft omfattande 
punktinsatser, vilket resulterar i ökad bemanning som 
är medtaget i fördelningen av stimulansmedel. Huvud
orsaken till den ytterligare negativa avvikelsen 
om -2,1 mkr för vårdboendena är ovan nämnda nega
tiva effekt av semesterlönekostnader, samt extra vak 
och vikariat för personalens utbildningstillfällen. 

Valnämnd +0,1 (+0,1) 
Överskott då verksamheten har ett mellanår då inte 
valnämnden är så aktiv. 

Överförmyndare -1,0 (-1,0) 
Stort underskott med anledning av flertal tidskrävande 
ärenden och budget som inte ökat i takt med antal 
ärenden och belastning på verksamheten. 

Finansiering +3,8 (+3,8) 
Helårsprognosen för finansförvaltningen efter oktober 
månad ligger i stort kvar jämfört med föregående må
nad. 

Större avvikelser i prognosen på helår jämfört med 
helårsbudgeten är bland annat skatteintäkter som för
väntas bli ca -3,2 mkr lägre än budgeterat. Anledningen 
är de försämrade konjunkturutsikterna i nuvarande 
prognos jämfört med den prognos som låg till grund 
för budget 2016. 

De samlade kostnaderna för pensioner väntas ge en 
negativ avvikelse med -3,2 mkr. Förväntade nedskriv
ningar av anläggningstillgångar, bland annat på grund 
av rivning av Skogsbyns förskola, belastar prognosen 
med ca -3,2 mkr. Ordinarie avskrivningar inklusive 
upplösning av investeringsbidrag och bidrag till statlig 
infrastruktur väntas dock bli drygt 4,3 mkr lägre än 
budgeterat. Det låga ränteläget förväntas innebära 
sänkta räntekostnader med 2,2 mkr jämfört med bud
get. En ytterligare positiv avvikelse gentemot budget är 
ett prognostiserat överskott från det tillfälliga statsbi
drag för mottagning av flyktingar som kommunen er
höll under 2015 med uppdrag att använda under 2015 
och 2016. Det samlade bidraget uppgick till 12,3 mkr 
och av detta prognostiseras ca 2,5 mkr ej användas. 

Därutöver väntas reavinster inom exploateringsverk
samhet och övriga finansieringsposter sammantaget 
leda till att finansverksamheten som helhet uppnår en 
positiv avvikelse gentemot budget på +3,8 mkr vid 
årets slut. 

Investeringar +38,5 (+40,5) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på + 16,0 ( + 17,6) mkr och för avgifts
finansierade investeringar på +22,5 ( +22,9) mkr. 

KS - Kommunledningskontor ±0,0 (-0,5) 
Stort uppdämt behov av att byta till nyare datorer samt 
ökade kostnader för utbyggnaden av nätet för att leva 
upp till skolans krav ger en negativ avvikelse inom JT
verksamheten. Investering avseende verksamhetssy
stem till kundcenter är ännu inte klar varför medel 
kommer att behövas nästkommande år. 

KS - Teknik & service +36,7 (+39,2) 

Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinan
siering till statlig infrastruktur +14,1 ( +16,3) 
Området Heden byggs ut för fullt men större delen av 
kostnaderna för vägar och grönområden kommer först 
2017 vilket ger en 
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positiv avvikelse på drygt 9 mkr. För exploatering i 
Östra Karup beräknas markarbetena bli cirka 3,8 mkr 
lägre än budget. Ombyggnad av värme och ventilation 
på Östra Karups skola förväntas göra en negativ avvi
kelse på runt 2,5 mkr på grund av oförutsedda kostna
der. 

Avgiftsfinansierad verksamhet +22,5 ( +22,9) 
Inom VA-verksamheten förväntas sammantaget en po
sitiv avvikelse framförallt beroende av budgeterade 
kostnader för Ängstorpsreningsverk och överförings
ledning till Ängstorp som försenats. Detta gäller också 
för VA-investeringar i anslutning till framtida utbygg
nadsområden vid Båstads nya station. För exploatering 
i Östra Karup beräknas VA-delen i projektet blir cirka 
1,4 mkr dyrare. 

KS - Samhällsbyggnad +0,2 (+0,1) 
Billigare än förväntat samt nedprioriterat ger ett mins
kat behov av att använda investeringsmedel och en po
sitiv avvikelse med+ 175 tkr. 

VN - Vård och omsorg +1,7 (+1,7) 
För projekt nykelfri hemvård och projekt verksamhets
system begärs överföring av budget till 2017 på grund 
av försenad upphandlingsprocess och för projekt 
trygghetstelefoner begärs överföring av budget till 
2017 på grund av att projektet sträcker sig över ett 
längre tidsperspektiv. 

Befolkning 
Den 31 oktober uppgick antalet invånare till 14 528 
(14 526) vilket är en ökning med 155 personer sedan 
årsskihet (14 373). Motsvarande uppgih för januari
oktober 2015 är en minskning med 17 personer till 
14 402. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt
ningsnetto på + 209 samt ett negativt födelsenetto 
på -54. Det flyttade ut 761 personer och 970 flyttade in 
och det föddes 106 barn och 160 personer avled. Upp
giherna är hämtade från Tekis Kid. 
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Protokoll Nr 5/ 2016 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
torsdag 2016-10-13, kl 09:00-11:00 på NSR i Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Stefan Olofsson, Bjuv 
Stefan Sjölin, Bjuv 
Elisabet Edner, Båstad 
Fredrik Jönsson, Båstad 
Linda Ekström, Helsingborg 
Tommy Lindvall, Höganäs 
KajLing,Höganäs 
Jörgen Wallin, Åstorp 
Annika Enberg, Ängelholm 

Närvarande från NSR: 

BÅSTADS KOM1\/lUN 
Kommunstyrelsen 

Z0 '1b -11- 04 
Dnr . .k.5 .Q.0.~.2 .1;f// ........ . 
..... ..... ZO.lG ... ... . 5v ......... .... . . 

Kim Olsson, Cecilia Holmblad, Mats Örth, Anna-Karin Falkenström och Eva-Lena Diilow. 

1. Mötets öppnande 
Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information från respektive kommun 
Bjuv - Rose-Maries ersättare Stefan Olofsson presenterade sig för delegationen. 
Fortsatta förhandlingar angående markköpet för den nya gemensamma återvinnings
centralen Bjuv/Åstorp. Återvinningsstationen i Ekeby stängs då där tyvärr dumpas mycket 
annat avfall på platsen. 

Båstad - Placeringen utav Båstads nya återvinningscentral är under fortsatt utredning. 

Helsingborg - Konsortialavtalsgruppen ska ha ett möte till sedan ska förslaget upp till ägar
rådet. Helsingborgs stad har ändrat bo lagsform där NSR ska ingå i HSF AB från och med 
1 januari 2017. 

Höganäs - Inga larver i matavfallskärlet med försöket av Gaias matavfallspåsar som kom
munen nu testat på ca 100 hushåll. 
Räddningstjänsten i Höganäs kommun kommer att under en testperiod köra med HVO
bränsle i sina fordon. 

Åstorp - Stänger en av de sista återvinningsstationema i kommun då även de har problem 
med dumpning av annat avfall. 
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Ängelholm - Beslutat att det endast ska finnas två klädholkar per återvinningsstation, FTI 
· kommer att samordna detta. Problem med larver i de nya 240 liters matavfallskärlen då 

locken inte sluter tätt. 

5. Ekonomiska rapporter 
Mats Örth informerar om resultatet t.o.m. augusti 2016. 

Resultatet för NSR-koncernen visar på en förlust om 3,6 miljoner kronor. 
Prognosen för 2016 visar på ett 0 resultat, vilket är 1 Mkr sämre än budget. 

Hittills har investeringar för 48 Mkr genomförts. 28 Mkr avser inköp av fyrfackskärl till Äng
elholm, 8,8 Mkr avser slutreglering av investering för biogasanläggning, 3 Mkr avser lakvat
ten, 2 Mkr avser verksamhetssystem, 4,6 Mkr avser bommar Å ve samt arbetsfordon och 
1 Mkr i containers. 

6. Marknadsrapporter 
Kim Olsson informerar om nuläget gällande biogas. Miljöminister Carolina Skogh kommer 
att ta fram ett underlag på hur man klassar ett fordon som miljöfordon, detta för att inte fel 
bränsle får subvention och därmed slår ut kretsloppet. 

Kim Olsson informerar om motstridighet inom styrande dokument i Region Skåne och 
Skånetrafiken om biogasens roll idag och i framtiden. 

