
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2017-
01-11 

Datum: Onsdagen den 11 januari 2017 

Tid och plats: Kl. 10:00, Astrakanen   

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-01-11 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-01-11 Daniel Kling KS 4 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2017-01-11 Daniel Kling KS 5-79 

4.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-01-11 Daniel Kling KS 80-121 

5.  Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-01-11 Daniel Kling KS - 

6.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2017 Daniel Kling KS 122-126 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 

7.  Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie - Begäran om 
planbesked 

Camilla Nermark KS 127-133 

8.  Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om 
samråd 

Emma Johansson KS 134-235 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

9.  Utvecklingsstrategier för Båstads kommuns översiktsplan (förslag 
från den tillfälliga beredningen) 

- KF 236-239 

10.  Bostadsmarknadsenkät 2017 Lisa Rönnberg/Kristina 
Bell 

KS - 

11.  Remiss - Bevarandeplan för Natura 2000-området Ledtorpet 
(SE0420292) i Skåne 

Johan Mårtensson KS 240-269 

12.  Omfördelning i investeringsbudget VA för 2017 Fredrik Jönsson KF 270-285 

13.  Avfallstaxa 2017 Fredrik Jönsson KF 286-314 

14.  Tilläggskontrakt Skogsliden Jan Bernhardsson KS 315-316 

15.  Integrationsplan för Båstads kommun Filippa Swanstein KS 317-337 

16.  Motion - Upphäv politiskt beslut för att kunna rekrytera barnskötare 
till förskolan 

Birgitte Dahlin KF 338-342 

17.  Granskning av överförmyndaren 2016 Catharina Elofsson KS 343-359 

18.  Remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten - 
SOU 2016:71 

Elin Ax KS 360-551 

19.  Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2017 Johan Lindén KS 552-556 



Båstads kommun 
Datum 

2017-01-04 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

20.  Firmateckning - post och värdehandlingar Linda Wahlström KS 557 

21.  Hyreslägenheter i Grevie - KS 558-559 

22.  Vakansprövning inom Vård och omsorg - KS 560 

Båstad den 4 januari 2017 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 
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Datum: 2017-01-04 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000003/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-01-11 
 
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 Uno Johansson (C). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Motte (M). 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 17 januari klockan 17:00.    
 
 
 
Båstad 2017-01-04 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-01-04 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-01-11 
 
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. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dag-
ordningen för dagens sammanträde kan godkännas.    
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:   
 
1. Dagordningen godkänns.    
 
 
 
Båstad 2017-01-04 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-01-04 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000005/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delgivningar  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Delgivningar kommunstyrelsen 2017-01-11 
 
1. Gemensam skrivelse från Familjen Helsingborg till polisregion Syd. KS 001504/2016-100. 
 
2. Svar från polisregion Syd på gemensam skrivelse från Familjen Helsingborg. KS 
001504/2016-100. 
 
3. Kallelse till styrelsemöte med Familjen Helsingborg 2016-12-09. KS 000576/2016-900. 
 
4. Bilaga till kallelse - Ärende 3, Verksamhetsplan 2017-2019 Familjen Helsingborg. KS 
000576/2016-900. 
 
5. Bilaga till kallelse - Ärende 4, Uppföljning ekonomisk plan 2016. KS 000576/2016-900. 
 
6. Bilaga till kallelse - Ärende 5, Ekonomisk plan 2017. KS 000576/2016-900. 
 
7. Protokoll nr. 1 för 2016 med styrelsen för NSVA - 2016-03-10. KS 000002/2017-500. 
 
8. Minnesanteckningar förda vid möte med styrelsen för NSVA - 2016-05-13. KS 000002/2017-
500. 
 
9. Protokoll nr. 2 för 2016 med styrelsen för NSVA - 2016-06-09. KS 000002/2017-500. 
 
10. Protokoll nr. 3 för 2016 med styrelsen för NSVA - 2016-09-02. KS 000002/2017-500. 
 
11. Protokoll nr. 4 för 2016 med styrelsen för NSVA - 2016-11-24. KS 000002/2017-500. 
 
12. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i NSR AB - 2016-11-01. KS 
000270/2016-500. 
 
13. Mötesprotokoll nr. 6 med den Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB - 2016-11-
17. KS 000270/2016-500. 
 
14. Mötesprotokoll nr. 8 med styrelsen i NSR AB - 2016-11-18. KS 000270/2016-500. 
 
15. Styrelseprotokoll nr 6 från Båstadhem AB - 2016-12-08. KS 001241/2016-900. 
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16. Ekonomirapport januari-november 2016. KS 000405/2016-905. 
 
17. Socialbidragsstatistik Individ och familj för december 2016. KS 000172/2016-600. 
 
18. Skrivelse - Frågor om krisberedskap. KS 001471/2016-100. 
 
19. Beträffande huvudman för markarrende avseende näringsverksamheter i Torekov hamn. 
KS 001440/2016-200. 
 
20. Skrivelse - Bilinbrott vid Båstads station. KS 001488/2016-100.    
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad 2017-01-04 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 

6

6



BÅSTADS f<OMMUN 
f(omrnunstyre!sen 

Helsingborg 161206 

Polisregion Syd 
Regionpolischef Annika Stenberg 

cc områdeschef Pa tric Heimbrand 

Gemensam skrivelse till polisregion Syd 

Med anledning av den resurspressade situation som polisen inom Familjen Helsingborgs 
kommuner idag befinner sig i, är kommunledningarna i våra medlemskommuner bekym
rade över utvecklingen där polisens kapacitet upplevs otillräcklig för att upprätthålla lag, 
ordning och trygghet för invånarna. 

Familjen Helsingborgs kommuner har en kraftig befolkningstillväxt med en prognos som 
visar på en fortsatt utveckling med stor befolkningsökning. Utöver de reguljära flytt
strömmarna har Familjen Helsingborg likt andra, stora åtagande gällande de flykting
strömmar som de senaste åren nått Sverige. Integrationsutmaningar, social oro och mot
sättningar individer eller grupper emellan är prioriterade frågor inom våra kommuner. Po
lisens lokala resurser och förmåga har inte följt med i regionens stora tillväxt de senaste 
åren, ej heller i hur kriminaliteten har utvecklats. 

Mängdbrotten som är viktiga för våra medborgare och förtroendet för rättsväsendet får 
ständigt stå tillbaka på grund av resursbrist. Det kan vara förståeligt i det korta perspekti
vet, men inte i längden. Utöver vardags brottsligheten i Familjen Helsingborg finns det ett 
antal grovt kriminella organisationer representerade i våra kommuner. Dessa organisation
ers närvaro och verksamhet påverkar våra invånare på många plan. Grovt och dödligt våld 
på öppen gata, öppen narkotikahandel samt hot och utpressning mot näringsidkare är före
teelser som fortlöpande sker. 

De flesta kommuner har höjt sin förmåga för att möta upp och kunna samverka effektivt 
med polisen och andra parter som kan bidra i arbetet kring trygghet och säkerhet. På flera 
håll fungerar samarbetet bra med den lokala polisen och resultat på strategisk nivå har 
uppnåtts . 

Problem uppstår däremot när strategier ska överföras till praktisk handling. Exempelvis 
har polisområdet Helsingborg inte tillgång till de resurser som krävs för att kunna arbeta 
utifrån de gemensamma strategier som är framtagna. Tilläggas bör att strategierna bygger 
på fullt realistiska resurser utifrån rikspolisstyrelsens direktiv till omorganisation, där man 
anger resursen en områdespolis per fem tusen invånare som ett riktvärde. Förutsättningar
na för polisen att följa detta riktvärde och samtidigt arbeta riktat mot den grova brottslig
heten som binder upp stora utredningsresurser är inte tillfredställande. Ett direkt resultat 

Drottninggatan 7 a 251 89 Helsingborg T: 46 (0) 42-10 50 54 www.familjenhelsingborg.se 
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av lokalpolisens bristande resurser är att staden utifrån rådande förutsättningar inte ser en 
trnvärdighet i den samverkansöverenskommelse som tagits fram gemensamt med polisen. 
Överenskommelsen blir allt för urvattnad alternativt hamnar på en nivå där polisen inte 
kan infria sina åtaganden. 

Situationen är likvärdig i flera av kommunerna i Familjen Helsingborg. Lidande blir det 
områdesorienterade brnttsförebyggande arbetet som tillsammans med kommunernas re
surser och övriga aktörer utgör grundstommen i trygghets- och säkerhetsarbetet. Den 
ökade synlighet som polisen talar om riskerar att bli en ren pappersprndukt. När kommer 
vi kommuner i region syd märka av positiva effekter av polisens nya organisation i form av 
förmåga att leva upp till medborgarnas förväntningar? 

För Familjen Helsingborg 

wtLL_ 
Peter Danielsson 
ordförande 

Drottninggatan 7 a 251 89 Helsingborg T: 46 (0) 42-10 50 54 www.familjenhelsingborg.se 
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Sida 1 av 2 
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Daniel Kling - Fwd: Polisledningens svar samt info om styrelsemötet 170127 

Från: 
Till: 

Katarina Pelin <katarina.pelin@bastad.se> 
Daniel Kling 

Datum: 2016-12-29 06:52 
Ärende: Fwd: Polisledningens svar samt info om styrelsemötet 1701 27 
Bifogade filer: imageOOl.png; Skrivelse till Familjen Helsingborg.pdf 

Hej! 
Nedan delges les. 
Katarina 

Katarina Pelin 
Kommunchef Båstads kommun 
Via IPhone 

Vidarebefordrat brev: 

Från: "Hansson Jan-Inge - SLF" <jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se> 
Datum: 22 december 2016 13:40:46 CET 
Till: "'ronny.sandberg@astorp.se"' <'ronny.sandberg@astorp.se'>, 
"'bo.wendt@bastad.se"' <'bo.wendt@bastad.se'>, '"ingela.stefansson@bastad.se"' 
<'ingela.stefansson@bastad.se'>, "'anders.mansson@bjuv.se'" 
<'anders.mansson@bjuv.se'>, "'ninnie.lindell@bjuv.se'" <'ninnie.lindell@bjuv.se'>, 
"'Lars.Nyander@engelholm.se'" <'Lars.Nyander@engelholm.se'>, 
"'robin.holmberg@engelholm.se'" <'robin.holmberg@engelholm.se'>, 1111 

<Jan.Bjorklund2@helsingborg.se>, "Danielsson Peter - KSF" 
<peter.danielsson@helsingborg.se>, "'ks.ordf@hoganas.se'" 
<'ks.ordf@hoganas.se'>, "'lennart.nilsson@hoganas .se'" 
<'lennart.nilsson@hoganas.se'>, '''kenneth.dadring@klippan.se'" 
<'kenneth.dadring@klippan.se'>, "'kerstin.persson@klippan.se'" 
<'kerstin.persson@klippan.se'>, '''torkild.strandberg@landskrona.se'" 
<torkild.strandberg@landskrona.se>, "'i onas.es bj ornsson@landskrona.se'" 
<'jonas.esbjornsson@landskrona.se'>, "'carina.zachau@orkelljunga.se'" 
<' carina.zachau@orkell j unga. se'>, "' christer. olsson@orkell j unga. se'" 
<'christer.olsson@orkelljunga.se'>, "'bo.dahlqvist@perstorp.se'" 
<'bo.dahlgvist@perstorp.se'>, "'ronny.ni lsson@perstorp.se'" 
<'ronny.nilsson@perstorp.se'>, "'birgitta. j onsson@svalov.se"' 
<'birgitta. jonsson@svalov.se'>, "' teddy .nilsson@svalov.se"' 
<'teddy .nilsson@svalov.se'>, "' eddie.ek@sverigedemokraterna.se'" 
<'eddie.ek@sverigedemokraterna.se'> 
Kopia: "Katarina Pelin" <katarina.pelin@bastad.se>, "" 
<Lena.Martensson. Stenudd@astorp.se>, "" <christer.palsson@bjuv.se>, 
"'LilianEriksson'" <lilian.eriksson@engelholm.se>, "" 
<asa.aberg@familjenhelsingborg.se>, "Nilsson Sanna - SLF" 
<sanna.nilsson@familienhelsingborg.se>, "Marteby Bodil - SLF" 
<Bodil.Marteby@helsingborg.se>, "Persson Cornelia - SLF" 
<Cornelia.Persson@helsingborg.se>, "Lundberg Palle - SLF" 
<Palle.Lundberg@helsingborg.se>, 1111 <herman.crespin@hoganas.se>, 

fi le:///C:/Users/dankli Il AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5864B2A3BASTAD-ADM.. . 2016-12-29 
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"'tomas.rikse@klippan.se"' <tomas.rikse@klippan.se>, "Landskrona' 'Stefan 
Johansson" <stefan. j ohansson@landskrona.se>, 
"'charlotta.kabostenberg@orkelljunga.se'" 
<charlotta.kabostenberg@orkelljunga.se>, '''ake.svensson@perstorp.se''' 
<ake.svensson@perstoro.se>, "'Kerstin Lingebrant"' 
<kerstin. linge brant@svalov.se> 
Ämne: Polisledningens svar samt info om styrelsemötet 170127 

Hej alla! 