7. Individbaserat system för reglering av avfallstaxefinansierad service på återvin
ningscentraler. 
Kim Olsson informerar om att på uppdrag av NSRs ägarråd har finansieringen av 
återvinningscentraler genomgått en utredning av representanter för Tekniska och Ekono
miska delegationen. Resultatet har föredragits för såväl NSRs ägarråd som styrelse. 

Det finns såväl för- som nackdelar med individbaserat system för reglering av 
avfallstaxefinansierad service jämfört med att basera begränsningen per hushåll. 

Styrelsen ska besluta om det ska vara individbaserat eller baserat per hushåll. 

Inga invändningar på beslutsunderlaget uppkom på mötet. 

8. Verksamhetsrapporter 
Kim Olsson informerar om: 

Överenskommelse med Höganäs Kommuns reningsverk där parterna är överens om att 
flytta fram datumet för lokal behandling till 1 januari 2020. Beslutet förutsätter att kommun
fullmäktige i Höganäs ställer sig bakom parternas förslag. 

Problem med hot till administrativ personal på företaget. 
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Luktproblernenen som har ökat på Filboma anläggningen sista kvartalet, till stor del beror 
detta på den fina sensommaren med lite blåst. 

Ersättningen Höganäs kommun skall erlägga till NSR justeras efter överenskommelse mellan 
utredningsgrupp hos tjänstemän från respektive kommun. Den nya modellen baseras på 
tidigare behandlingsavgifter utan miljöpremie, deltagande i projekt(% av totalt antal invå
nare) och soldidarisk finansiering av Återvinningscentraler för Höganäs kommun. Den nya 
ersättningsrnodellen gäller fram till dess att Höganäs kommun anslutit sitt renhållningskol
lektiv i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. 

IT projektet 2016-2020, syftet med projektet är att säkerställa en infrastruktur för IT-systern 
som är robust att klara dagens och morgondagens förväntningar för kunder, medarbetare 
och samarbetspartners. 
Identifiera potential och utveckla kundnyttan med digitala hjälpmedel i samverkan med "de 
bästa". Bjuda in och inkludera medarbetare i utvecklingen av framtidens NSR så att organi
sationen är förberedd inför implementering. 

9. Renhållningen 
Cecilia Holrnblad informerar om avdelningens arbete med att bli bättre på kundbemötande 
och därmed även taktisk kommunikation för att klara av besvärliga kunder. 

Cecilia Holrnblad informerar även om arbetet med avvikelse och reklamationshantering 
samt om rnatavfallshandlingsplanen. 

Cecilia Holrnblad informerar om renhållningskollektiven i Båstad och Ängelholm där nu alla 
hämtningar sker i tid och byten utav kärl pågår i Ängelholm. 
I Helsingborg är det kompletterat med fluglock på matavfallskärlen. 

Cecilia Holrnblad informerar om arbetet med Skitlite målen som rapporteras till Skåne 
Nordväst. 

10. Vera Park 
Kim Olsson informerar om att OX2 fått bidrag för finansieringen av en ny förbehandlingsan
läggning. 

Kim informerar om att Höganäs Kommun nu har provat Gaias matavfallspåsar till ca 100 
hushåll. Utfallet blev mycket lyckat då inga larver har bildats i kärlen. 

11. Tidsplan 2017 
Kim Olsson presenterar föreslagen tidsplan 2017. 

Inga invändningar på beslutsunderlaget uppkom på mötet. 

12. Anmälningar 
Kim Olsson informerar om att presidiet kommer att åka till Avfall Sveriges höstrnöte i 
november. 
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13. Presentation av budgetmaterial 
Ekonomichef Mats Örth informerar om budgetprocessen och förslag till budget 2017 samt 
treårsplan 2017-2019. 
Det kommer att anordnas en frågestund för styrelsen avseende budgetunderlaget den 
1 november som en förberedelse inför antagande av budget 2017 och treårsplan vid nästa 
styrelsemöte den 18 november. 

Budgetfrågor inför frågestunden skickas till Mats Örth senast den 
28 R-e'*eurb~ mats.orth@nsr.se 
o~~ 

Samtliga budgetunderlag kommer att finnas på NSRs styrelseplats. 

14. Övriga frågor 
Förslag på att besöka Åke Rosen på GAIA nästa möte. 

15. Mötet avslutas 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Nästa möte den 17/11kl13:00-16:00 

Helsingborg 2016-10-20 

Vid protokollet Justeras 

WGL\tvu:~lMY-
Eva-Lena Diilow 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

IJÅST/\r\' 
l<orrnnu 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo L.arnbertsson Persson, Rertee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Halmberg. 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard Sallermo, Sahand Kousha, Cecilia Fransson, Kjell Näslund, 
Rolf Ottosson, Car-Axel Andersson och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: 

Övriga: 

Jann Thomasen och Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Di.ilow, sekr. samt Cecilia Holrnblad, Renhållnings
chef och Mats Örth, Ekonomichef under§ 69-70 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 68 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Flyttar punkt 13 presentation av budgetmaterial till efter punkt 5 ekonomiska rappor
ter. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning efter ovan justering 
att ordföranden jämte Reino Persson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 6/ 2016. 
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§ 69 

§70 

Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Mats Örth informerar om resultatet t.o.m. augusti 2016. 

Resultatet för NSR-koncernen visar på en förlust om 3,6 miljoner kronor. 
Prognosen för 2016 visar på ett 0 resultat, vilket är 1 Mkr sämre än budget. 

Hittills har investeringar för 48 Mkr genomförts. 28 Mkr avser inköp av fyrfackskärl 
till Ängelholm, 8,8 Mkr avser slutreglering av investering för biogasanläggning, 3 
Mkr avser lakvatten, 2 Mkr avser verksarnhetssystem, 4,6 Mkr avser bommar Å ve 
samt arbetsfordon och 1 Mkr i containers. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Presentation av budgetmaterial 
Ekonomichef Mats Örth informerar om budgetprocessen och förslag till budget 2017 
samt treårsplan 2017-2019. 
Frågestund avseende budgetunderlaget kommer anordnas i samband med Gåsamid
dagen den 1 november, detta som en förberedelse inför antagande av budget 2017 
och treårsplan vid nästa styrelsemöte den 18 november. 

Budgetfrågor inför frågestunden skickas till Mats Örth senast den 
28 oktober. mats.orth@nsr.se 

Samtliga budgetunderlag kommer att finnas på NSRs styrelseplats. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 71 Marknadsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om nuläget gällande biogas. Miljöminister Carolina Skogh 
kommer att ta fram ett underlag på hur man klassar ett fordon som miljöfordon, detta 
för att inte fel bränsle får subvention och därmed slår ut kretsloppet. 

VD Kim Olsson informerar om motstridighet inom styrande dokument i Region 
Skåne och Skånetrafiken om biogasens roll idag och i framtiden. 

Beslutar 
att ge presidiet i uppdrag att tillse att Region Skåne informe~as om motstridighet 
inom styrande dokument avseende biogas. 
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§ 72 Individbaserat system för reglering av avfallstaxefinansierad service på återvin-
. ningscentraler. 

VD Kim Olsson informerar om att på uppdrag av NSRs ägarråd har finansieringen av 
återvinningscentraler genomgått en utredning av representanter för Tekniska och 
Ekonomiska delegationen. Resultatet har föredragits för såväl NSRs ägarråd som sty
relse. 

Det finns såväl för- som nackdelar med individbaserat systern för reglering av avfalls
taxefinansierad service jämfört med att basera begränsningen per hushåll. 

Beslutar 
att från januari 2017 genom individbaserat systern reglera den avfallstaxefinansierade 
servicen på återvinningscentralerna med 12 besök per myndig invånare och kalen
derår. Därefter finns möjlighet att nyttja sorteringsfaciliteterna mot en besöksavgift. 

att utvärdera konsekvenserna av införande av besöksbegränsning baserat på indivi
duellt systern och redovisa detta på styrelsemötet i september 2017. 

§ 73 Verksamhetsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om: 

Överenskommelse med Höganäs Kommuns reningsverk där parterna är överens om 
att flytta fram datumet för lokal behandling till 1januari2020. Beslutet förutsätter att 
kommunfullmäktige i Höganäs ställer sig bakom parternas förslag. 

Problem med hot till administrativ personal på företaget. 

Luktproblernenen som har ökat på Filborna anläggningen sista kvartalet, till stor del 
beror detta på den fina sensommaren med lite blåst. 