Sida 2 av 2 

Bifogat finner ni svar på brevet som styrelsen tidigare sänt till polisregion Syd . Svaret har 
undertecknats av regionpolischefen Annika Stenberg. 

När det gäller kommande styrelsemöte 170127 på Valhall Park hotell o konferens i 
Ängelholm, finns följande info: 
Presidiet sammanträder om agendan den 17 januari och kommundirektörsgruppen 
bereder ärenden till mötet på sitt sammanträde på fm den 20 januari. Det betyder att 
kallelsen till styrelsemötet sänds ut på em den 20 janua ri, dvs en vecka före mötet. 
Utöver besluts- och informationsärenden finns följande två tematiska redovisningar 
inplanerade; 
Nyanlända och integration. Läget i kommunerna och arbetet framöver, Nadine Khalil och 
Jesper Theander, Helsingborgs stad 
Framtidens räddningstjänst. Peter Danielsson, Carina Zachau och Lars Nyander, Fam Hbg 
samt Christer Ängehov och Daniel Nilsson, räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

Sekretariatet vill samtidigt passa på att tacka gör det gångna året och önska er alla en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Jan-Inge Hansson 
Sekretariatschef Familjen Helsingborg 

Drottninggatan 7 A · 251 89 Helsingborg 

042-10 50 54 I 0732-31 53 68 

familjenhelsingborg .se 

fi le:///C:/Users/dankli l/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5864B2A3BASTAD-ADM... 2016-12-29 
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. Polisen 
Polismyndigheten 
Polisregion Syd 
Regionpolischefen 

Till Familjen Helsingborg 

Tack för er skrivelse. 

Datum 

2016-12-21 

Dlarienr (åberopas) Saknr 

A870.517/2016 129 

Region Syd är en tillväxtregion med flera utmaningar som just nu är särskilt 
krävande. Gränsproblematiken i kombination med ovanligt många fall med 
grovt och dödligt våld tär hårt på våra resurser. Den positiva effekt vi hade 
förväntat oss av de nyanställningar vi gjort har därför låtit vänta på sig. 

Polisverksamheten i nordvästra Skåne håller hög kvalite och har en relativt 
god bemanning i förhållande till andra delar av regionen. Vi har därför priori
terat merparten av nytillskottet av poliser till platser där behovet är större. Vi 
kommer att anställa fler poliser men även civila framöver vilket på sikt kom
mer att märkas även i era kommuner. 

Vår organisation har prövats hårt redan från start men vi har ändå lyckats 
lägga ett stort fokus på samverkan med kommuner och andra samverkanspart
ners. Vi har tillsatt såväl kommunpoliser som områdespoliser i alla era kom
muner och ansträngt oss hårt för att låta dem fä arbeta med lokala frågor nå
gorlunda ostört. Vi är därför ytterst angelägna om att fä till stånd innehållsrika 
samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som ger er möjlighet till 
insyn och påverkan i deras arbeten. 

±"--~"'-Anffika Stenberg 

Postadress 
Polismyndigheten 
205 90 Malmö 

Besöksadress 
Porslinsgatan 4 B 
Malmö 

Telefon 
11414 

Webbplats 
polisen.se 

E·post 
reglstrator.syd@polisen.se 

1 (1) 
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Datum: 2016-11-28 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

~ 2016 -12- 0 8 
Dnr ... ~~ ... ~S::E::>.S .~ ~ 
.~';:;)~'1e. .~ .... ~SJ.Q.. p ~ 

Kallelse till styrelsemöte med Familjen Helsingborg 

Plats: Forum Örkelljunga, Kungsvägen 22, Örkelljunga. 

Tid: Fredagen den 9 december kl 09.00-12.00. Kaffe serveras från kl 08.30. Mötet avslutas med 

gemensam lunch. 

Förslag till dagordning 

1. 09.00 Mötets öppnande samt val av justeringsman 

2. Godkännande av dagordning 

Beslutspunkter 

3. 09.05 Verksamhetsplan 2017-2019 

4. 09.30 Uppföljning av Budget 2016 

5. 09.40 Budget 2017 

lnformationspunkte1' 

09.50 Kort paus 

Tematisk uppföljning 

10.00-12.00 Tema näringsliv, utbildning SKL: Familjen Helsingborg som attraktiv region för 

företagare, baserad på "positiv och professionell myndighetsutövning''. 

Anmälningar och rnpp01'te1' 

- Justerat protokoll från den 5 oktober är utsänt. 

- Nästa möte är den 27 januari 2017 i Ängelholm. 

- Förslag till ändrat datum för styrelsemöte från den 16 juni 2017 till den 2 juni, från kl 13.30. 

Välkomna! 

Peter Danielsson 

ordförande 

Jan-Inge Hansson 

sekretariatschef 
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Jan-Inge Hansson, sekretariatschef  Familjen Helsingborg 
Telefon: 0732-31 53 68
E-post: jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se
Drottninggatan 7A, 251 89 Helsingborg

Åsa Åberg, projektledare sekretariatet Familjen Helsingborg
Telefon: 042-10 22 70
E-post: asa.aberg@familjenhelsingborg.se
Drottninggatan 7A, 251 89 Helsingborg

14
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Familjen Helsingborg upplevs som en samman-
hängande stad och är en av norra Europas 
mest kreativa och inkluderande regioner.
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Familjen Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och 
utveckling i kommunerna. 

Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande stad och är 
en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. 

Sammantaget ska verksamhetsidé och vision genomsyra allt arbete i 
Familjen Helsingborg. 

Samarbetet inom Familjen Helsingborg har en lång historia och  
pågått sedan mitten av 1990-talet. Samverkan regleras genom ett 
gemensamt samarbetsavtal för de elva medlemskommunerna.  

Samarbetet bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så 
åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. 
Helsingborg intar i kraft av sin storlek en ledande roll och är den 
”generösa motorn”. I ett samarbete av den här karaktären måste alla 
också vara beredda att avstå något. Det krävs engagemang, 
generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna. 
Precis som tidigare år uppmuntras samarbete mellan 
medlemskommunerna – även inom områden som inte tas upp i verk-
samhetsplanen. Samarbete mellan ett par av medlemskommunerna 
för det gemensammas bästa uppmuntras också. En viktig länk för ett 
effektivt samarbete är våra ca 40 olika kunskapsnätverk, där det 
finns en representant för respektive kommun i de olika nätverken. 

 Medlemskommunerna inom samarbetskommittén har slutet 
ett samarbetsavtal för det gemensamma arbetet och 
åtagandet. Kommunerna utser två representanter som 
företräder majoritet och opposition ur kommunledningen till 
styrelsen. Närvaron för styrelseledamöterna följs upp årligen. 

 Kommundirektörerna är adjungerade till sammanträdena och 
utgör styrelsens beredningsgrupp.  

 Helsingborgs stad tillhandahåller till självkostnadspris ett 
sekretariat som stöd till styrelsen och för samordning av 
gemensamma projekt. 

 Verksamheten finansieras med en medlemsavgift på 21 kr 
per invånare och år.  

 Projekt som inte ryms inom medlemsavgiften finansieras 
enligt en fördelningsnyckel baserad på kommunernas 
invånarantal. 

Familjen Helsingborg är det gemensamma namnet för allt vårt 
samarbete. Mer information finns på webbplatsen 
www.familjenhelsingborg.se. 
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5

Samarbetet inom Greater Copenhagen ska bidra till att stärka 
Familjen Helsingborgs koppling och tillhörighet till en större region. 
Arbetet ska bl a bidra till ökat internationellt intresse, med fokus på 
att attrahera internationella företag, investerare och besökare. I 
Greater Copenhagen kommer vi bl a att arbeta med integrations-
frågor som exempelvis en gemensam och sammanhållen 
arbetsmarknad. 

För varje mål med tillhörande mätetal finns det en ansvarig 
kommun. 

I ansvaret ingår följande: 

1) Att ansvara inför styrelsen att mål uppnås, strategier och 
handlingsplan genomförs i tid.  

2) Att upprätta en enkel handlingsplan som stöd för att nå målen 
samt följa upp denna. 

Samarbetskommittén ska utifrån visionen, verksamhetsidén och de 
olika målen arbeta för ett breddat och fördjupat samarbete inom 
olika områden. 

Kommitténs ledamöter ansvarar för att förankra och kommunicera 
viktiga ärenden och beslut i den politiska organisationen i sin 
hemkommun. Kommunchefen/-direktören har motsvarande ansvar 
när det gäller ledare och medarbetare i de olika verksamheterna. 

17
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Framgång i prioriterade
infrastrukturprojekt.

Revidera infrastrukturstrategi i strukturplan 
för SKNV.

__________________________________

Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i
åtgärdsvalsstudier. 

Förnyat och utvecklat samarbete med
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner 
längs västkusten.

Aktivt deltagande i nationella och 
regionala samarbetsprojekt.

1.1 Infrastrukturstrategi 2.0 klar under 
2016.
1.2  Inleda arbetet med infrastruktur-
strategi 3.0 för 2020-2023 senast 2019.

________________________________

Fast förbindelse Helsingborg-
Helsingör
1.3 Sverigeförhandlingens avslut år
2017 stödjer byggandet av en fast 
förbindelse till Helsingör.
Västkustbanan
1.4 Västkustbanan Ängelholm-Maria 
station byggstart senast år 2019.
1.5 Västkustbanan Maria station-
Helsingborg C ingår i NTP 2018-2029.
Söderåsbanan
1.6 Byggstart för Söderåsbanan senast 
år 2019.
Skånebanan
1.7 Åstorp-Hässleholm uppgraderad till 
160 km/h år 2019. 
1.8 a) Åtgärder Åstorp-Ramlösa ingår i 
NTP 2022-2033.

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Svalöv

Åstorp

Helsingborg
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.8 b) Åtgärder Klippan Hyllstofta ingår 
i NTP 2018-2019 
Vägar med mera 
1.9 Väg 108 Kävlinge-Örkelljunga 
genomförd ÅVS senast år 2019. 
1.10 Väg 109 Ekeby-Kågeröd-Höör 
genomförd ÅVS senast år 2019. 
1.11 Väg 21 Klippan-Hyllstofta 
genomförd ÅVS senast år 2019. 
1.12  Väg 13 Klippan-Ljungbyhed in på 
ÅVS-lista i RTI-plan 2018-2029.  
1.13 Gemensam avsiktsförklaring för ett 
allomfattande cykelvägnät   
1.14 Ängelholms flygplats 
(kollektivtrafik samt ev. trafikplats) 
ingår i infrastrukturstrategi 2.0 för Fam 
Helsingborg 2016-2019.   
 

Helsingborg 
 

 

Perstorp 
 
Svalöv  
 
Klippan 
 
Klippan 
 
Helsingborg 
 
Ängelholm 

 
 
 
Framgång i regionens 
prioriteringar i utbyggnaden av 
kollektivtrafiken. 
 
 

 

 
Bra dialog med Region Skånes 
kollektivtrafiknämnd.   
 
 
 
__________________________________ 
 
Arbeta för att integrera 
skolskjutsverksamhet med linjetrafik (inkl. 
stöd för kollektivtrafik i svaga stråk). 
 
 
 

  
1.15 Antal resande i Familjen 
Helsingborg som åker kollektivt ska öka 
årligen.  
1.16 Minst två möten på politisk nivå 
årligen.  
________________________________ 
 
1.17 Antal integrerade skolskjutsar ska 
öka årligen. 
  
 
 

  
Helsingborg  
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
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Ledande i att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter. 
 

 

 
Väl utbyggd digital infrastruktur.  
 
 
 
 
 
Förbättra och stödja digitaliseringen i 
skola/vård- och omsorg. 
 
 
__________________________________ 
 
Tillgängliggöra offentlig information. 
 
__________________________________ 
 
Tillgång till fritt wifi (exempelvis 
#freewifihbg) 
 
 
 
 
 

 
1.18 Hushållen och företagen i Familjen 
Helsingborg ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s år 2020. 
För att uppnå målet om 95 % år 2020. 
2017, 59 %, 2018, 71 %, 2019, 83 %   
 
1.19 Årligt erfarenhetsutbyte.  
 
 
    
_______________________________ 
 
1.20 Samtliga kommuner arbetar med 
öppen data till år 2017.  
  _______________________________ 
 
1.21 Samtliga kommuner har infört 
zoner med fritt wifi i våra tätorter till år 
2017.          
  
 

 
Helsingborg 
 
 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
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Det bästa klimatet för 
företagsamma människor.

Utveckla relationer med våra befintliga 
företag.

__________________________________

Utveckla servicen och förenkla 
myndighetskontakten.

2.1 Medlemskommunerna i Familjen 
Helsingborg ska ha stigande värde i det 
sammanfattande omdömet i Svenskt 
Näringslivs attitydsundersökning 
Företagsklimat. 
 _______________________________

2.2 Medlemskommunerna i Familjen 
Helsingborg ska ha ett stigande värde i 
Nöjd Kund Index (NKI) undersökningen 
Insikt. 

Höganäs  

Höganäs

Fler arbetstillfällen i regionen 

Stärka varumärket Familjen Helsingborg.

Gemensamt uppträdande i samband med 
event. 

Kompetens- och affärsutveckling för 
näringslivet i regionen med särskilda 
insatser inom besöksnäringen.

Lättast i landet att starta eget, driva, 
utveckla och etablera.

2.3 Antal gemensamma aktiviteter där vi 
synliggör samarbetet, ska öka årligen. 
Basvärde 2016 x st.

2.4 Ökad förvärvsintensitet totalt och 
kommunvis inom Familjen Helsingborg 
(antal förvärvsarbetande 20-64 år).

2.5 Nyföretagandet per tusen invånare 
ska öka.

2.6 Företagande per tusen invånare ska 
öka årligen.

Höganäs

Höganäs

Höganäs

Höganäs
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Det bästa värdskapet för våra 
turister.  

 
Utveckla digitala former för framtida 
besöksservice. 
  
 
Inspiration och utbildning i värdskap och 
service.  

 
2.7 Antal besökare på de sökbara digitala 
plattformarna för offentliga platser ska 
öka årligen (i samtliga kommuner). 
 
2.8 40 företag ska genomgå 
utb/inspirationstillfällen genom TiS o 
Tourism Academy. 
 

 
Höganäs 
 
  
 
Höganäs 
 

 
Ökad internationell turism och 
investeringar 
 

 
Sälj- och marknadsföringsinsatser på 
prioriterade marknader, gärna i samverkan 
med Greater Copenhagen.  

 
2.9 Antalet internationella gästnätter i 
Familjen Helsingborgs kommuner ska 
öka mer än riksgenomsnittet.   

 
Höganäs 

 
God matchning mellan utbildning 
och arbetsmarknadens behov  

 
Ökad exponering mot kunskapsintensiva 
näringar. 
 
Ökat samarbete mellan näringsliv och 
skola. 

 
2.10 Öka kommunernas generella 
utbildningsnivå. Andel av befolkning 
med gymnasial resp. eftergymnasial 
utbildning ska vara högre än föregående 
år. 
 
2.11 Årlig analys av arbetsmarknadens 
kompetensbehov i vår region kopplat till 
utbildning.    
 

 
Höganäs 
 
 
 
 
  
Höganäs 
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Förbättrade resultat i grund-
och gymnasieskolan.

 

Genom systematiserad samverkan och 
utbyte av erfarenheter mellan kommunerna 
inom förskola, grundskola, gymnasieskola, 
studie- och yrkesvägledning (SYV), 
elevhälsa och ekonomi öka elevernas 
måluppfyllelse.
__________________________________

Fortlöpande anpassa utbudet för att på 
bästa sätt tillgodose elevernas önskemål 
och regionens behov av arbetskraft. 
__________________________________

Sprida goda exempel inom våra 
kommuner.

__________________________________

Utveckla gemensamma insatser riktade 
mot ungdomar för att förebygga avhopp i 
skolan. 

Gemensam syn på det kommunala 
aktivitetsansvaret (gemensamma rutiner 
och tolkning). 

3.1. Resultat på nationella prov i åk 3, 6 
och 9 ska öka årligen (kommunvis 
redovisning).
3.2 Genomsnittlig meritpoäng i åk 9 och i 
åk 3 gymnasiet ska öka årligen
(kommunvis redovisning).
_______________________________

3.3 Andelen gymnasieelever som 
fullföljer utbildningen inom stipulerad tid 
ska öka årligen. 
__________________________________

3.4 1-3 Goda exempel från genomförda 
satsningar i någon av Familje-
kommunerna presenteras årligen för 
förvaltningschefs och politikergrupp.
_______________________________

3.5 Andel avhopp från skolan är lägre än 
föregående år.

 
Huvudansvar
Ängelholm 
medansvar
Örkelljunga  
Åstorp  
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Ökad andel av invånarna har 
högre utbildning. 

  
 
 
Ökat antal högskoleutbildade. 
  
 
Inspirera till högskoleutbildning 
   
  
 
 
 
_______________________________ 
  
Fritt sök till de gemensamma 
yrkesutbildningarna och utbildningar i 
allmänna ämnen.  
 
Erbjuda bredare utbud inom komvux samt 
erbjuda valideringsmöjligheter. 
  

  
3.6 Ökade meritvärde för eleverna från 
gymnasieutbildning. 
3.7 Övergång till högskolan inom 3 år 
efter avslutad gymnasieutbildning ska öka 
årligen. 
3.8 Andel högskoleutbildade  
(i åldersgruppen 25-64 år) ska öka 
årligen. 
3.9 Ökat antal YH utbildningar årligen.  
3.10 Baslinje för forskningsvolym 
delregionalt, 2015 som utgångsvärde. 
_______________________________ 
  
3.11 Studerandeströmmar mellan 
kommunerna. 
 
 
3.12 Uppföljning av de studerandes 
sysselsättning före och efter utbildning. 
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En öppen och inkluderande 
region.

Samverkan civila samhället.

_______________________________

Öka mångfalden kvantitativt och 
kvalitativt i medlemskommunerna.

4.1 Samtliga kommuner ska senast 
2017 ha påbörjat ett arbete med en 
samverkansöverenskommelse (SKL-
material).
 
4.2 Antal föreningar som tecknat 
överenskommelse i respektive kommun 
ska öka årligen.
____________________________

Årlig förbättring av mångfaldsindex.
4.3 Minska gapet för utländsk bakgrund
kontra medarbetare i relation till 
befolkningen. 

4.4 Jämställdhet - jämna ut könsför-
delningen inom våra organisationer.

4.5 Sprida goda exempel

Ängelholm  

Ängelholm

Landskrona 

Landskrona

Landskrona
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*Den totala mängden avfall är det som kommer från fastighetsnära insamling, återvinningscentraler och återvinningsstationer. I den totala mängden räknas ej trädgårdsavfall med. 

Ledande i miljö- och 
klimatfrågor.

Minimera avfallet och förändra attityden 
till avfall i regionen.

_________________________________

Minskad klimatpåverkan från 
kommunernas egna transporter.

Sopsamarbete Familjen Helsingborg
5.1 Förebyggande av avfall, den totala 
avfallsmängden[1] hushållsavfall ska 
minskas från 500 till 320 kg per person 
och år.
5.2 Materialåtervinning, mängden 
restavfall ska halveras från 200 till 100 
kg per person och år.
5.3 Avgifta kretsloppen, mängden farligt 
avfall inklusive el- och elektronikavfall i 
restavfallet ska halveras från 3 kg/hushåll 
och år till 1,5 kg/hushåll och år.
5.4 God arbetsmiljö och hygien, antalet 
arbetsskador skall halveras.
5.5 God service, halvera antalet 
kundklagomål.
5.6 Kostnadseffektivisering,
nettokostnaden ska halveras.

_________________________________

5.7 Årlig minskning av CO2 utsläpp.
5.8. Andel fossilbränslefritt drivmedel 
ska öka i kommunal bilpark. 

Båstad

Båstad

Båstad

Båstad

Båstad

Båstad

          
Höganäs
Höganäs
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_________________________________ 
 
Implementering av den antagna 
elbilsstrategin. Deltar i projekt och 
samverkar med andra aktörer.  
 

_________________________________ 
 
5.9 Minst 5 procent av total bilpark är 
fossilfria bilar (el- o biogasbilar) 2017.  
10 % 2019.  
5.10 Öka antalet laddningsstationer per 
kommun årligen.  
5.11  Minst 10 nya publika semi-
snabbladdare och snabbladdare i 
nordvästra Skåne årligen.   

 
 
Höganäs 
 
 
Höganäs 
 
Höganäs 
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Kunskapsnätverken är en viktig del av Familjen Helsingborgs verksamhet. Nätverken representeras vanligtvis av en person per 
medlemskommun. Nätverken har i olika omfattning medverkat med inspel till Verksamhetsplanen 2016-2019, där en del av dessa finns med i 
målområde 1-5 ovan. Kommundirektörsgruppen ansvarar för att säkerställa att arbetet i samtliga nätverk bidrar till en positiv utveckling av våra 
olika verksamheter inom Familjen Helsingborg. Avrapportering mellan nätverken och kommundirektörsgruppen ska systematiseras årligen.  

Nätverk kopplade till Verksamhetsplanen Övriga nätverk
1. Arbetsmarknad (AMEis) 16. Arkivarier
2. Elbilsnätverk 17. Barnahus
3. HR-chefer 18. Bibliotekssamverkan
4. Infrastrukturgrupp 19. Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
5. IT-chefer 20. Fritidschefer
6. Kollektivtrafikgruppen 21. Ekonomichefer
7. Komvux/Yrkesvux 22. Konsumentverksamhet
8. Kommundirektörer 23. Kriskommunikation
9. Miljöchefer 24. Kulturchefer
10. Mångfaldsgrupp 25. Mentorsprogrammet
11. Näringsliv- och destination 26. Räddningschefer
12. Skitlite (sopsamarbete) 27. Samhällsorientering för nyanlända
13. Skolchefer (för-, grund- och gymnasieskola) 28. Socialchefer
14. Turistchefer 29. Socialjour
15. YH Collection/Campus 30. Traineeprogram

31. Upphandling
32. Vattenvårdsgrupp
33. Översiktlig planering
34. Samverkan nyanlända
35.Folkhälsosamordnare
36. Elevhälsovård
37. Studie- och yrkesvägledare 
38. Personlig assistens
39. Individ och familjeomsorg och försörjningsstöd

28
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 Gemensamt platsvarumärke – Familjen Helsingborg 

 Samarbete inom Familjen Helsingborg (näringslivs- och destinationsfrågor), tidigare Helsingborg Business Region (HBR) 

 Gemensam webbplats, www.familjenhelsingborg.se (Visit, Business, Living), med bl a gemensam informations- och bokningsplattform 

inom destinationsnäringen 

 Flygplatsen Ängelholm-Helsingborg (förvärv och försäljning) 

 Företagardagarna Lindab Arena Ängelholm och Näringslivsdagarna Helsingborgs Arena 

 Projekt exportmognad (lokal turistnäring utvecklas till internationell) 

 Strukturplan (samordning av gemensam översiktlig planering) 

 Traineeprogram och genomförande av årliga traineeprojekt  

 Framtidens chefer, vidareutbildning av chefskandidater inom medlemskommunerna (två omgångar genomförs årligen) 

 Gemensamt räddningstjänstförbund (Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga, 53 % av medborgarna i Familjen Helsingborg) 

 Gemensamt bibliotekssystem 

 Gemensamt barnahus  

 Gemensam socialjour 

 HR-servicecentrum, löne- och pensionscenter där sex kommuner samarbetar 

 Gemensam konsumentrådgivning  

 Konstrundan 

 Fritt sök Komvux 

 Framtidskommittén (mötesplats med företrädare för näringsliv, akademi och politik) 

 Gemensamt EU-direkt kontor 

29
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Uppföljning ekonomisk plan 2016 (kkr) 
               

     Budget  Prognos     Diff            
Intäkter 
Medlemsavgifter       7 100          7 115       +15 
Övr intäkter            0               10       +10 
Summa intäkter     7 100          7 125       +25 
 
Kostnader 
Gemensam näringslivs- och dest. utveckling (4500 – 200)    4 300         4 300            
Sekretariat (1200 +115)       1 315         1 300         +15       
Särskild finansiering bibloteken       100            100 
Styrelsen            150            100        +50              
Webbplats Fam Hbg                            200            100      +100 
Kommunchefsgruppen           125            100        +25 
Mångfaldsprojekt (100 + 200*)       100            300       -200* 
Infrastrukturstrategi (100 + 100*)           100            200       -100* 
Leaderprojekt Food Evolution       340                0     +340** 
Bidrag Emerichfilm          50       0        +50** 
Kollektivtrafikgruppen          25               0        +25 
Till sekretariatets förfogande (300-115-100 )        85               0        +85 
Till styrelsen förfogande (600-340-50)                              210               0      +210                     
Summa kostnader     7 100         6 500      +600  
Prognostiserat överskott, netto (vht 300)                    +625*** 

Prognos för traineeprojekt (vht 301) +/- 0 
Prognos för HR-projekt/mångfald (vht 302) + 350 
 
*Överförda poster från bokslut 2015. 
**Utbetalas ej 2016. Överförs till 2017 för utbetalning.  
*** Förväntat överskott 625 kkr. 390 kkr avser beslutade ej utbetalda medel, underliggande resultat +235 kkr. 
Avräkningssaldo 160101: 2110 kkr plus 625 resp 350, totalt 3085 kkr, varav ”intecknat” 390+350=740, netto 2345 kkr 
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     2016 2017   
Intäkter 
Medlemsavgifter (21 kr/inv inkl särsk. fin.av nätverken näringsliv- och destination) 7 100 7 200  
Internfakturerade intäkter        -         130    
Summa intäkter      7 100 7 330          
 
Kostnader 
Gemensam näringslivs- och destinationsutveckling  4 300            4 300 (se bilaga)  

Webbplats Fam Hbg, inkl Living och Familjeresan       200    400* 
Sekretariat                     1 315    1 375        
Styrelsen           150    125             
Kommunchefsgruppen          125    130             
Mångfaldsprojekt                      100      -             
Infrastrukturstrategi                  100                - 
Kollektivtrafikgruppen         25      -               
Testprojekt, m m, nya samarbeten         -                800 
Till sekretariatets förfogande (utredn, mindre proj, m m)                300        200                
Till styrelsen förfogande                                600    400   
Delsumma kostnader    7 100 7 730          
 
Disposition av tidigare års överskott              -400 
Summa kostnader netto    7 100  7 330 
 
 
* webbkostnader totalt (näringslivs- och destinationsverksamheten internfaktureras 130 kkr) 
 
Prognos överskott 2016: 625 kkr (härtill kommer ej utbetalda beslut, Food Ev 340 kkr o Emerichfonden 50 kkr). 
Beräknat totalt avräkningssaldo totalt 3000 kkr exkl Mångfald o trainee. Härifrån avgår ej utbet beslut   
Food Evolution o Emerichfonden, tot 390 kkr, netto ca 2600 kkr.  
  