Ersättningen Höganäs kommun skall erlägga till NSR justeras efter överenskommelse 
mellan utredningsgrupp hos tjänstemän från respektive kommun. Den nya modellen 
baseras på tidigare behandlingsavgifter utan miljöpremie, deltagande i projekt (% av 
totalt antal invånare) och soldidarisk finansiering av Återvinningscentraler för 
Höganäs kommun. Den nya ersättningsmodellen gäller fram till dess att Höganäs 
kommun anslutit sitt renhållningskollektiv i enlighet med beslut i kommunfullmäk
tige. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 7 4 Renhållningen 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om avdelningens arbete med att bli 
bättre på kundbemötande och därmed även taktisk kommunikation för att klara av 
besvärliga kunder. 

Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar även om arbetet med avvikelse och 
reklamationshantering samt om matavfallshandlingsplanen. 

Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om renhållningskollektiven i Båstad 
och Ängelholm där nu alla hämtningar sker i tid och byten utav kärl pågår i Ängel
holm. 
I Helsingborg är det kompletterat med fluglock på matavfallskärlen. 

Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om arbetet med Skitlite målen som 
rapporteras till Skåne Nordväst. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 75 Vera park 
VD Kim Olsson informerar om att OX2 fått bidrag för finansieringen av en ny förbe
handlingsanläggning. 

Kim informerar om att Höganäs Kommun nu har provat Gaias matavfallspåsar till ca 
100 hushåll. Utfallet blev mycket lyckat då inga larver har bildats i kärlen. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 76 Tidsplan 2017 
VD Kim Olsson presenterar föreslagen tidsplan 2017. 
Två dagars studieresa kommer att läggas under 2017, Kim återkommer med datum 
och plats. 

Beslutar 
att godkänna tidsplanen 2017 och lägga den till handlingarna. 

§ 77 Anmälningar 
VD Kim Olsson informerar om att presidiet kommer att åka till Avfall Sveriges höst
möte i november. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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8 N511" 
§ 78 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§ 79 Avslutning 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2016-10-14 

Vid protokollet 

~(tvoJ)c1~w 
Eva-Lena Diilow 

Reino Persson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160126\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-11-23 
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 kommunstyrelsen 2016-11-30 
 
 
1. Personalärenden. Anne-Lie Björklund. Lista daterad 2016-11-21.    

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Båstad den 23 november 2016 
 
Daniel Kling  
Registrator
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
GÅSTADS KOMMUN 

l<ommunstyrelsen 

;..J;16 -11- 2 1 

~~'\~.~~~~~~~ ... .. . ...... .. ..... ~.'::\~ 
-~ · · ··············~ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P014 2016-09-29 Löneöversynsförhand I ing HR-chef 
Kommunal. 44 B 11. Marianne Malm 

P010 2016-10-28 Uppsägning pga personliga HR-chef 
förhållande, MK. 44 B 12. Marianne Malm 

P003 2016-10-31 Anställning. Grundskollärare. Rektor 
1A6. Ann-Karin 

Bergkvist Andersson 

P003 2016-11-01 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
8A 13. Cindy Case Nord 

P003 2016-11-03 Anställning. Vårdbiträde och Enhetschef 
undersköterskor. 15 A 14-19. Kit Emilsson 

P003 2016-11-09 Anställning. Miljö- och hälso- Miljöchef 
inspektör. 17 A 1. Tina Eriksson 

P003 2016-11-16 Anställning. Utredare/skol- Skolchef 
expert. 11A2. Birgitte Dahlin 

P003 2016-11-09 Anställning. Lärare. Rektor 
6A 11. John Brogård 

P003 2016-11-02 Anställning. Grundskollärare Rektor 
1-7. 33A 12. Susanne Kaczmarek 

P003 2016-11-08 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
20A7. Anne Hallenborg 

P003 2016-11-10 Anställning. Enhetsassistent. Enhetschef 
26A8. Karin Hollmgren 

Underskrift 
Datum 

2016-11-21 
Undersk~ O , 
~c:.-~ 

Namnförtydligande 

Anne-Lie Björklund, HR-assistent 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\f96a\dk 
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Datum: 2016-11-23 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000014/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-11-30 
 
 
A) Information angående inriktningsdokument Förslöv. Planarkitekt Emma Johansson. 
 
B) Information angående lokalisering av återvinningscentral. NSR. 
 
C) Information från polisen. Axen Johansson.   
 
 
 
Båstad den 23 november 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-11-23 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000010/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2016-11-02.  
 

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 
1. Beslutsloggen daterad 2016-11-02 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 23 november 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 

2016-08-30 
 
 
 
 
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 

000085/ 
2012 

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. 
 
 

Samman-
ställningen 
redovisas 
årligen för 
KS au. 

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

001974/ 
2014 

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. 
 
Återkoppling till KS au i ok-
tober 2016. 

 

§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal Sydvatten 

001572/ 
2013 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 om uppdrag till förvaltningen 
att ta fram ett nytt avtalsförslag med Sydvatten. 

Teknik- och 
service 

Informationspunkt på KS 
160907. 

Hösten 
2016. 

§ 311, KS 2015-12-02 
Överlämnande av badan-
läggningar i Torekov 

000088/ 
2014 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 om att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anläggningen, arrendefrågor 
samt återställningsansvaret. 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Osäkert. 

§ 27, KS 2016-02-03 
Evenemangstid 2016 

001341/ 
2015 

Förvaltningen fick på KS 2016-02-03 i uppdrag att revidera Lokala ord-
ningsföreskrifter, Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Båstads 
kommun samt Taxa för upplåtelse av torgplats i Båstads kommun i vilka 
begreppet ”evenemangstid” används. 
 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
KS 20161109 
 
Bordlades på KS au 160828, 
åter till au 161026 

Till KS för 
beslut hös-
ten 2016. 
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§ 105, KS 2016-05-11 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/ 
2015 

I samband med antagande av policyn för mat och måltider fick förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en utvärdering i maj 2017.  

Teknik- och 
service 

Policy antagen på KF 160525. Till KS i 
maj 2017. 

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. Handlingsplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 

HR chefen  Löpande 
arbete 
pågår. 

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

000582/ 
2015 

Beslut i KS 13 april 2016: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

Kommunled-
ningskontoret 

 Uppfölj-
ning april 
2017. 

§ 237, KS 2015-09-09 
Hemmeslöv 10:10 mfl. 
(Tomtpriser – Heden) – 
uppdrag till förvaltningen 

001145/ 
2015 

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

Kommunled-
ningskontoret 

Exploateringsingenjören 
handlägger. 
 
Information hållen på KS au 
160824. Ärendet åter till KS 
au för beslut 160928 och KS 
161012. 

Hösten 
2016. 

Tomtpriser – Östra Karup 
6:7  
 

001149/  
2016  

Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter 
till dem som vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga 
enfamiljshus. Nu har planeringen och utbyggnaden inom området Östra 
Karup 6:7 kommit så långt att det är tid för att fastställa priser på de tomter 
kommunen kommer att erbjuda.  

Kommunled-
ningskontoret  
 

Exploateringsingenjören 
handlägger.  
Uppe på KS au 160928. Till 
KS 161012 och KF 161026.  

Hösten 
2016.  
 

Kommungemensam policy 
för arbetskläder 

 Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en kommungemensam policy som 
ser över och likställer resurser för arbetskläder. 

Skolchefen För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2016. 

§ 102, KS 2016-04-27 
Översyn av kommunens 
fastigheter 

000593/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 160427 i uppdrag att göra en översyn av kommu-
nens fastigheter. 

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Till KS au 
160928 
och KS 
161012. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

Uppdrag till Bildning och arbete 
§ 22, KS 2016-02-03 
Anvisning av flyktingar 
2016-2017 

001417/ 
2015 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av 
tilldelade medel samt redogöra för det arbete som bedrivits. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
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ning sker 
på KS i 
november 
2016. 

§ 30, KS 2016-02-03 
Integrationsplan för Bå-
stads kommun 

000189/ 
2016 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en integrations-
plan samt en plan för utvärdering av integration i kommunen. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2016. 

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 

000781/ 
2014 

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. 
 
Redovis-
ning gjord 
på KS au 
160525. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

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

Osäkert. 

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

001467/ 
2015 

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. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

Beslut om samråd hösten 
2016. 

 
 

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

000496/ 
2015 

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. 

Samhällsbygg-
nadschefen 
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§ 41, KS, 2016-03-09 
Inriktningsdokument för 
Grevies utveckling 

000032/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägförening-
ar/samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2019-04-13 i uppdrag att göra en ut-
redning vad kommunalt huvudmannaskap får för konsekvenser samt att 
upprätta en tidsplan över hur detta skulle kunna genomföras. 

Samhällsbygg-
nad/ Teknik- 
och service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 114, KS 2016-05-11 
Demenscenter i Båstads 
kommun – Upphävande av 
beslut om Almgården 

000458/ 
2016 

På KS 2016-05-11 upphävdes tidigare beslut från 2014-09-10 om att skapa 
ett modernt demenscenter på Almgården och förvaltningen fick i stället i 
uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande innehåll. 