Jan-Inge Hansson 
0732 - 31 53 68  
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Det bästa klimatet för företagsamma människor   
2.1Stigande värde näringslivsenkät 100 000 
2.2 Stigande värde SKL Insikt 200 000 
    
Fler arbetstillfällen i regionen   
2.3, 2.4 Samarbete varumärket o ökad förvärvsintensitet 140 000 
2.5, 2.6 Ökat företagande  630 000 
    
Det bästa värdskapet för våra turister   
2.7, 2.8 Digitala plattformar besöksnäring, o utb TiS o Tourism Academi 390 000 
    
Ökad internationell turism och investeringar   
2.9 Ökat antal internationella gästnätter 850 000 
    
God matchning mellan utbildning och näringslivets behov   
2.10, 2.11 Öka utb nivå och analys av arb markn kompetensbehov 100 000 
    
Övriga kostnader   
Personalkostander 1 650 000 
Webkostnader NoD 150 000 
Möte, konferenser 90 000 
    
Total 4 300 000  
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Närvarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Suppleanter: 
Maria Berglund 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Fredrik Jönsson 
Rolf Ottosson 
Hellin Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Peter Nordvall, Kommunal 
Stefan Vegehall, Vision 
Timo Wilkman, Kommunal 
Thomas Hall berg, aukt. revisor, Ernst & Y oung 
Aina Modig Lindell, fö11roendevald revisor 
Stefan Olsson, förtroendevald revisor 
Per-Reinhold Olsson, Helsingborgs stadsrevision 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Björn Persson, vice ordf 
Birgitta Jönsson 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av3 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 1/2016, datum 2016-03-10 

10 mars 2016 kl 13.00 - 16.00 på Stadsbyggnadshuset, Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 289. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 290. Val av justeringsman 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Anders Månsson. 

§ 291. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson 

§ 292. Fastställande av dagordning / 

, /~ 
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Sida 2 av 3 

Dagordningen fastställdes med tilläggen av anmälan att presidiet representerar NSV A på 
Vattenstämman samt behandling av framställan från Åstorp. 

§ 293. Närvaro 

Det konstaterades att Björn Persson och Birgitta Jönsson var frånvarande. Hellin Taskinen 
respektive Fredrik Jönsson gick då in som ordinarie ledamöter för Landskrona respektive 
Svalöv. Då ordinarie ledamot från Båstad saknas, gick Hans Grönkvist därmed in som 
ordinarie ledamot. 

§ 294. Föregåendemtiteitprotnko1L 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 295. Punkter att behandla enligt arbetsordningen punkt 1.3.1.4 (E&Y revisionsbyrå 
deltar) 

a) Ekonomichefen redovisade bolagets och kundkommunernas ekonomiska utfall för 
2015 enligt underlag. Årsredovisningen för 2015 gicks igenom och godkändes. 

b) Förslag till vinstdisposition behandlades. 
c) Revisorsrapp01ier föredrogs av auktoriserad revisor respektive förtroendevalda 

revisorer. 
d) Datum för bolagsstämman fastställdes till den 13/5. 

§ 296. Information från VD och ekonomichef 

VD redovisade enligt underlaget: 

a) VD:s lägesrapport 

§ 297. Beslutspunkter 

a) Det beslutades att presidiet representerar NSVA vid Svenskt Vattens årsstämma. 

§ 298. Övriga frågor 

Det informerades om en skrivelse från Åstorps kommun som föreslog att kommunens 
förtroendevalda revisor som besöker NSV A:s två årliga ekonomimöten också skulle 
arvoderas av bolaget. Frågan hänsköts till NSV A:s ägarmöte. 

§ 299. Nästa möte 

Nästa möte är det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman den 13/5. 
Övriga ordinarie möten för 2016 är planerade till den 9/6 kl 12-16, den 31/8-1 /9 kl 12-12 (inkl 
strategimöte) samt den 24111 kl 9-12.~ 

,/ -~) 
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§ 3oo. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

~.{-,,tvv Jo;,~ 
Johan Jönsson 

Justeras: 

·····-············1J1~-b 
Anders Månsson 
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Närvarande: 

DASTADS i~O P·/ll'v1UN 
l<omrnunsl 'jre!sen 

2017 -Ol· 0 2 
Dn~~ ... S)~~~~~ .• 
.~~.~?.!\ .. -:-:-.. $. .~.~ ... .. 

Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Birgitta Jönsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Stefan Vegehall, Vision 

Suppleanter: 
Maria Berglund 
Anna Ingers 
Fredrik Jönsson 
Hans Grönkvist 
Rolf Ottosson 
Helinn Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande 
Anders Månsson 
Peter Nordvall, Kommunal 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av2 

Minnesanteckningar förda vid möte 
med styrelsen för NSV A 
datum 2016-05-13 

13 maj 2016 kl 13.15 -14.00 på Sundspärlan, Helsingborg. 

I anslutning till styrelsens konstituerande sammanträde, f011satte styrelsen diskutera aktuella 
frågor. 

Det informerades om att Länsstyrelsen inbjudet till Vattendag den 2/6. Det bestämdes att 
Fredrik, Jan, Hans och Björn skulle anmälas av VD till denna. 

Ingen i styrelsen hade fått ut möjligheten att skriva prov efter styrelseutbildningen och 
därmed blev certifierad. Kith Spjuth undersöker med leverantören och återkommer. 

Förslag på studieresa med styrelse och ledningsgrupp presenterades. Studieresan är tänkt att 
genomföras den 31/8 - 2/9. Anna Ingers, Rolf Ottosson, Helinn Taskinen och Anders 
Månsson är osäkra om de kan delta. Övriga ställde sig positiva. 

Ordförande informerade från ägarmötet på förmiddagen, bl a diskussionen om delägande av 
NSV A utanför familjen Helsingborg och om att styrelsens ersättningar kommer att ses över. 

Det föreslags att VD skulle låta medarbetare komma på ett styrelsemöte och berätta vad de 
arbetar med. 
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Det bestämdes att VD skickar lista till styrelsen över vilka anläggningar som kommer lämnas 
tillbaka till kommunerna eftersom dessa inte längre används. 

Vid pennan 

Johan Jönsson 
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BÅSTADS KOMMUN 

KommunsWrelsen 
Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 

Närvarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Birgitta Jönsson 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Suppleanter: 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Fredrik Jönsson 
Rolf Ottosson 
Hellin Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Peter Nordvall, Kommunal 
Stefan Vegehall, Vision 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Maria Berglund 
Timo Wilkman, Kommunal 

Tid, plats och underlag: 

Nr 2/2016, datum 2016-06-09 

9 juni 2016 kl 13.00 - 16.00 på Öresundsverket, Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 301. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 302. Val av justeringsman 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 303. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson 

§ 304. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tilläggen av redovisning av plan för studiebesök den 31/8-2/9 
samt information om läget för Findus ev nedläggning i Bj~ , 
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§ 305. Närvaro 

Det konstaterades att Maria Berglund och Timo Wilkman var frånvarande. 

§ 306. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 307. Information från VD och ekonomichef 

a) NSV A:s avdelningschefer presenterade affärsplanen 2017-19 enligt underlag 
b) Åsa Peetz redovisade förslag till ansvarsfördelning mellan VA och räddningstjänsten 

för brandposter enligt underlag 
c) Johan Jönsson redovisade förslag till reviderad elhandelsstrategi 

§ 308. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutar att godkänna affärsplanen 
b) Styrelsen beslutar att stödja förslaget och ger ordförande att i samråd med VD kalla till 

ägarsamråd i frågan om brandposter när räddningstjänsten inkommit med remiss 
c) Styrelsen beslutade godkänna elhandelsstrategin 

§ 309. Övriga frågor 

VD redovisade en plan för studiebesök under studieresan den 31/8-2/9. 

Styrelsen info1merades om att förhandlingarna mellan fack och Findus förväntas avslutas den 
10/6. Det behövs en ansvarig som driftar reningsverket på och hjärtat av industriområdet. 

§ 310. Nästa möte 

Nästa möte kommer hållas under studieresan den 31/8-2/9 (inkl strategimöte). Årets sista 
möte hålls den den 24/11 kl 9-12. 

§ 311. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

Johan Jönsson 

Justeras: 
/{, ,,?/ ~ rr· c:?-:rr 

Björn Persson 
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l<omrnunsly rel~>e n 

Närvarande: 

2017 -01~ 0 2 
Dn~~~~QS?,~.9..~ 
~Q ............. ~ .. 5 .. ~.~ ... . 

Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Suppleanter: 
Maria Berglund 
Hans Grönkvist 
Anna Ingers 
Fredrik Jönsson 
Rolf Ottosson 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Stefan Vegehall, Vision 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Birgitta Jönsson 
Anders Månsson 
Hellin Taskinen 
Peter Nordvall , Kommunal 
Timo Wilkman, Kommunal 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av2 

Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för NSVA 
Nr 3/2016, datum 2016-09-02 

2 september 2016 kl 13 .00 - 15.00 på konferensanläggning, Jönköping. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 312. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 313. Val av justeringsman 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 314. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson 

§ 315. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägget att styrelseledamöterna skulle tillfrågas om någon 
berörs av Person i politiskt utsatt ställni~ 

, . 
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§ 316. Närvaro 

Det konstaterades att Anders Månsson, Birgitta Jönsson, Hellin Taskinen, Peter Nordvall och 
Timo Wilkman var frånvarande. Maria Berglund ersätter Anders Månsson och Fredrik 
Jönsson ersätter Birgitta Jönsson. 

§ 317. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 318. Information från VD och ekonomichef 

a) VD:s lägesrapport föredrogs enligt underlag. 
VD informerade om att samtliga policys i fortsättningen ska godkännas av 
styrelsen. Samtliga befintliga policys gicks därefter igenom enligt underlag och 
justerades i några fall. 

b) Den ekonomiska redovisningen tom juni gicks igenom. 

§ 319. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutar - efter några justeringar - godkänna presenterade policys. 

§ 320. Övriga frågor 

Samtliga närvarande ledamöter tillfrågades om de berördes av regelverket för Person i 
politiskt utsatt ställning. Informationen kommer att vidarebefordras till Nordea. Ingen ledamot 
ansåg sig beröras. Ej närvarande ledamöter kommer att kontaktas individuellt. 

§ 321. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 24/11 kl 9-12. 

§ 322. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

Johan Jönsson 

Justeras: 
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sA::~Ti\DS f<OMMUN 

Närvarande: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Suppleanter: 
Hans Grönk.vist 
Anna Ingers (från kl.11) 

l<.ornrnunslyrelcmn 

Sida 1av2 

Protokoll fö11 vid sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 4/2016, datum 2016-11-24 

Frediik Jönsson - kom in som ordinarie för Svalövs kommun 
Maria Berglund 

Övriga: 
Johan Jönsson 
Elizabeth Samane, vid protokollet 

Frånvarande: 
Ulf Thysell, VD 
Rolf Ottosson 
Hellin Taskinen 
Birgitta Jönsson 
Stefan Vegehall 
Timo Wilkman 

Tid, plats och underlag: 
24 november 2016 kl. 09.00- 12.00 på SBN lokal, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg. 
Underlaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 323. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande som bö1jade med att informera frånvaron av VD:n på grund av 
sjukdom. 

§ 324. Val av justeringsman 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 325. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Elizabeth Samane 

§ 326. Fastställande av dagordning L 
/7~ 
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Dagordningen fastställdes med tilläggen av om ersättningen till VD som gås igenom under 
punkten Övrigt. 

§ 327. Närvaro 

Det konstaterades att VDn UlfThysell var frånvarande på grund av sjukdom samt Rolf 
Ottosson, Helli Taskinen, Stefan Vegehall, Timo Wilkman och Birgitta Jönsson-ordinarie för 
Svalövs kommun var också frånvarande. 
Fredrik Jönsson gick in som ordinarie för Svalövs kommun. 

§ 328. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 329. Information från VD och ekonomichef 

a) VD:ns lägesrapport 
Ordförande och ekonomichef redovisade VD:s lägesrapport enligt underlag. 

b) Ekonomichefen redovisade förslag till budget 2017 enligt underlag. 

§ 330. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutar att godkänna budget 2017 enligt underlag. 
b) Styrelsen beslutar godkänna förslag till reviderat aktieägaravtal för SWR. 

§ 331. Övriga frågor 

Ersättningen till VD diskuterades och Styrelsen delegerade till presidiet att slutföra 
diskussionerna med UlfThysell angående lönejustering och vidareutbildning fflr UlfThysell. 

§ 332. Nästa möte 

Det konstaterades att nästa styrelsemöte hålls den 7 /3. Dessutom hålls ett konstituerande 
Styrelsemöte efter Bolagsstämman den 12/5. Övriga Styrelsemöten planerades till den 15/6, 
21-22/9 och 24/11. 

§ 333. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

111'"/r/J);dk-~ 
Et~abeth Samane 

Justeras: 

./ 
~rn Persson 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

0 N51l" 
NSRAB 
Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam med aktieägarna i Nordvästra Skånes 
Renhållnings Aktiebolag (NSR AB) den 1 november 2016 i Helsingborg. · 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Bjuvs kommun genom 
Båstads kommun . genom 
Helsingborgs stad genom 
Höganäs kommun genom 
Åstorps kommun genom 
Ängelholms kommun genom 

Summa deltagare 

övriga närvarande: 

Kim Olsson, sekr./vd. 

§ 1 Bolagsstämmans öppnande 

Christer Landin 
Bo Wendt 
Peter Danielsson 
Peter Kovacs 
Ronny Sandberg 
Lars Nyander 

= Aktier/ röster 
5 000 

Peter Danielsson förklarar bolagsstämman öppnad. 

§ 2 · Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

Beslutas 
att vä lja Peter Danielsson till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

385 
320 
2 578 
574 
345 
798 

Ovan ang ivna förteckn ing över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. 

Beslutas 
att godkänna förteckn ingen som röstlängd. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den föreslagna dagordningen. 

1 (4) 
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§ 5 Val av justeringspersoner 

§6 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman jämte Christer Landin, Bo Wendt, Peter 
Kovacs, Ronny Sandberg och Lars Nyander justerar stämmoprotokollet. 

Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohand lingarna har delgetts ägar
kommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

§ 7 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice 
ordförande 

Föreligger förslag från Helsingborg Kommunfullmäktige 

att utse Eva Ingers till ny styrelsesuppleant i NSR AB efter Cecilia Fransson 
som beviljats entledigad samt 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa fö ljande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Anders Månsson (S) Niklas Svalö (S) Bjuv 

Jessica Andersson (S) Claes Wastensson (BP) Båstad 

Kenneth Lantz (KD) Henrik Forssell ' (M) Helsingborg 

Berner Lundgren (S) Lars-Ingvar Johansson (S) Helsingborg 

Peter Knutsson (M) Rickard Sallermo (MP) Helsingborg 

Bo Lam bertsson Persson (M) Sahand Kousha (FP) Helsingborg 

Renee Sandberg Ohlander (S) Eva Ingers (S) Helsingborg 

Gustaf Wingårdh (M) Kjell Näslund (M) Höganäs 

Reino Persson (S) Rolf Ottosson (SD) Åstorp 

Christer Hansson (S) Carl-Axel Andersson (EP) Ängelholm 

Robin Holmberg (M) Lennart Nilsson (C) Ängelholm 

2 (4) 
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8 N5R" 
att konstatera följande uppgifter om valda pe.rsonalrepresentanter 

Ordinarie 
Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

att utse Kenneth Lantz till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Berner Lundgren till styrelsens vice ordförande för samma 
period. · 

§ 8 Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 

suppleant 

Föreligger förs lag från Helsingborg Kommunfu llmäktige 

att utse Mikael Molin till ny lekmannasuppleant i NSR AB efter Lars Mämpel 
som beviljats entledigande. 

Beslutas 
att intill årsstämman 2019 faststä lla Aina Modig Lindell till lekmannarevisor 
och Mikael Molin till suppleant. 

§ 9 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolag~ordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman . 

§ 10 Stämmans avslutande 

Beslutas 

att förklara den extra bolagsstämma avslutad. 

3 (4) 
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~71 
Kim Olsson 

Justeras: 

Christer Landin 
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Protokoll Nr 6/ 2016 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
torsdag 2016-11-17, kl 13:00-16:00 på NSR i Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Elisabet Edner, Båstad 
Fredrik Jönsson, Båstad 
Linda Ekström, Helsingborg 
Simon Jaldefjord, Åstorp 
Jörgen .Wallin~ Åstorp 
Stefan Marthinsson, Ängelholm 
Annika Enberg, Ängelholm 

Närvarande från NSR: 
Kim Olsson, Cecilia Holmblad, Mats Örth 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 - Ingen representant på mötet 

Båstad - framförde ytterligare förslag gällande lokalisering av ny återvinningscentral i 
Båstad. 

Helsingborg - Inget att rapportera 
Höganäs - Ingen representant på mötet· 
Åstorp - Inget att rapportera 
Ängelholm - Inget att rapportera 

5. Ekonomiska rapporter 
Mats Örth informerar om resultatet t.o.m. september 2016. 
Resultatet för NSR-koncemen visar på en förlust om 1,8 miljoner kronor. 
Prognosen för 2016 visar på ett "O" resultat. 

Hittills har investeringar för 57 Mkr genomförts. 

6. Budget 2017 och treårsplan 2017-2019 
Mats Örth informerar om det ekonomiska läget inför budget 2017 och att den följer NSRs 
finanspolicy. 
Styrelsen hade budgetfrågestund den 1 november tillsammans med NSRs ledningsgrupp. 

Inga invändningar på budgeten framfördes på mötet. 

1 (3) 
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7. Marknadsrapporter 
Kim Olsson informerar om att en interpellation ställts till regionfullmäktige angående 
biogas i Skånetrafiken samt deras svar. 

Kim informerar om Skånetrafikens pressmedelande där de skriver att från 2014 till 2019 
planeras för mer än en fördubblad biogaskonsumtion och att biogas som drivmedel för reg
ionbussar skall premieras i framtiden 

Prislistor 2017 
Kim Olsson informerar om justeringar i avfallsprislistan för år 2017. 

Insamling tidningar 
Kim Olsson informerar om att domstolens bedömning gällande överklagandet ska avslås 
angående insamling av tidningar. · 

NSR Återvinning AB 
Kim Olsson informerar om att överklagandet i kammarätten avslås. 

8. Verksamhetsrapporter 
Punkten IT togs upp på delegationsmötet 2016-10-13. 

Förorenade massor 
Kim Olsson informerar om uppstartsmötet med 1-2 representanter från varje ägarkommun 
gällande samverkan förorenade massor. 

9. Renhållningen 
a) Solidarisk finansiering av återvinningscentraler 

Kim Olsson informerar om. resultatet av den solidariska finansieringen av åter
vinningscentraler t.o.m. september 2016. 

b) Förslag till mindre justeringar av renhållningstaxor 

Cecilia Holmblad informerar om vad som generellt har justerats i renhållningstaxan för 2017: 

• Förtydligat texter samt layout. 

• Justering av återvinningspremie. 

• Förändrat taxa för markbehållare för att få kostnadstäckning. 

•Telefonavisering och kombispolning erbjuds slarnkunder i Båstad, Helsingborg och 
Ängelholm. 

2 (3) 
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10. Utvecklingsprojekt 
Affärsplan 2018-2020 
Kim Olsson informerar om affärsplan 2018-2020 och vilka framgångsfaktorer som ska ligga 
till grund i arbetet för att nå målen. 

11. Anmälningar 
Kim Olsson informerar om Avfalls Sveriges höstmöte där han och styrelsens 
ordförande Kenneth Lantz samt vice ordförande Bemer Lundgren närvarade. 

12. Övriga frågor 

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

Nästa möte den 9/2 kl 13:00-16:00 

Helsingborg 2016-11-17 

Vid protokollet Justeras 

Eva-Lena Diilow . 
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BÅSTAOS f<JlMMUN 
f\ornmur , !',trnlsen 

Protokoll Styrelsemöte 8/ 2016 med styrelsen i NSR AB 
fredag 2016-11-18, kl. 09:00-11:00 
på Villa Thalassa, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren, Anders Månsson under § 83-89, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

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

Personalrepr: 

Övriga: 

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

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Diilow, sekr. samt Mats Örth, Ekonomichef 
under§ 81~82 och Cecilia Holmblad, Renhållningschef under§ 85. 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

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

Eva Ingers hälsas välkommen till styrelsen. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Christer Hansson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 7/ 2016. 
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§ 81 Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Mats Örth informerar om resultatet t.o.m. september 2016. 

Resultatet för NSR-koncernen visar på en förlust om 1,8 miljoner kronor. 
Prognosen för 2016 visar på ett "O" resultat. 

Hittills har investeringar för 57 M.kr genomförts. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 82 Budget 2017 och treårsplan 2017-2019 
Förslag till budget 2017 och treårsplan 2017-2019 presenterades på föregående 
styrelsemöte 2016-10-14. Dä.refter anordnades en separat frågestund om budgeten för 
styrelsen 2016-11-01. Budget och treårsplanen har även presenterats för ekonomiska 
och tekniska delegationerna. 

Beslutas 
att godkänna föreslagen budget 2017 och treårsplan 2017-2019. 

§ 83 Marknadsrapporter 
Biogas 
VD Kim Olsson informerar om att en interpellation ställts till regionfullmäktige angå
ende biogas i Skånetrafiken samt deras svar. 
Kim informerar om Skånetrafikens pressmedelande där de skriver att från 2014 till 
2019 planeras för mer än en fördubblad biogasko~~mmtion och att biogas som driv
medel för regionbussar skall premieras i framtiden. 

Prislistor 2017 
VD Kim Olsson informerar om justeringar i avfallsprislistan för år 2017. 

Insamling tidningar 
VD Kim Olsson informerar om att domstolens bedömning gällande överklagandet 
ska avslås angående insamling av tidningar. 

NSR Återvinning AB 
VD Kim Olsson informerar om att överklagandet i kammarätten avslås-. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

2 (4) 
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§ 84 Verksamhetsrapporter 
IT 
VD Kim Olsson informerar om IT projektet 2016-2020, syftet med projektet är att: 

•!• säkerställa en infrastruktur för IT-system som är robust att klara dagens och 
morgondagens förväntningar för kunder, medarbetare och samarbetspartners. 

•!• Identifiera potential och utveckla kundnyttan med digitala hjälpmedel i sam
verkan med "de bästa". 

•!• Bjuda in och inkludera medarbetare i utvecklingen av framtidens NSR så att 
organisationen är förberedd inför implementering. 

Förorenade massor 
VD Kim Olsson informerar om uppstartsmötet med 1-2 representanter från varje 
ägarkommun gällande samverkan förorenade massor. 

Beslutar 
att bjuda in Björn Jacobsson till nästa styrelsemöte för en fördjupning inom 

IT-projektet 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 85 Renhållningen 
VD Kim Olsson informerar om eventuell lokalisering av ny återvinningscentral i 
Båstad. Tekniska delegationen från Båstad har meddelat att där finns fler förslag gäl
lande placering. VD kommer att titta på de olika platserna och återkomma till styrel
sen om förutsättningar ur olika perspektiv. 

a) Solidarisk finansiering av återvinningscentraler 
VD Kim Olsson informerar om resultatet av den solidariska finansieringen av åter
vinningscentraler t.o.m. septernber 2016. 

b) Förslag till mindre justeringar av renhå;llningstaxor 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om vad som generellt har justerats i 
renhållningstaxan för 2017: 

• Förtydligat texter samt layout. 
• Justering av återvinningspremie. 
• Förändrat taxa för markbehållare för att få kostnadstäckning. 
• Telefonavisering och kombispolning erbjuds slamkunder i Båstad, 

Helsingborg och Ängelholm. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

3 (4) 
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( JN§R® 
§ 86 Utvecklingsprojekt 

Affärsplan 2018p2020 

VD Kim Olsson informerar om affärsplan 2018-2020 och vilka framgångsfaktorer som 
ska ligga till grund i arbetet för att nå målen. 

Berner Lundgren belyste möjligheten att utveckla verksamheten inom återbruk i syfte 
att bättre förebygga att avfall uppstår. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

att ge VD i uppdrag att ta fram en sammanfattande rapport om hur arbetet med åter
bruk i ägarkommunerna fungerar 

§ 87 Anmälningar 
VD Kim Olsson informerar om Avfalls Sveriges höstmöte där han och styrelsens 
ordförande Kenneth Lantz samt vice ordförande Berner Lundgren närvarade. 