Vård- och 
omsorg 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

 

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. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 232 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-16 

Dnr KS 001124/2015 - 100 

Medborgarförslag om att formellt och officiellt inrätta 
begreppet Lex Dahl man 

Sida 

8 av 23 

Beskrivning av ärendet I medborgarförslag har  föreslagit att Båstads kommun inför 
begreppet lex Dahlman och formaliserar funktionen av detsamma. Enligt 
förslagsställaren ska lex Dahlman inte innebära en extra legal funktion, utan ett 
redskap för att stärka demokratin. Syftet med förslaget är enligt  att 
medborgare, tjänstemän och politiker ska kunna anmäla frågor till utredning 
för att på så sätt minimera risker för inskränkning av transparens och fel i den 
kommunpolitiska processen samt otillbörlig form av lobbyaktivitet. 

Underlag till beslutet Medborgarförslag, daterat 2015-08-20. 

Förvaltningens förslag 1. Avslå medborgarförslaget om lex Dahlman. 

Föredragande Kommunchef Katarina Pelin. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget om lex Dahlman avslås . 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/J 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161123\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2016-11-02 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001124/2015-100 

Till: Kommunfullmäktige 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Bo Karlberg 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, daterat 2015-08-20 
 

Samråd har skett med: 
- 
 

 
Medborgarförslag - Lex Dahlman 
 

Bakgrund 
I medborgarförslag har  föreslagit att Båstads kommun inför begreppet lex 
Dahlman och formaliserar funktionen av detsamma. Enligt förslagsställaren ska lex Dahlman 
inte innebära en extra legal funktion, utan ett redskap för att stärka demokratin. Syftet med 
förslaget är enligt  att medborgare, tjänstemän och politiker ska kunna anmäla 
frågor till utredning för att på så sätt minimera risker för inskränkning av transparens och 
fel i den kommunpolitiska processen samt otillbörlig form av lobbyaktivitet.  
 

Aktuellt 
Kommunmedborgarnas möjlighet att förhindra missbruk 
Förslagsställaren föreslår lex Dahlman som en möjlighet att stärka demokratin. Även då kom-
munerna i huvudsak styrs genom representativ demokrati finns ett antal verktyg som kom-
munmedborgaren kan använda för att direkt påverka sin kommun. Förslaget om lex Dahlman 
motsvaras inte av något av dessa verktyg.  
 
Förutom att använda de direktdemokratiska verktygen som medborgarförslag, folkomröstning 
och medborgarnas frågestund, utgörs kommunmedborgarens kontrollinstrument främst av 
laglighetsprövning och offentlighetsprincipen. Genom att ta del av allmänna handlingar kan 
kommunmedborgare därefter förhindra maktmissbruk och påverka sin kommun. Alla kom-
munmedborgare har rätt att som viljeyttring överklaga kommunala beslut. 
 
Rapporteringsskyldigheten i lex Maria och Lex Sarah 
I föreslaget till lex Dahlman gör förslagsställaren referenser till lex Maria. Lex Maria och lex 
Sarah ger anställda möjlighet att utan risk för repressalier anmäla missförhållanden till sin 
arbetsgivare. Vid anmälan ska den anmälda verksamheten enligt lex Maria och lex Sarah utreda 
och avhjälpa eller undanröja missförhållandet. Inga sanktioner finns för anställda som inte 
rapporterar, utan syftet är i första hand att komma till rätta med missförhållanden och anmäl-
ningsskyldigheten ska därvid fungera som ett stöd för personal att göra anmälan utan rädsla 
för repressalier. Kommunmedborgare har inte möjlighet att göra en lex Maria eller lex Sarah 
anmälan. 
 
Skyddet för anställda som påtalar missförhållande även i andra ärenden än vård och omsorgs-
ärenden kommer att stärkas vid årsskiftet. Visselblåsare kommer då de påtalar allvarliga miss-
förhållanden kunna få skadestånd i det fall de blir utsatta för repressalier på grund av sitt age-
rande. 
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2 (2) 

 

Bedömning 
 förslag motsvaras inte av de verktyg kommunmedborgaren idag har att tillgå i 

kommunallagen för att påverka sin kommun. Troligen medger inte heller kommunallagen att 
lex Dahlman formaliseras i kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunledningskontoret 
uppfattar förslaget vara av tvingande karaktär och verktygen i kommunallagen är istället 
tänkta att vara initiativrätter. Om kommunmedborgare ges rätt att ge förvaltningen 
utredningsuppdrag, frångås den representativa demokratin och de förtroendevaldas 
möjlighet att ta ansvar för kommunala beslut.  
 
Lexbestämmelserna som  refererar till innebär en skyldighet att agera och har 
utvecklats till att vara en del av verksamhetens kvalitetsarbete. Skyldigheten för anställda 
anses motiverad av att rapporteringsskyldigheten hör samman med anställdas lojalitetsplikt 
gentemot sin arbetsgivare. Reglerna är därmed svåra att överföra till kommunmedborgare. 
Den nya lagen om visselblåsare kommer däremot ge anställda större möjligheter att agera vid 
missförhållanden. Politiker å sin sida har redan relativt omfattande möjligheter att påverka sin 
kommun. De kan utöver det ordinarie fullmäktige- och nämndarbetet skriva motioner och 
ställa frågor eller interpellationer.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås och hänvisar istället 
kommunmedborgarna till de möjligheter som idag finns att påverka sin kommun.  
 
Förslag till beslut 
 
1.  Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om lex Dahlman. 
 
 
Båstad enligt ovan 
 
 
Elin Ax, kommunledning 
Kommunjurist 
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BÅSTADS KOMMUN 
KDmmunstyrelsen 

MEDBORGARFÖRSLAG 

2015 08 20 

Jag föreslår att Båstads kommun inrättar formellt och officiellt begreppet Lex Dahlman. 
Min ide utgår från hur sjukvårdens Lex Maria kan användas som instrument för att starta en 
utredning av en händelse eller företeelse . Både sjukvården självt och utomstående kan göra en 
anmälan för att initiera en utredning. 

Jag överlämnar till kommunledningen att utröna hur en formalisering av Lex Dahlman kan ske, 
men hoppas att mitt förslag kan betraktas som ett positivt bidrag till den högt värderade öppenheten 
och medborgardialogen i kommunen. 
Under begreppet Lex Dahlman kan både medborgare, tjänstemän och politiker anmäla till utredning 
frågor, som gäller till exempel befarad inskränkning av transparens i den kommunpolitiska 
processen, otillbörlig form av lobbyaktivitet, eller misstanke om fmmella fel i handläggnings- och 
beslutsprocesser. Lex Dahlman kan också uppfattas som ett stöd för folkvaldas integritet när . 
enskilda intressen trycker på, i synnerhet när starka ekonomiska motiv spelas ut mot ett allmänt 
intresse och medborgarnas behov. 

- Lex Dahlman är alltså ett redskap, eller symbol om man så vill, för att stärka demokratin. 
- Lex Dahlman innebär inte en extra legal institution, och ersätter exempelvis inte revisionens roll. 

Begreppet Lex Dahlman har jag funnit vara mycket lämpligt, eftersom turerna - offentliga och icke 
offentliga - kring Dahlmanska tomten, har visat på behovet av att stödja öppenhet, och hålla 
gränsen tydlig när det gäller lobbyism av avancerad so1i. 
Alla kan ha något att lära av bakgrunden till hur denna fråga om stadsrummets utveckling har sett 
ut. Den lärdomen ger jag därför hederstiteln Lex Dahlman, som blir ett entydigt begrepp, som vem 
som helst kan använda för att uttrycka sin kritik eller krav på utredning och föiiydligande i en 
aktuell fråga. 

 
 

samhällsdebattör och kulturarbetare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 233 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-11-16 9 av 23 

Dnr KS 000197 /2016 -100 

Medborgarförslag - Implementering av ett tvåårsprojekt för 
rekrytering av gode män och förvaltare 

Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår kommunen att under två år 
genomföra ett projekt vars syfte är att rekrytera fler gode män och förvaltare 
samt tillhandahålla adekvat utbildning och kontinuerlig handledning. 
Överförmyndaren gör bedömning att det i dagsläget finns god tillgång på gode 
män och förvaltare. Dessa erbjuds årligen utbildning i adekvata frågor. 

Underlag till beslutet Medborgarförslag, daterat 2016-02-08. 

Förvaltningens förslag 1. Avslå medborgarförslaget. 

Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget avslås. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161101\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\c 

1 (1) 

 

 

Datum: 2016-11-01 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 000197/2016 – 100 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren, kanslichefen, överförmyndaren 
 
 

Samråd har skett med: 
Överförmyndaren 
 

 
Medborgarförslag - Implementering av ett tvåårsprojekt för rekrytering av 
gode män och förvaltare 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår kommunen att under två år genomföra ett 
projekt vars syfte är att rekrytera fler gode män och förvaltare samt tillhandahålla adekvat 
utbildning och kontinuerlig handledning. Överförmyndaren gör bedömning att det i dagsläget 
finns god tillgång på gode män och förvaltare. Dessa erbjuds årligen utbildning i adekvata frå-
gor.    
 

Bakgrund 
Rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare är överförmyndarverksamhetens an-
svar. Det finns för närvarande god tillgång av gode män och förvaltare i Båstads kommun och 
dessa erbjuds årligen utbildning i adekvata frågor. 
 

Aktuellt 
Överförmyndaren har under flera år fått ett större antal ärenden och ökad arbetsbelastning 
och inför kommande mandatperiod kommer verksamhetens organisation att ses över. I sam-
band med en sådan översyn kommer även rekrytering och utbildning av gode män och förval-
tare att ingå. 
 
Övervägande/framtid 
Med hänsyn till ovanstående anser förvaltningen att ett tvåårsprojekt enligt förslaget inte ska 
genomföras. 
 

Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Båstad 2016-11-01 
 
Catharina Elofsson  
Kanslichef 
Kommunledningskontoret
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RFHL-Oberoende Nordvästskåne 

Himmelstorpsvägen 73 

269 73 Förslöv 

e-post:  