Kim informerar även om ett nytt pris "årets sopa "från NSR som ska delas ut på NSR
dagen. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 88 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 89 Avslutning 
Ordförand~ Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2016-11-18 

Vid protoko~" 

~l&l~~ 
Eva-Lena Diilow 

Justeras 

Christer Hansson 

4 (4) 
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BÅSTADS l<OMMUN 
Kom111unst·1·e;b::n 

BÅSTADH M 

PROTOKOLLnr6-2016 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 8 december 2016. 

Tid och plats: kl 13-16.10, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
Kjell Andersson (BP) 
lb Nilsson (C) 
Allan Sunnergren (MP) 
Irene Ebbesson (S), ej tjg 
Hans Ekwurtzel (MP), ej tjg 
Marie-Louise Aaröe (M), tjg 
Lars Casteborn (BP), tjg, fram till §69, kl 16 

Övriga närvarande: Robert Falk, vd Båstadhem AB 

Sekreterare: 

Beslut: 

Beslut: 

Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB 
Niklas Örning, fastlghetschef Båstad hem AB 
§64 Underhållsplan, kl 14.15-14.30 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

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

§ 60 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av lb Nilsson. Beslutades att protokollsjustering sker 
kl 17 onsdag 14 december på Båstadhems kontor. 

§ 61 Fastställande av dagordning 
Ändring av numrering. Under övrigt läggs till Båstad hems service. 
1. Utskickad dagordning med tillägg och ändring godkändes. 

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

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 63 VD-rapporter 
Projekt Sandbäcksvägen 
Robert Falk presenterade det reviderade förslaget för styrelsen. 
1. Styrelsen uppdrar åt Båstad hem att gå vidare med förslaget till Plan- och 
bygglovs-avdelningen. 
Styrkeförhållandet Aktlebolagslagen kontra ägardirektiv 
Svar från SABOs jurist och Gunnar Granholm bifogades kallelsen. Med anledning av att 
Båstad hem inte har fått besked från Båstads kommun vad gäller avsikten att sälja 
Bjärehemmet, föreslår Hans Grönqvist att Båstadhems styrelse vänder på frågan och lägger ut 
Bjärehemmet till försäljning, trots ej beslut i KF. 
1. Styrelsen uppdrar åt Båstad hem att upphandla mäklare och gå vidare med försäljningen. 
Nytt äldreboende i Förslöv. Detaljplaneförslag framme 
Utredningen om den fortsatta förvaltningen av kommunens fastigheter 
Båstads kommuns nye tekniske chef Jan Bernhardsson har tagit över utredningen angående 
förvaltningsavtalet efter tidigare projektledare. Tidigast i slutet av januari presenteras 
utred ni nge n. 
1. Styrelsens beslutar att säga upp förvaltningsavtalet senast 2016-12-31 för omförhandlingar. 
En ny internrevisor utsedd - Ingvar Andreasson - efter Roar Onsö, som tillsammans med 
Sten Wahlgren ska vara Båstadhems Internrevisor 
Medarbetarundersökningen klar 
Båtsmansgården. Åtgärdsförslag för tom matsal/kök och övergiven lokal på andra våningen 
• bygga om till 2 lägenheter 
1. Styrelsen uppdrar åt Båstad hem att gå vidare med förslaget. 

§ 64 Ekonomichef-rapporter 
Pågående projekt 
Redovisning av pågående projekt. 
Prognos 
Redovisning av likviditets-prognos. 
Underhållsplan 
Fastighetschef Niklas Örning informerade om underhållsplanen för de kommande tre åren. 
Hyror 2017 
Båstadhem har haft två möten med Hyresgästföreningen och ett tredje sker måndag 12 
december. 
Budget 2017 
Lisbeth Nilsson redogjorde för siffrorna i budgeten. 
Uthyrning 
Information om nytt kö-system. 
Uthyrningssltuationen 
De lägenheter som står tomma i dagsläget är under renovering. 
Båstadhem föreslår att kriteriet för att kunna bo på Malens Trygghetsboende ändras, då 
Boverket har är:idrat kriteriet på Trygghetsboende från 70+ till 65+. 
1. Styrelsen godkänner förslaget. 

§ 65 Antagande av Arbetsordning för styrelsen med års-program för 2017. 
Beslutsärende 
Förslag till arbetsordning för 2017 utskickad med kallelsen. 
1. Styrelsen godkänner arbetsordningen. 
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Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 66 Antagande av Budget för 2017. Beslutsärende 
1. Styrelsen godkänner budgeten. 

§ 67 Ombyggnation i Slammarp 66:5 med anledning av Gunnars Bröds avflyttning 
Förslagen från arkitekten presenterades. 
1. Styrelsen uppdrar åt Båstadhem att gå vidare med förslaget 

§ 68 Sponsringspolicy. Beslutsärende. 
Förslag till sponsringspolicy bifogades kallelsen. Styrelsen vill att ett årligt maxbelopp om 
30 000 kr (5 000 kr/tillfälle alt förening) läggs till i policyn samt att VD avgör vem eller vad som 
sponsras och rapporterar till styrelsen. 
1. Styrelsen godkänner förslaget med revideringar enligt ovan. 

§ 69 Övriga frågor 
Båstad hems service 
Ann-Margret Kjellberg väckte frågan om service till icke IT-vana bostadssökande. 

§ 70 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvlst förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2016-12-08 

Hans Grönqvist 
Ordförande 

Ursula Lindblom 
Sekreterare 

lb Nilsson 
Justerare 
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Sponsringspolicy 2017 
Antagen av styrelsen 2012-12-08 

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter 

där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning I form av 

kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta 

motprestationer från den andra parten (den sponsrade), till exempel 

exponering av sponsorns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster. 

Båstadhem sponsrar föreningar eller kulturella arrangemang I kommunen 
• stödjer en positiv utveckling i de bostadsområden där Båstadhem har en stor andel 

fastigheter 
• når många människor 
• tillför kommunen positiva värden 

Båstadhem sponsrar Inte 
• verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis 

integritetskränkande för någon individ • politiska partier eller religiösa 
organisationer 

• företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor 
och/eller miljö • privatpersoner 

Båstadhem förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett 
sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan. 

Under vissa perioder kan prioriteringarna variera och det är inte heller möjligt att 
sträva efter att till hundra procent täcka all sponsring som söks. 

Att söka sponsring 
Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda 
arrangemang eller aktiviteter som uppfyller våra krav. Vi kan stödja en förening eller 
aktivitet ekonomiskt, men också genom att tex låna ut en lokal, utrustning, material 
eller personal. 

Om du söker sponsring för din förening eller aktivitet kontaktar du 
Ursula Lindblom 0431 -3110 35 eller mail: ursula.lindblom@bastadhem.se 
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Sponsorsumma och beslutsordning 
Vaije år skall föreningar eller arrangemang med inriktning på föreningsliv eller 
kultur sponsras. VD fattar beslut om vad som ska sponsras och återrapporterar till 
styrelsen. Den årliga sponsorsumman föreslås vara 30 000 kr. Denna summa ska 
fördelas så att vatje förening eller arrangemang maximalt kan erhålla 5000 kr per år. 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Ek 
. . . b 201A. Z016 -12- 1 a 

onom1rapport Januar1-novem er 'r1nr .K~.o.o.o .. ~ .. o .. ~1.. .. .... . 
Prognos årets resultat 
Rapporttid~unkt 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 

November +14,2 14,3 +0,1 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+ 14,3 tkr*, en negativ avvikelse mot budget med 
+0,1 mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -16,4 (-15,6) mkr. Avvikelsen 

Prognostiserade avvikelser +O, 1 (-11,8) 

........... f.9.1 .6 .. '.7 .. ~1.ö .. 5 ..... ..... . 
för finansförvaltningen beräknas uppgå till + 16,5 
( +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 finansförvaltningen och skolpeng 
gymnasium för. 

Det prognostiserade resultatet på + 14,3 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Prognosen innebär att de ena av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. 
Överskottet uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter 

och bidrag men investeringarna täcks inte fullt ut av 
skattemedel. 

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

Kommunfullmäktige 

KF - skolpeng bo/grsk 

l<F - skolpeng gymn 

l<F - hemvårdspeng 

l<F - boendepeng 

l<S- kommunstyrelse 

l<S- kommunledning 

l<S - teknik & service sk.fin. 

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

.... .. ............ .. . .... ..... ~.~~.S.J.~!.9L ............ ............... ... .. ..... ............ ...... ................................................................. .. ' / 

l<S- samhällsbyggnad 

l<S- bildning & arbete 

MN - myndighetsnämnd 

MN - samhällsbyggnad 

MN - teknik & service 

-2,1 (-2,1) 

-0,7 (-0,6) 
. . .. .. ·~i:3Fiöf 

.. ...... ...... .. ....... .. . ....... .. .............. .,, .... . 
-2,3 (-2,3) 

UN - utbildningsnämnd .. .. ....... .... ..... . .:Q,~ (:Q,n 
UN - barn & skola ram 

UN - barn & skola RE .. ...................... ............ ..... .... ...... 

0,5 (1,6) 

1..;....:;=. .. ""' ..... :::3 ..... 4P(4PL. 

2,1 (2,1) ....... if(i;sJ .. 
UN - bildning & arbete ram ........ ~?!S..J:.9./i) ';;; ______ _ 

UN - bildning & arbete RE 

VN - vård- och omsorgsnämnd ...................... ........................ ................... .. 

VN - vård & omsorg11,4 (-11,4) ----------• 
Val nämnd, Överf, Kom rev 

Finansförvaltning 

Kommunfullmäktige +1,9 (+3,3) 
KF - Kommunfu llmäktige +0,9 (+0,8) 
KF får en positiv avvikelse mot budget då det endast 

tillsatts en tillfällig beredning under året och att kost
naderna hållits nere. 

KF - Skolpeng, barnoms/grundsko la -1,5 (-1,0) 
Kostnader för köp av barnomsorg och skola (egen regi 
och extern regi) prognostiseras överstiga budget med 
1,9 mkr. Vid hösten prognostiserades det bli ca 38 fler 

~-..... ---------- 16,5(3,8) 

barn och elever än vad det budgeterats med, vilket an
talsmässigt avser en avvikelse på 1,5 procent. Budget 
2016 baseras på det antal som var folkbokförda i Bå
stads Kommun sepetmber 2015, sedan dess har netto
inflyttningen varit ca 21 barn, men av dem går även ca 

10 barn på fritidshem. Intäkterna beräknas redovisa 
ett överskott om ca 450 tkr, vilket beror på högre 
barnomsorgsavgifter än vad det budgeterats med. 

*En rättstvist om försålda exploateringstomter pågår. En utvärdering behöver göras beträffande 
eventuell påverkan detta kan få på årets resultat, vilket skapar viss osäkerhet i prognosen. 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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KF - Skolpeng, gymnasium +0,5 (+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 något till överskot
tet. 

Hemvårdspeng +4,0 (+4,0) 
En positivt avvikelse om 3,3 mkr prognostiseras för 
köp av hemvårdstimmar, och detta är baserat på en 
prognos om totalt 151 000 timmar, i jämförelse med 
budget satt till 160 000 timmar. Intäkterna för om
vårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget med 
700 tkr, vilket inkluderar en höjning av maxtaxan från 
december 2016. 

Boendepeng-2,0 (-2,1) 
Prognosen för köp av boendedygn visar en negativ av
vikelse om -2 mkr, vilket till stor del beror på köp av 
fler korttidsplatser än budgeterat (1,3 mkr). 14 platser 
är budgeterade och under januari till och med novem
ber har vi genomsnittligt belagt 16 platser. Den nega
tiva avvikelsen beror även på ett större behov av de
mensplatser än budgeterat, och det har således skett 
ett skifte från somatikplatser till demensplatser 
(1 mkr). 

Kommunstyrelsen -1,6 (-1,3) 
KS - Kommunstyre lse -0,7 (-0,6) 
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 -1,3 (-1,0) 
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. Del av underskottet täcks av medel från 
projekt 0019 (Fossilbränslefria komuner). Beräknad 
negativ avvikelse på -0,4 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 tj änster. 

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. 

HR-avdelningen prognostiserar med en negativ avvi
kelse mot budget på -0,3 mkr. Avvikelsen beror bland 
annat på ej uttagna semesterdagar samt utökat använ
dande av systemkonsult för utdata. 

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 (-2,3) 
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. 
Dessa kostnader har ej kompenserats för och beräknas 
kosta måltidsverksamheten 0,2 mkr år 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 övergick 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 av kontorsservice tjänster 
är större än budget. 

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

KS - Bildning och arbete +2,7 (+2,6) 
Gymnasial vuxenutbildning får under 2016 statliga 
medel som extra tillskott för köp av utbildning från 
andra kommuner. Verksamheten prognostiserar en 
positiv avvikelse om 
+0,1 mkr, med re- [ill BÅSTADS 

~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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servation för om antalet elever som vill studera vidare 
på andra orter ökar, då kommer resultatet vid årets 
slut bli noll istället. SFI prognostiserar en positiv avvi
kelse om +0,5 mkr som uppkommer 2016 på grund av 
tillfälligt ökade intäkter under året. 

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar totalt en posi
tiv avvikelse om + 750 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 +0,8 (+0,7) 
MN - Myndighetsnämnd +0,1 (+0,1) 
Positiv avvikelse prognostiseras med anledning av 
minskade kostnader för arvoden. 

MN - Samhällsbyggnad +0,7 (+0,6) 
Den positiva avvikelsen beror på högkonjukturen vil
ket innebär ett högt tryck på bygglovsidan. Bygglov har 
haft en stor ärendemängd, hanterat många bygglovs be
slut och anmälningsärenden, varav flera bygglov för 
stora verksamheter. 

Utbildningsnämnd -5,6 (-6,0) 
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 +3,8 (+3,6) 

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, 7 ( + 1,5) 
Den positiva avvikelsen beror på ökade intäkter på 
grund av fler barn och elever i verksamheterna, samt 
riktade statsbidrag som ännu inte använts fullt ut på 
grund av svårighet att rekrytera behörig personal. 

UN - Bildning & arbete -9,3 (-9,5) 

Bildning & arbete ram -9,5 (-9,5) 
Gymnasiesärskolan prognostiserar en positiv avvikelse 
om + 1,0 mkr, 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 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. 

Bildning & arbete resultatenheter +0,2 (±0,0) 
Den positiva avvikelsen beror på ökade intäkter på 
grund av fler elever i verksamheten. 
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Vård och omsorgsnämnd -11,4 (-11,4) 
VN - Vård och omsorg-11,4 (-11,4) 

Vård och omsorg exklusive resultatenheter -3,0 
(-3,0) 
Stimulansmedel om 4,2 mkr för ökad bemanning inom 

vård och omsorg har intäktsförts till 3,5 mkr i novem

ber. Dessa medel har fördelats på verksamheter som 

ryms under resultatenheterna hemvård och vård- och 

omsorgsboende samt nattpatrullen under verksam
hetsövergripenade äldreomsorg. 

Vård och omsorgs totala underskott omfattar en stor 

negativ effekt rörande semesterlönekostnader, delvis 

relaterat till det faktum att budgeten är beräknad på 25 

dagar semester men personalstyrkan har de facto fler 
semesterdagar, och delvis relaterat till en avsaknad av 

budget för timanställdas semesterlöner. Sjukfrånvaron 

inom vård och omsorg är budgeterad till 4,5 procent 

och uppmätt för perioden till och med oktober 

6,9 procent. Åtgärder för att minska frånvaro har im

plementerats under december 2016. 

Stöd och omsorg har haft ett ökat behov hos vårdtagare 

samtidigt som 2016 års budget innebar en del bespa

ringar. Detta har lett till en negativ avvikelse 

om -3,2 mkr. Underskottet innefattar även 2 nya plat

ser på gruppboendet Myllefallet från och med juni 

2016 samt en extra köpt plats inom psykiatrin under 

maj-oktober. Hälso- och sjukvård prognostiserar en 

avvikelse om -0,5 mkr, främst på grund av bemanning 

av vikarier under sommaren. Det budgeterade demens

teamet förväntas starta upp under 2017, vilket resulte

rar i en positiv avvikelse om + 1, 1 mkr. 

Resultatenheter -8,4 (-8,5) 
Hemvårdens resultat är inte i balans och prognostise

rar en negativ avvikelse om -5 mkr för året. Förvalt

ningen har noterat att större hemvårdsgrupper når ba

lans, vilket kommer att beaktas under 2017. Huvudor

saker till årets underskott är dels lägre timpeng 2016 i 

jämförelse med 2015 som utförarna succesivt har an
passat sig till, och dels en nedgång av hemvårdstimmar 

där schemaläggning i samma takt visat sig innebära 
svårigheter. I syfte att uppnå samordningsvinster har i 

stort sett all personal inom hemvård och hälso- och 

sjukvård flyttat till nya lokaler, vilket är en bidragande 

faktor till underskottet 2016. Vikariat under storhelger, 
utbildningstillfällen och vid implementering av nytt 

eplaneringsverktyg har också bidragit till ökade kost
nader. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en 

beläggning på 99 procent och korttidsboende 

117 procent. Korttidsvårdens överbeläggning resulte

rar i en negativ prognos om 1,2 mkr, vilket främst be

cw:,.på yårdpmga.ärenclen men.äve1LStwktur.ella.lok,al-

faktorer som försvårar effektiv bemanning. Ett boende 

har haft omfattande punktinsatser, vilket resulterar i 

ökad bemanning som är medtaget i fördelningen av 

stimulansmedel. Huvudorsaken till den ytterligare ne

gativa prognosen om 2,2 mkr för vårdboendena är 

ovan nämnda negativa effekt av semesterlönekostna

der, samt extra vak och vikariat för personalens utbild
ningstillfällen. 

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

Överförmyndare -0, 9 (-1,0) 
Stort underskott med anledning av flertal tidskrävande 

ärenden och budget som inte ökat i takt med antal 

ärenden och belastning på verksamheten. 

Revision +O, 1 ( +O,O) 
Lägre revisionsaktivitet är budgeterat. 

Finansiering +16,5 (+3,8) 
Jämfört med föregående prognos har det prognostise

rade resultatet för finansieringen förbättrats med ca 

+12,7 mkr. Förbättringen går att härleda till tre olika 

händelser. Främsta anledningen till prognosförbätt

ringen är att Båstads kommun under november bevil

jats Byggbonus om +6, 7 mkr, ett statsbidrag från Bo

verket med syfte att stimulera bostadsbyggande. Enligt 

besked från rådet för kommunal redovisning ska bi

draget betraktas som ett generellt bidrag och resultat

föras innevarande år, 2016. Andra orsaken är att pro

gnostiserade reavinster från exploateringsverksam

heten har ökat med 3,9 mkr jämfört föregående pro

gnos. Tredje och sista förklaringen till prognosförbätt

ringen är att de definitiva taxeringsutfallen för 2015 

kommit från skatteverket vilket förbättrar skatteav

räkningen för 2015. Detta påverkar i sin tur bokförda 
skatteintäkter för 2016 med ca +1,2 mkr jämfört med 

föregående prognos. 

Större avvikelser i helårsprognosen jämfört med 

helårsbudgeten är bland annat skatteintäkter som för
väntas bli ca -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 pension

er väntas ge ett underskott med -3,2 mkr. Förväntade 

nedskrivningar av anläggningstillgångar, bland annat 

på grund av rivning av Skogsbyns förskola, belastar 

prognosen med ca -3 mkr. Ordinarie avskrivningar in

klusive upplösning av investeringsbidrag och bidrag till 

statlig infrastruktur väntas dock bli drygt +4,6 mkr 
lägre än budgeterat. 
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förväntas innebära sänkta räntekostnader med 
+2,3 mkr jämfört med budget. Ytterligare positiva av

vikelser gentemot budget är ett prognostiserat över
skott från det tillfälliga statsbidrag för mottagning av 
flyktingar som kommunen erhöll under 2015 med 
uppdrag att använda under 2015 och 2016. Det sam
lade bidraget uppgick till 12,3 mkr och av detta pro
gnostiseras ca +3,0 mkr ej användas. Därtill kommer 
nu även byggbonusen om +6, 7 mkr från Boverket. 

Slutligen väntas reavinster inom exploateringsverk
samhet ( +9,1 mkr) och övriga finansieringsposter 
(-0,9 mkr) sammantaget leda till att finansverksamhet
en som helhet uppnår en positiv avvikelse gentemot 
budget på+ 16,5 mkr vid årets slut. 

Investeringar +43,0 (+38,5) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +23,4 ( + 16,0) mkr och för avgifts
finansierade investeringar på+ 19,5 ( +22,5) mkr. 

KS - Teknik & service +40,9 (+36,7) 

Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinan
siering till statlig infrastruktur +21,4 ( +14,1) 
Byggnationerna av tågstationerna i Båstad samt Förs
löv är klara och finansieringen är uppklarad mellan 
samtliga parter. Trots ombyggnation av Förslövs stat
ion för ca 14 mkr för att klara norrgående trafik för
väntas ett totalt överskott mot budget på ca 8 mkr. 
Detta gör att budgetposterna "oförutsett" ej behöver 
nyttjas. Området Heden byggs ut för fullt men större 
delen av kostnaderna för vägar och grönområden 
kommer först 2017 vilket ger en positiv avvikelse på 
drygt 9 mkr. För exploatering i Östra Karup beräknas 
markarbetena bli cirka 3,8 mkr lägre än budget. Om
byggnad av värme och ventilation på Östra Karups 

skola förväntas göra en negativ avvikelse på 
runt -2,5 mkr på grund av oförutsedda kostnader. 

Avgiftsfinansierad verksamhet +19,5 ( +22,5) 
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 (+0,2) 
Billigare än förväntat, flytt av budget till 2017 samt 
nedprioriterat ger ett minskat behov av att använda 
investeringsmedel och en positiv avvikelse med 
+0,2 mkr. 

VN - Vård och omsorg +1,8 (+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 november uppgick antalet invånare till 14 577 
(14 528) vilket är en ökning med 204 personer sedan 
årsskiftet (14 373). Motsvarande uppgift för januari
november 2015 är en minskning med 52 personer till 
14 369. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt
ningsnetto på +267 samt ett negativt födelsenetto 
på -63. Det flyttade ut 808 personer och 1 075 flyttade 
in och det föddes 113 barn och 176 personer avled. 
Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 
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SOCIALBIDRAGSST ATISTIK 

2009 2010 2011 

januari 427 659 542 067 470 610 

februari 450 409 663 576 589052 

mars 588 399 886 019 603 960 

april 546 718 552 753 547 034 

maj 494 874 489 202 572 906 

juni 517185 446 156 618 650 

juli 531 268 570 912 371 566 

augusti 397 570 398 297 413 319 

september 420 935 497 873 509 263 

oktober 444 234 499 995 497 833 

november 578 095 426 934 506 550 

december 653 926 521 983 686 911 
totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 

2012 2013 2014 

576 004 721 850 643 902 

722 528 722 910 771 033 

751 491 775 412 822 814 

626 339 755 775 789 828 

721 599 688 838 712 625 

587 310 578 411 590 040 

565 568 635 492 615 809 

479 140 461 451 597 611 

437 103 548 830 673 318 

622 675 568 878 711 603 

628 898 678 324 524 548 

770 016 760 219 927 499 
7 488 671 7 896 390 8 380 630 

2015 

727 966 

550 890 

763 970 

734 099 

665 980 

684 843 

622 431 

506 806 

563 779 

462 053 

462 947 

584 373 
7 330 137 

2016 

478 947 

487 222 

438 334 

549 029 

581 009 

421 505 

341 026 

425 418 

273 206 

393 356 

332 473 

465 979 
5187504 

2017 
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Båstads Kommun - Frågor om krisberedskap 

Från:  
Till: <bastads.kommun@bastad.se> 
Datum: 2016-12-16 19:35 
Ärende: Frågor om krisberedskap 

Medborgarbrev till Kommunstyrelsen Båstads kommun 

Amne: Krisberedskap 

Sida 1 av 3 

BÅSTAn:~ i<,JMMUN 
Komn' .. - "'L.l::;r>n 

2016 -12- 1 9 
onr. k.s.o.o .l .Y .. f. 1/ .. . 
....... ZQt.6. .--:. .1.0 D ..... .. . 

Med anledning av den obehagliga utvecklingen och försämringen av säkerhetsläget i vår 
närmaste omvärld, så är det synnerligen befogat och angeläget att vaije medborgare får 
adekvat information om hur den egna kommunens krisplanering ser ut - och vad som 
förväntas av medborgarnas personliga beredskap. Nästan varje dag numera läser och hör 
vi om hur Sveriges militära försvar måste och ska förstärkas, vilket borde vara en 
självklarhet när landets integritet hotas. Men det talas inte mycket om behovet av ett 
effektivt fungerande civilförsvar. De gånger då saken berörs handlar det oftast bara om 
en enkel problembesk.rivning, där problemet definieras som "det sårbara samhället" 
vilket är uppenbat1 för oss alla. Men hur mycket vet medborgarna om vad samhället kan 
erbjuda henne om det ofattbara skulle inträffa. Befolkningsskydd och all form av 
försörjning i ett katastrofalt krisläge måste ligga så nära den enskilda människan som 
möjligt. Med andra ord i hennes kommun. Nyligen har MSB gått ut till alla landets 
kommuner med diverse uppmaningar att stärka de organisatoriska, fysiska och 
personella resurser som krävs för att etablera ett fungerande civilt försvar. 

Men än en gång: Medborgarna står kvar i ett slags informations- och 
kunskapsmässigt ödeland. Vi är utlämnade åt den oro som uppstår av brist på svar 
på frågan hur kommunen är rustad. 