Tfn  

 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsivrelsen 

~ 2016 -02- 0 8 
Dnr .. ~.~ .. ~\J\) .. ;\~\ 
~~~ ... :-:: ...... S).SI. ......... .. 

Förslöv 2016-02-01 

Båstad kommun 

Medborgarförslag från RFHL-Oberoende Nordvästskåne & RSMH NV. Skåne 

Förslag: 

Att kommunen under två år genomför ett projekt vars syfte är att rekrytera fler Gode män 

och Förvaltare samt att tillhandahålla adekvat utbildning och kontinuerlig handledning till 

dem. 

Bakgrund: 

I takt med ett allt mer komplicerat samhälle samtidigt som antalet personer i behov av Gode 

män eller Förvaltare ökar, har vi utifrån medlemskontakter och empirisk kunskap sett ett stort 

behov av kunniga Gode män och Förvaltare. Vi menar också att dessa i sin tur behöver 

adekvat stöd och handledning. 

Vi menar också att utbudet av Gode män och Förvaltare bör bli större samt att gruppen skall 

breddas vad det gäller: Etnisk bakgrund, kön och ålder. 

Godmanskap och förvaltarskap handlar till stor del om personkemi, vilket kräver matchning 

som i sin tur förutsätter att det finns olika kandidater att välja på, så är det dessvärre inte 

idag, vilket skapar problem för kommunen och de enskilda brukarna. 

I våra föreningar har vi sett exempel på enskilda individer som har gått miste om lagstadgade 

rättigheter p.g.a. förvaltarskapet. Vilket är en olycklig paradox eftersom såväl 

förvaltarskapets som lagens andemening egentligen är att skydda och stödja den enskilde. 

I samhällsdebatten framhåller många behovet av frivilliga krafter som en viktig komponent i 

det sociala samhällsarbetet. Det är en tanke som vi sympatiserar med, men då gäller det 

också att ge frivillig krafterna och de administrerande tjänstemännen förutsättningar till ett 

framgångsrikt arbete. Verksamheten skall vila på såväl kunskap som engagemang saknas 

endera komponenten så blir resultatet sämre oavsett goda ambitioner. 
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Effekter: 

En stor del av de klienter som har åtgärd i form av God men eller Förvaltare omfattas av 

skyddande lagar och trygghetssystem. Vi menar att kommunen kommer att göra en 

humanistisk och ekonomisk vinst om uppdragstagarna blev kunnigare om lagstiftning och om 

de olika möjligheter som existerar för den enskilde. 

Vi tänker då framför allt på elementära kunskaper om LSS-lagstiftningen, socialtjänst

lagen, vilka bestämmelser och lagar som styr Kronofogden, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassans arbete m.m. 

Vi är övertygade om att uppdragstagarna skulle göra ett betydligt bättre arbete om de 

samtidigt erbjöds en kontinuerlig processhandledning. Kunskapen är en färskvara eftersom 

lagar och tillämpning förändras, då behövs det uppdatering. 

Samtidigt skapar problematiken frågeställningar i individen, vilka bör bearbetas på ett 

adekvat sätt om de inte skall blockera tankeverksamheten. 

Projekt: 

Vårt förslag är att kommunen genomför ett projekt under två år. 

Syftet skall vara att: 

• Rekrytera fler Gode män och förvaltare. 

• Ge dem adekvat utbildning. 

• Skapa förutsättningar och rutiner för en kontinuerlig handledning. 

Genomförandet: 

Vi menar att projektet bör genomföras som ett samarbetsprojekt mellan 

intresserade klientorganisationer, studieförbund och Båstad kommun. 

Vi tror även att det finns goda möjligheter till att få externa 

projektbidrag eftersom problematiken är aktuell. 

      j 
RSMH NV. Skåne 

 

RFHL-Oberoende Nordvästskåne 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 10 av 23 

KS § 234 Dnr KS 000644/2015 - 700 

Motion - Arbetskläder inom vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Niclas Svanberg lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige angående arbetskläder inom värd och 
omsorg. Motionen kan anses besvarad och åtgärdad då all personal inom 
hemvärd, värd- och omsorgs boende samt LSS-boenden, har arbetskläder. 
Mas (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har tillsammans med en arbetsgrupp 
valt kläder som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) när det 
gäller basala hygienrutiner inom värd och omsorg. 

Underlag till beslutet Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2016-06-13 § 62 med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Motion - Arbetskläder inom värd och omsorg 

1. Då motionen redan är åtgärdad föreslås kommunfullmäktige besluta att 

motionen om arbetskläd er inom värd och omsorg kan anses bifallen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Då motionen redan är åtgärdad föreslås kommunfullmäktige besluta att 

motionen om arbetskläder inom värd och omsorg kan anses bifallen. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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lll."j BÅSTADS 
-<~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-13 

VN § 62 Dnr VN 000069 /2016 - 700 

Sida 

12av15 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -06- 2 0 
on~~> ... ~sJ;~.~~~\ 
.~~~.$. ::: ... ~~.~ ........ : \ 

Motion från Socialdemokraterna~ Arbetskläder inom vård 
och omsorg 

Beskrivning av ärendet Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Niclas Svanberg lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige angående arbetskläder inom vård och 
omsorg. Motionen kan anses besvarad och åtgärdad då all personal inom 
hemvård, vård- och omsorgs boende samt LSS-boenden, har arbetskläder. 
Mas (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har tillsammans med en arbetsgrupp 
valt kläder som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) när det 
gäller basala hygienrutiner inom vård och omsorg. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare Ingrid Pettersson och tfvå rd- och omsorgschef 
Margaretha Hammarberg, daterad den 30 maj 2016. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Då motionen redan är åtgärdad bör vård- och omsorgs
nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen om arbetskläder 
till personal inom vård och omsorg kan anses bifallen. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Då motionen redan är åtgärdad föreslås kommunfullmäktige besluta att 
motionen om arbetskläder inom vård och omsorg kan anses bifallen. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-05-30 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: I<S 000644/2015-700, VN 000069/2016-700 

Till: I<ommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Niclas Svanberg (S) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion angående arbetskläder inom vård och omsorg 
SOSFS 2015:10 

Svar på motion från (S) - Arbetskläder inom vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Niclas Svanberg lämnat in en motion 
till kommunfullmäktige angående Arbetsldäder inom vård och omsorg. Se bilaga. 

Aktuellt 

1 (1) 

Motionen kan anses besvarad och åtgärdad då all personal inom hemvård, vård- och omsorgs
boende samt LSS-boenden har arbetskläder. Mas (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har 
tillsammans med en arbetsgrupp valt kläder som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2015:10) när det gäller basala hygienrutiner inom vård och omsorg. 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av tjänsteskrivelsen och skickar den vidare 
till kommunfullmäktige för beslut. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Margaretha Hammarberg, Vård och omsorg 
Tf. Vård- och omsorgschef 
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jl Socialstyrelsen 
SOSFS 2015:10 (M och S) 

Föreskrifter 

Basal hygien i vård och omsorg 
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I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens 
föreskrifter och allmänna råd. 

• Föreskrifter är bindande regler. 
• Alhnätma råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan 
eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses 
i fö1fattningen. 

Socialstyrelsen ger årligen ut en fö1teckning över gällande föreskrifter 
och allmänna råd. 

SOSFS kan laddas ned eller beställas via 

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer 
e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se 
fax: 035-19 75 29 

ISSN 0346-6000, 0346-6019 Artikelnr 2015-5-10 

Tryck: Edita Bobergs 2015 
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Socialstyrelsens författningssamling 

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman 

Socialstyrelsens föreskrifter 
om basal hygien i vård och omsorg; 

beslutade den 7 maj 2015. 

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 4 § patientsä
kerhetsförordningen (2010:1369), 8 kap. I § 2 och 3 socialtjänstförord
ningen (2001:937) samt 13 §förordningen (1993:1090) om stöd och ser
vice till vissa funktionshindrade. 

Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av 

1. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

2. tandvårdslagen (1985:125), och 

3. lagen (2001 :499) om omskärelse av pojkar. 

2 § I verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
ska föreskrifterna tillämpas vid genomförande av insatser som har be
viljats efter beslut enligt 4 kap. I eller 2 § SoL, om insatsen avser 

1. hemtjänst i ordinärt boende, eller 

2. sådant boende som avses i 5 kap. 5 eller 7 § SoL. 

3 § I verksamhet som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och ser
vice till vissa funktionshindrade, LSS, ska föreskrifterna tillämpas 
vid genomförande av insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 
eller 9 LSS. 

Ledningssystem 
4 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att 
vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som be
hövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Socialstyrelsen 

SOSFS 
2015:10 
(M och S) 
Utkom från trycket 
den 2juni 2015 

3 
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SOSFS 
2015:10 

4 

Hygienkrav 
5 § Den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning i 

1. verksamhet enligt 1 § som innefattar arbetsmoment som innebär 
fysisk kontakt med patienter (vård), eller 

2. verksamhet enligt 2 eller 3 § som innefattar arbetsmoment som 
innebär fysisk kontakt med den som har beviljats insatsen (omsorg) 

ska, i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen, iakt
ta följande. 

a) Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på 
flera platser, får de dock även bäras vid färd mellan dessa. 

Arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför 
armbågen. 

Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de blir förorenade el
ler om det annars finns behov av det, ska de bytas så snart som 
möjligt. 

b) Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor el
ler annat biologiskt material under ett vård- eller omsorgsmo
ment, ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skydds
kläder användas utanpå arbetskläderna. 

Om skyddskläder används vid vård av eller omsorg om flera 
personer efter varandra, ska de bytas mellan varje person. 

c) Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smyck
en, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna 
ska vara korta och fria från konstgjorda material. 

d) Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesin
fektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, 
omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment. Hän
derna ska vara torra innan de desinfekteras. 

Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desin
fektion, om de är eller kan antas vara smutsiga. 

Efter vård av eller omsorg om en person som kräks eller har 
diarre ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål 
före desinfektion. 

e) Skyddshandskar ska användas, om händerna riskerar att komma 
i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmo
ment. Händerna ska vara torra när handskarna sätts på. 

Skyddshandskar som används i vård och omsorg ska vara för 
engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas mellan 
vaije vård- eller omsorgsmotnent. 
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Undantag får göras från kraven i första stycket vid vård av patienter 
med misstänkt eller säkerställd ebolainfektion, om det är nödvändigt 
för att begränsa risken för överföring av smitta. 

Undantags bestämmelse 
6 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa 
föreskrifter, om det finns särskilda skäl. 

I. Denna författning träder i kraft den I januari 2016. 

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2007:19) om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. 

Socialstyrelsen 

TAINA BÄCKSTRÖM 

Louise Follin Johannesson 

SOSFS 
2015:10 

5 
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Det borde vara en självklarhet att anställda inom vård och omsorg och barnom
sorg, precis som inom räddningstjänst och tekniska kontoret får arbetskläder 
som är anpassade till yrkesutövandet. Vi socialdemokrater menar att det visar 
på en professionalitet gentemot kommuninvånarna. Anställda i Båstads kom
mun skall inte behöva få egna kläder förstörda och extra kostnader för sin yr
kesutövning. Det är en stor risk för smittspridning om inte kommunen tillhan
dahåller skyddskläder. 

Arbetskläderna skall tydligt visa att anställd personal är hör hemma i Båstads 
kommun genom logotyp och passande färg som visar på tillhörigheten. 

Vi yrkar 

Båstads kommun tar snarast upp en dialog med berörda fackliga organisationer 
angående behovet av arbetskläder inom respektive verksamhet 

Båstads kommun tillhandahåller arbetskläder(skor) till alla anställda som har 
behov av det 

Båstad den 1 maj 2015 

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Nicklas Svanberg 

l/L~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 235 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-16 

Dnr KS 001394/2015 - 900 

Kriskommunikationsplan för Båstads kommun 

Sida 

11av23 

Beskrivning av ärendet Kriskommunikationsplanen beskriver hur kommunens kommunikationsarbete 
ska bedrivas vid kris, större händelser och vid extraordinära händelser. 
Kriskommunikation är en del av krishanteringen och planen ska revideras varje 
år. 

Underlag till beslutet Kriskommunikationsplan för Båstads kommun 2016 

Förvaltningens förslag 1. 1. Den reviderade kriskommunikationsplanen antas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Den reviderade kriskommunikationsplanen antas. 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161025\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Birgitta Sjöberg 
Dnr: KS 001394/2015 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Birgitta Sjöberg 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kriskommunikationsplan för Båstads kommun 2016  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Antagande av reviderad kriskommunikationsplan för Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kriskommunikationsplanen beskriver hur kommunens kommunikationsarbete ska bedrivas 
vid kris, större händelser och vid extraordinära händelser. Kriskommunikation är en del av 
krishanteringen och planen ska revideras varje år.  
 
Aktuellt 
Förändringar från förra året är: 
POSUM – ändrat namn till krisgrupp 
Redovisning av tillhörande bilagor har tagits bort. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Den reviderade kriskommunikationsplanen antas.   
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Birgitta Sjöberg 
Kommunikationschef 

62

62
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Båstads kommun 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid större händelser och samhällsstörningar är det i första hand den en-
skilda kommunen som ansvarar för att lösa de problem som kan uppstå. 
Samtidigt finns behov av snabb, relevant och korrekt information. Om kri-
sen är en kommunal angelägenhet ansvarar kommunen själv för de inform-
ationsinsatser som ska ske till anställda, allmänhet, medier, organisationer, 
myndigheter och andra samhällsorgan. Vid större samhällsstörningar sker 
samverkan med andra intressenter.  

Kriskommunikationsplanen beskriver hur kommunens kommunikationsar-
bete ska bedrivas vid kris, större händelser och vid extraordinära händel-
ser, det vill säga en händelse eller situation som gör att vardagen skakas om 
och kommunens informationsarbete bör bedrivas i andra former. 

1.2 Mål 
Kommunikationen ska utmärkas av helhetssyn och samverkan och vara lätt 
att nå och förstå. Den ska vara korrekt, öppen och saklig och förmedlas så 
snabbt som möjligt. Den ska vara professionellt och enhetligt utformad, ha 
tydlig avsändare och utformas enligt kommunikationshandboken. 

1.3 Syfte 
Övergripande syfte för Båstads kommuns kriskommunikation är att: 

• alla för kommunen viktiga målgrupper får en så korrekt, snabb och 
aktuell bild av situationen och kommunens åtgärder som möjligt  

• väsentlig extern information går ut samtidigt till kommunens perso-
nal för att hindra ryktesspridning 

1.4 Målgrupper  
Prioritering av målgrupper bestäms i den aktuella situationen. Exempel på 
målgrupper är: 
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Internt:  

• Berörda medarbetare 

• Övriga medarbetare 

• Förtroendevalda politiker 

Externt: 

• Media 

• Medborgare 

• Närliggande kommuner 

• Samverkande myndigheter och organisationer 
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2. Uppdraget 

2.1 Krisinformationsorganisationen 
Krisinformationsorganisationen aktiveras på uppdrag av ledningsgruppen, 
TiB SkNV (Tjänsteman i beredskap, Skåne Nordväst), Lokal TiB (Tjänste-
man i beredskap) alternativt kommunchefen. Krisinformationsorganisat-
ionen samordnar all kommunikationsverksamhet och ska vid behov kunna 
arbeta i skift dygnet runt. Ansvarig för krisinformationsorganisationen är 
kommunikationschefen i Båstads kommun eller dennes ersättare. Ansvarig 
för krisinformationsorganisationen är placerad i ledningsgruppen. 

Samordning mellan kommunens ledningsgrupp, verksamhetsområden och 
kommunala bolag är nödvändig för att kommunikationen ska bli entydig 
och korrekt. Därför ska all information utgå ifrån krisinformationsorgani-
sationen när kriskommunikationsplanen tillämpas. Kommunikationen ska 
också samordnas mellan kommunen och lokalt verkande myndigheter som 
Länsstyrelsen, polis, sjukvård, samt med de statliga myndigheter och bolag 
som är berörda av samhällsstörningen. Även samverkan med andra institut-
ioner som till exempel Svenska kyrkan kan vara aktuellt. 

Krisinformationsorganisationen består vid full bemanning av tre delar:   

• Media- och informationscentrum ansvarar för information till me-
dia, allmänhet och anställda genom lämpliga medier samt att korrekt 
information ges till upplysningscentralen. 

• Omvärldsbevakning som placeras i nära anslutning till lednings-
gruppen följer, sammanfattar och analyserar medias och andra kana-
lers rapportering, för dagbok över krisinformationsenhetens arbete, 
ansvarar för WIS-funktionen, samt listar all information/inkommen 
fakta vid större händelser. 

• Upplysningscentral svarar på frågor från allmänheten och förmed-
lar allmänhetens information till kommunens omvärldsbevaknings-
funktion. Samverkan sker med 113 113. 

2.2 Informationskanaler 
För att snabbt nå ut med relevant information kan nedanstående kanaler 
användas. Det är emellertid omständigheterna som avgör den slutliga prio-
riteringen. 
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Sociala medier 

• Twitter: Båstads kommun: (www.twitter.com/bastadskommun) 
Skåne Nordväst: (www.twitter.com/KrisinfoSkNV) twitter konto. 

• Facebook: Båstads kommun: www.facebook/bastadskommun  Skåne 
Nordväst: www.facebook.com/KrisinformationSkaneNordvast 

Egna medier 

• Intranätet 

• Bastads kommuns webbplats, www.bastad.se  

• E-post (kan med fördel användas till de anställda) 

Traditionella medier 

• Radio Båstad 

• Sveriges Radio  

• TV 

• Nättidning  

• Papperstidning 

Övrigt 

• Flygblad 

• SMS (VMA via SMS förväntas införas nationellt 2016) 

• VMA (Finns för såväl varning som information men får endast aktiv-
eras i samråd med ledningsgruppen) 

• WIS 
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2.3 Samverkande myndigheter, organisationer och 
övriga aktörer 

Länsstyrelsen i Skåne län har ett samordningsansvar för informationsgiv-
ning till omgivande kommuner och statliga myndigheter. Kommunikations-
organisationen ansvarar för relevant kontakt via WIS. 

2.4 Räddningsinsats  
I en räddningsinsats är det räddningsledaren som ansvarar för informat-
ionen på skadeplatsen. På ledningsgruppens begäran placeras en informa-
tör på skadeplatsen för samordning med informationsbefäl och för att hålla 
informationsansvarig underrättad. Räddningstjänstens informationsinsat-
ser samordnas så långt som möjligt med kommunens och övriga aktörers 
insatser.  
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3. Instruktion för krisinformations-
organisationen 

Krisinformationsorganisationen består av funktionerna, media- och inform-
ationscentrum, upplysningscentral och omvärldsbevakning.  

3.1 Arbetsuppgifter 

3.1.1 Arbetsuppgifter för krisinformationsansvarig: 
 

• ingå i krisledningsgruppen  

• informera krisledningsgruppen regelbundet om pågående och pla-
nerade informationsinsatser 

• leda och samordna arbetet i krisinformationsorganisationen  

• vid behov samordna kommunens information med samverkande 
myndigheter, organisationer och företag 

• godkänna utgående information 

• leda informationsinsatsen till massmedierna 

• vid behov och i samråd med krisledningsgruppen utse talesmän 

• i samråd med krisledningsgruppen utforma meddelande via VMA  

3.1.2 Arbetsuppgifter för media- och informationscentrum  
Centrets huvuduppgift är att sammanställa och föra ut krisledningsgrup-
pens information internt och externt. 

• utarbeta förslag till informationsinsatser  

• utforma myndighetsmeddelanden och pressmeddelanden 

• ansvara för kommunens pressträffar 

• samordna samt utgöra administrativ kontakt med media samt an-
svara för bokningar av enskilda intervjuer  

• sammanställa och lämna information till upplysningscentralen och 
omvärldsbevakningen 
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3.1.3 Arbetsuppgifter för upplysningscentral 
Upplysningscentralen förmedlar uppdaterad information i enlighet med 
underlag som lämnas av kommunikationsansvarig eller media- och inform-
ationscentrum. Till förfogande finns kommunens växel: 0431-77000 samt 
Kommunens krisnummer: 0431-77788, som aktiveras vid behov. 

Upplysningscentralens uppgifter är huvudsakligen att: 

• besvara frågor per telefon från allmänheten 

• hänvisa samtal från anhöriga om saknade, skadade och omkomna till 
polis, sjukvård och kommunens krisgrupp 

• ta emot och vidarebefordra upplysningar från allmänheten till kris-
informationsansvarig som vidarebefordrar till ledningsgruppen 

• meddela krisinformationsorganisationen om inkomna frågor och in-
formation 

3.1.4 Arbetsuppgifter för omvärldsbevakningen 
Omvärldsbevakningen bevakar hur kommunens information återges i såväl 
traditionella som sociala media samt bevakar och rapportera hur informat-
ionen uppfattats och tagits emot av allmänhet, drabbade och media. Inform-
ationen förmedlas till media- och informationscentrum för eventuella åt-
gärder. 

Omvärldsbevakningens uppgifter är huvudsakligen att: 
 

• Följa och sammanfatta nyhetssändningar, mediers rapportering, in-
formationsspridning på internet och sociala medier samt informat-
ion som sprids på annat sätt 

• rapportera felaktig information till krisinformationsansvarig  

• rapportera hur kommunens information har uppfattats till krisin-
formationsansvarig 

• vid större händelser dokumentera all inkommen fakta  

• dokumentera kommunikationsinsatserna  

• kommunicera via WIS  
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3.2 Arbetsplatser  

3.2.1 Media- och informationscentrum 
Media- och informationscentrum har till sitt förfogande följande lokaler: 

• Redaktionsrum i Kommunikationsavdelningens ordinarie lokaler 
E101 

• Presskonferenslokal i Sessionssalen 

 

3.2.2 Upplysningscentral 
Upplysningscentralen har till sitt förfogande följande lokaler: 

• Kommunens telefonväxel  

• Rum B224 

3.2.3 Omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakning har till sitt förfogande följande lokal: 

• Rum E129 
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4. Uppföljning och revidering av planen 

Kriskommunikationsplanen revideras årligen och beslutas av kommunsty-
relsen. Vid genomgripande förändringar i planens innehåll tas beslut av 
kommunfullmäktige. Kriskommunikationsplanen ska underställas kom-
munfullmäktige för beslut en gång per mandatperiod. 

Ansvarig för uppföljning och revidering av kriskommunikationsplanen är 
kommunikationschefen på Båstads kommun. Detta bör göras i samband 
med att övriga dokument som berör krisledning följs upp.  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 245 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-16 

Dnr KS 001335/2016 - 200 

Sida 

22 av 23 

Nytt ärende: Köpekontrakt överlåtelse av mark till Kroka Vind 
AB 

Beskrivning av ärendet Kroka Vind AB har genom sitt moderbolag, Bjäre Kraft AB, under en längre tid 
fört en dialog med Båstads kommun om förutsättningarna för och möjligheten 
till att förvärva lämplig mark för bolagets verksamhet och lokaler. Bolaget har 
därvid funnit lämpligt att Bolagets behov av verksamhetsmark bäst tillgodoses 
inom dels det område av fastigheten Vistorp 7: 19 som kommunen sedan läge 
äger och dels det område av fastigheten Vistorp 7:2 som kommunen nyligen 
förvärvat av Trafikverket. De båda fastighetsdelarna omfattar drygt 25 .000 
kvadratmeter och innefattas i sin helhet inom detaljplanen för Vistorp 7: 19 
m. fl. Efter förda förhandlingar har ett köpekontrakt upprättats för nyssnämnda 
markområde. 

Underlag till beslutet Köpekontrakt. 

Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun överlåter del av fastigheterna Vistorp 7:19 och Vistorp 9:2, 
totalt ca 25.200 kvadratmeter för en köpeskilling om 3.425.000 kronor och i 
övrigt på de villkor som upprättat köpekontrakt närmare anger. 

Föredragande Vik. Exploateringsingenjör Per Sellden. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Båstads kommun överlåter del av fastigheterna Vistorp 7:19 och Vistorp 9:2, 
totalt ca 25.200 kvadratmeter för en köpeskilling om 3.425.000 kronor och i 
övrigt på de villkor som upprättat köpekontrakt närmare anger. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

I~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-14 

Handläggare: Per Sellden 

Dnr: 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Kroka Vind AB co Bjäre Kraft, Exploateringsingenjören, Ekonomichefen, Samhällsbyggnadsche
fen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt 

Samråd har skett med: 
Henrik Andersson,, Fredrik Jönsson 

Försäljning av del av fastigheterna Vistorp 7:19, 9:2 

Sammanfattning av ärendet 
Kroka Vind AB har genom sitt moderbolag, Bjäre Kraft AB , under en längre tid fört en dialog med Båstads 
kommun om förutsättningarna för och möjligheten till att förvärva lämplig mark för bolagets verksamhet och 
lokaler. Bolaget har därvid funnit lämpligt att Bolagets behov av verksamhetsmark bäst tillgodoses inom dels 
det område av fastigheten Vistorp 7: 19 som kommunen sedan läge äger och dels det område av fastigheten 
Vistorp 7:2 som kommunen nyligen förvärvat av Trafikverket. De båda fastighetsdelarna omfattar d1ygt 25 .000 
kvadratmeter och innefattas i sin helhet inom detaljplanen för Vistorp 7: 19 m. fl . Efter förda förhandlingar har 
ett köpekontrakt upprättats för nyssnämnda markonu·åde. 

Aktuellt 
Det mellan Krokavind AB och Båstads kommun upprättade köpekontraktet framgår av Bilaga 
1. Avtalet reglerar att kommunen överlåter ca 25.200 kvadratmeter till bolaget för en köpeskil
ling om 3.425.000 kronor och på villkor i övrigt som regleras i köpekontraktet. Köpeskillingen 
är beräknad med utgångspunkt från kommunens överlåtelse av annan mark i samma planom
råde och innefattar planlagd mark och andel av utbyggd gata. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Båstads kommun överlåter del av fastigheterna Vistorp 7:19 och Vistorp 9:2, totalt ca 25.200 
kvadratmeter för en köpeskilling om 3.425.000 kronor och i övrigt på de villkor som upprättat 
köpekontrakt närmare anger 

Båstad 2016-11-14 

Per Sellden, vik Exploateringsingenjör 

161116\c:\users\persel l \documents\bjäre kraft, köpekontrakt vistorp.docx\ps 
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (arg.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Kroka Vind AB under namnändring (arg.nr 556664-8183), nedan kallad Bolaget. 

1§. Bakgrund 

Bolaget har under en tid fört en dialog med Kommunen om förutsättningarna för och 

möjligheterna till att förvärva lämplig mark för Bolagets behov av verksamhetslokaler. 

Kommunen träffade under februari månad 2016 överenskommelse med Trafikverket om 

förvärv av Trafikverkets fastighet Vistorp 9:2. Förvärvet genomfördes i syfte att Kommunen 

skall kunna erbjuda lämplig verksamhetsmark för fortsatt samhällsbyggnadsverksamhet. 

Bolaget har prövat och funnit lämpligt att Bolagets behov av verksamhetsmark bäst 

tillgodoses inom dels det område av fastigheten Vistorp 9:2 som kommunen förvärvat av 

Trafikverket och dels av det område av fastigheten Vistorp 7:19 som sedan tidigare ägs av 

Kommunen, totalt omfattande ca 25.000 kvadratmeter, och som avgränsats med röd 

begränsningslinje på Bilaga 1. Området innefattas i gällande detaljplan för Vistorp 7:19 m. fl. 

och markanvändning för området i sin helhet är reglerad som kvartersmark för Industri och 

eller kontor. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter det inom 1§. ovan omnämnda och på Bilaga 1 med rött avgränsade 

området av fastigheten Vistorp 9:2 och Vistorp 7:19, i det följande kallad Fastigheten, till 

bolaget på de villkor som framgår av detta köpekontrakt. Fastigheten omfattar totalt ca 

25.200 kvadratmeter. 

3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till etthundratrettiosex (136) kronor per kvadratmeter, 

tota It trem i llion erfyra hund ratj ugofe mtusen ( 3 .425. 000) kronor. Priset är överenskommet~ 
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med beaktande av att Bolaget under en period, längst framtom 2021-05-01, genom 

arrendekontrakt upplåter till Kommunen det område om ca 2770 kvadratmeter som på 

Bilaga 1 avgränsats med blå begränsningslinje . Upplåtelsen regleras närmare i 13 §nedan. 

4§. Lantmäteriförrättning 

Kommunen skall så snart detta avtal är ingånget tillse att lantmäteriförrättning påbörjas och 

att en ny fastighet för Fastigheten kan bildas. Kommunen skall därvid till 

lantmäterimyndigheten inge kopia på detta avtal. Parterna är medvetna om att 

lantmäteriförrättningen kan innebära att avstyckningen kommer att omfatta ett annat antal 

kvadratmeter än vad som angivets i detta köpekontrakt och parterna skall godta mindre 

avvikelser från det område som avgränsats med röd begränsningslinje i enlighet med vad 

som framgår av Bilaga 1. Kommunen svarar för lantmäteriförrättningskostnaderna och 

Bolaget svarar för kostnaden att söka och ta ut lagfart på Fastigheten. Kommunen skall tillse 

att avstyckningen av Fastigheten görs inteckningsfri. 

S§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som Kommunen anvisar. 

6§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på tiden 

fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De intäkter från 

fastigheten och de kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på tiden 

från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt§ 8 och § 13 nedan uppfyllts och vidtagits. Har bolaget inte uppfyllt villkoren 

enligt 8 §första stycket senast 2017-12-30 är detta avtal till alla delar förfallet varvid 

parterna skiljs åt och envar bär de kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektivffi 

part . ,. 
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Har villkoren enligt 13 §inte uppfyllts senast 2017-06-30 är detta avtal till alla delar förfallet 

varvid parterna skiljs åt och envar bär de kostnader som detta köpekontrakt föranlett 

respektive part. 

8§. Villkor för tillträde 

Bolaget skall snarast påbörja upprättande av samtliga för den första etappen av den 

tilltänkta byggnationen erforderliga handlingar. Före Tillträdesdagen skall bolaget sökt och 

erhållit byggnadslov för denna etapp. Av bilaga 2 framgår hur Bolaget långsiktigt avser att 

disponera fastigheten och de tilltänkta framtida utbyggnadsetapperna av Fastigheten. 

9§. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall bolaget betala Köpeskillingen i sin helhet enligt 3 §. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 

10§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Densamma har i stora delar under senaste årtiondet 

nyttjats som husvagnscamping för de som arbetat med Hallandsåstunnlarna och som 

uppställningsplats för kontors och materialbodar. Trafikverket har per 2016-06-30 fört bort 

de bodar och samtligt material som förevarit på platsen. 

Den del av Fastigheten som avgränsats med blå begränsningslinje i Bilaga 1 nyttjas som del 

av en parkeringsplats som är utbyggd med belysning. Bolaget skall på egen bekostnad och i 

samråd med Kommunen tillse att belysningsanläggningen åtskiljs från parkeringsplatsen och 

tillförs Fastigheten. 

Fastigheten innefattas i sin helhet i detaljplan för Vistorp 7:19 och enligt gällande 

bestämmelser i planen utgörs markanvändningen av kvartersmark för Industri och eller 

kontor samt tekniska anläggningar. 

11§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta Köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas ~vn _ 

parterna för att vara giltiga. ~ 
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12§. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rättighet att överlåta detta Köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

13§. Arrende 

Bolaget och Kommunen skall upprätta och ingå ett arrendekontrakt i vilket Bolaget till 

Kommunen skall upplåta det ca-område om 2770 kvadratmeter som på Bilaga 1 avgränsats 

med blå begränsningslinje. Arrendetiden skall utgöras av tiden mellan Bolagets tillträde till 

Fastigheten enligt §7 ovan och längst framtom 2021-05-01. Ändamålet för upplåtelsen skall 

vara det sedan 2016-08 pågående tillfälliga boendet i specialbostäder och att boende kan 

fortgå utan inskränkningar under arrendetiden. Arrendeavgiften för hela arrendeperioden 

skall uppgå till en krona. 

14§. Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår av detta Köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän domstol med 

Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2016-11-o:J 

Kroka Vind AB under namnändring 

//LL ............................................................ 

Håkan Eriksson, VD 

Båstad 2016- '-

Båstads kommun 

Bo Wendt, kommunstyrelsens ordf. Katarina Pelin, kommunchef 
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Bilaga 1 

Skala l :2000 
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Bilaga 2 
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