Därför vill vi allvarligt uppmana kommunledningen i Båstad att distribuera en trycksak 
till alla hushåll, med saklig information om vad som gäller i ett beredskaps- eller skarpt 
läge. För en tid sedan deltog vi i ett briefingmöte där medborgare träffade representanter 
för landets totalförsvarspolitik. I mötet nämndes just behovet av en nationell 
medborgarinformation, som kan beskriva vår civila beredskap samt ge konkreta råd och 
anvisningar till den enskilde. Det skymtade fram en känslig språklig aspekt. Kan man i 
dag våga rubricera en sådan information med samma ord som vi hade för några 
decennier sedan: Om la-iget komm.er. Det kanske inte är nödvändigt med den rubriken -
innebörden borde framgå av innehållet i meddelandet. 

Via Båstad kommuns hemsida kan man läsa en hel del text som behandlar 
krisberedskapsplaneringen under senare år. De olika textförfattama tycks ducka inför 
beskrivningar av ett tänkt läge under krigsförhållanden. Inget alls nämns om 
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konsekvenser av stora våldshandlingar som terror och krig. Analyserna speglar ett 
samhälle i fredsläge, ett samhälle med förvisso många utmaningar och skadebilder. Men 
den ultimata stressfaktorn i form av ofred saknas. Dokumenten riktar sig till kommunens 
politiker och tjänstemän. Det är abstrakta dokument som inte ger allmänheten någon 
personlig vägledning och ökad förmåga att själv hantera en krissituation. 

Av dokumenten framgår att det finns stora brister hos den centrala kommunledningen i 
händelse av en stor kris. Krismedvetenhetsnivån förefaller vara låg i kommunledningen, 
vilket naturligtvis också är en del av förklaringen till att det saknas en utåtriktad 
medborgarinformation om krisledningens funktionella status. Det är därför nödvändigt 
att kommunledningen klargör vad som gjorts, och vad som göres, för att skapa en robust 
och kvalificerad krisledning - centralt och på olika nivåer i samhällsfunktionerna. Enligt 
nämnda dokument ska nästa revidering av planerna ske tidigast 2018/2019 - "om inget 
särskilt inträffat innan dess". Frågan är alltså om det faktiskt har inträffat, eller håller på 
att utvecklas något i samhället och i omvärlden, som motiverar ett omedelbart arbete 
med en effektiv och synlig krisberedskapsplanering också i Båstads kommun. 

Enligt MSB åligger det vaije individ att ha en beredskap att klara sig själv i tre dygn 
utan hjälp från samhället. Hur välbekanta är medborgarna om den saken? Och vad krävs 
för att klara sig i tre dygn? Och hur kan medborgarna lita på att hjälpen är effektiv efter 
tre dygn? 

Ett typexempel på vad som kan beskrivas för kommunens invånare är ett scenario där 
elförsörjngen slås ut under lång tid - eller mer eller mindre permanent. Ett sådant läge 
kan uppstå vid terrorangrepp eller krigshandlingar, och eldistributionen skadas både i 
riksnätet och lokalt. Allmänheten måste få konkreta svar på de frågor som följer av 
nedanstående situationer. 

· När el slås ut, så saknas möjligheter till bostadsuppvärmning i de flesta hushåll. 

(vintermånaderna!) 

· Matlagning blir omöjlig om man inte har vedspis eller kan hantera ett stormkök. 

• Vattendistributionen störs och det kommer snabbt att saknas dricksvatten och 
vatten för hygien och toalettspolning. 

· Telekommunikation (som är elberoende) avbryts. Larm och information går inte 
fram. 

· Matvaror är svårt att få tag på när matvaruhandeln är nersläckt. 

· Livsviktiga mediciner och medicinska hjälpmedel blir svåråtkomliga när 
apotekens system är utslagna. 
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Vi och många i vårt sociala nätverk ser fram mot ett svar på denna skrivelse, som också 
sänds till pressen för kännedom och möjlig uppföljning. 

 16 december 2016 

 

Tfn  
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BASTADS f<OMMUN 
1<ommunstyrelsen 

Båstad Kommun 
Att: Kommunalråd Bo Wendt, samt kommunens politiska utskott 
Vångavägen 2 
269 31 Båstad 
bastads.kommun@bastad.se 

Torekov 2016-12-05 

Betr. Huvudman för markarrende avseende näringsverksamheter i Torekov hamn 

Torekov Hamns Företagareförening (THF) är en intresseförening bildad av näringsidkare i Torekov 
hamn. Medlemmarnas gemensamma intresse är bidraga till att öka attraktionskraften för Torekov som 
destination, för såväl turisters-, som ortsbefolkningens-, kommunens-, och eget gagn. 

Verksamheterna som bedrivs av företagareföreningens medlemmar är i huvudsak 
säsongsorienterade, vilket i sig innebär utmaningar gällande lönsamhetsgrad, att locka kompetens för 
att säkra kontinuerlig tillväxt, och investeringar för att innovera upplevelsen. I gruppen av 
näringsidkare finns medlemmar som utvärderar de framtida kommersiella möjligheterna att ha öppet 
året runt, och därmed hålla området levande i större omfattning. 

Ett villkor för entreprenörer att investera och utveckla sin verksamhet är att rätt 
marknadsförutsättningar finns, vilket som tur är fallet på Bjärehalvön och i Torekov hamn tack vare sin 
miljö, sin historia, men även tack vare de upplevelser och verksamheter som över tid byggts upp och 
ökats i sysselsättningsgrad av alla entreprenörer på ett långsiktigt och konsekvent sätt genom 
innovation och omfattande återinvesteringar i verksamheterna. 

Det THF vill påtala med detta brev är den kommersiella trygghetsbas man upplever saknas på grund 
av det dubbelkommando som gäller markarrendena. THF är eniga om den brist på kontinuitet, 
konsekvens, och långsiktighet detta förhållande skapat sedan några år tillbaka. 

Dubbelkommando gällande markarrendena kan, som osäkerhetsfaktor, i värsta fall skapa ett 
affärsmässigt kortsiktigt förhållningssätt bland näringsidkarna, vilket inte ligger i linje med THFs vision 
att bidraga till Bjärehalvöns och hamnens kontinuerliga tillväxt och utveckling. I förlängningen riskerar 
ett sådant förhållande att negativt påverka marknadens intryck av Torekov hamn som besöksmål. 

Det näringsidkarna i THF eftersträvar är en ömsesidigt trygghetsskapande relation med Båstad 
kommun, utmynnande i långsiktiga markarrenden med kommunen som enda dialogpart för denna 
grundläggande affärsförutsättning. Det är THFs bild att endast Båstad kommun med sin kompetens, 
organisation, affärsmässighet, och helhetssyn kan skapa den nödvändiga tillit för att entreprenörerna 
på ett självgående och utvecklingsdrivet sätt skall kunna fokusera och möta marknadens ökande 
drivkrafter gällande upplevelser på destinationen i kvalitet, kvantitet, och mångfald på orten. 

Bifogar bilagor från möten under sommaren 2016. 

 
Torekov Företagareförening (THF) gm 

  

 Nilsson Mo y's Skack 
 

 Piraten-Hamnkiosken 

 Warmbadhuset 

Segelsportshop 

 Trafiken 

 Varvet 

Rapp's Konditori 
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Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 

Hej, 

Torekovs Turistbyrå [info@torekov.se] 
den 11 maj 2016 14:39 

 

 
 

; annmargret. kjellberg@bastad.se; 
ingela.stefansson@bastad.se; thomas.andersson 1@bastad.se; bo.wendt@bastad.se; 
katarina.toremalm@bastad.se; uno.johansson@bastad.se; carolin.grabner@bastad.se; 
christer.de. la.motte@bastad.se 
SV: Hamnsafari i Torekov - En dialog mellan företag/föreningar och politiker 

nu har det gått drygt en vecka sedan vi hade en dialog mellan näringsidkare och kommunpolitiker i hamnen i Torekov. 
Ett stort tack till er alla som var med och förde dialogen och lyssnade på varandra. 
Har ni några intryck ni vill förmedla från denna dagen så maila gärna dessa. 

 TBSS tog minnesanteckningar som han gärna delar med sig av till er alla. Se nedan. (En del av er har 
redan fått dem från honom.) 

Än en gång stort tack och önskar er alla en underbar sommar. 

Med vänlig hälsning 
 

Torekovs Turistbyrå 
_ Tel: +46 (O) 431-36 3180 

E-Post: info@torekov.se 
Hemsida: www.torekov.se 
Adress: Hamnplan 2 
269 77 Torekov 
Sweden 

På initiativ näringsidkarna i Torekovs Hamn organiserade Turistföreningen en "Hamnsafari" med 7 ledamöter från 
kommunstyrelsens partier samt företrädare för TBSS styrelse. De olika verksamheterna presenterades av näringsidkarna 
med efterföljande diskussion. 

Följande frågor, vilka sammanställts av näringsidkarna, stod på dagordningen: 

1. Parkering i hamnområdet. Konstaterades att tillgängliga parkeringsplatser i Torekov utgör problem under högsäsong. 
Näringsidkarna framförde behov av reserverade p-platser samt möjlighet till in/utcheckningssystem. Parkeringskarta på 
Torekovs webbsida, samt parkeringskarta efterlystes. 
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2.Relationen mellan TBSS och näringsidkare. Skarp kritik framfördes mot styrelsens bristande dialog med 
näringsidkarna och enligt utsago näringslivsfientliga inställning. 
Tre delfrågor diskuterades: 

a.Hur ser kommunen på turbulensen som råder mellan näringsidkare i hamnen och TBSS styrelsen gällande 
arrendeavtal? Redogjordes för Väderötrafiken som inte fått ett arrendeavtal sedan verksamheten övertogs i mars 2015 
trots ett antal påstötningar av skepparens och dennes advokat.Inget arrendeavtal har tecknats för bodarna på tomterna 
23 och 24 och ägaren har sagts upp till avflyttning.Betydande misstroende föreligger mellan dessa näringsidkare och 

TBSS styrelse. 
Angående bodarna har Sjöräddningen framfört sitt intresse att få överta dessa och en preliminär överenskommelse har 
träffats med ägaren (  För att gå vidare med ärendet har Sjöräddningen bett att få TBSS styrelses 
godkännande för en eventuell överlåtelse av anfäggningsarrenden som underlag för ett beslut från sitt huvudkontor. 
Detta skulle frigöra 250000 ur kommunens investeringsbudget. 

b. Har kommunen gjort påtryckningar/givit i uppdrag åt TBSS att lösa in bodar i hamnen som tillhört näringsidkare 
(TBSS framtidsvision)? Inget framkom att så varit fallet. Frågan är av stor vikt för framför allt restaurangägarna och 
Väderötrafiken som fordrar stabila och klara spelregler med tanke på de ekonomiska satsningar som gjorts och som 
behövs för den löpande driften. Anläggningsarrendena för "Piraten" 7 år (2013-01-01-2019-12-31) och för ((Fiskhuset" 
llår och 6 månader (2008-01-07-2019-31-12) är tecknade med årligt indexuppräknat arrende, strikta regler för 

_ användning och uppsägningsklausuler vid kontraktsbrott samt krav på medgivande av TBSSs styrelse av överlåtelse till 
tredje part. Dessa arrendatorer har avsagt sig rätten till avträdesersättning dvs arrendena kan sägas upp utan ersättning 
och rätten att överklaga hos arrendenämnden föreligger inte vid tvistemål (JB kap 11:§§5-6a). Eftersom det åligger TBSS 
i sitt arrendeavtal med kommunen ((Avtal om Anfäggningsarrende" att förankra arrendebeslut har kommunen i 
praktiken vetorätt i dessa frågor (§7 Nyttjanderätt). Det är därför uteslutet att hamnkaraktären kan ändras utan 
kommunens uttryckliga medgivande. Dessutom torde styrelsen utan undantag vilja värna bevarandet av 
hamnkaraktären. 

c.Hur ser kommunen på möjligheten att näringsidkare skriver arrendeavtal direkt med kommunen och inte med 
TBSS? Poängterades att TBSS hantering av båtklubben och skötsel av hamnen fungerat tillfredställande medan 
relationen med näringsidkarna samt hanteringen arrendefrågorna har varit otillfredsställande under senare år. TBSS 
närvarande styrelseledamöter förband sig att inleda en kontinuerlig dialog, vilket inte betyder att alla eventuella 
önskemål kan eller bör tillgodoses. Poängterades att myndighetsutövningen t.ex. bygglovsärenden åligger 
tjänstemännen på kommunen och att TBSS styrelse och näringsidkarna har att rätta sig efter detta. I fråga om Piratens 
föreliggande bygglovsärende för en glasvägg som vindskydd åligger det arrendatorn att inkomma med en ansökan till 

- kommunen. 
I fråga om Väderötrafikens arrende ombads Kommunstyrelsens ordförande att engagera sig för att driva igenom en 
lösning. Skepparens har genom sin advokat bett att få förhandla med kommunens beslutsfattare. 

_ 3. Framtid. Företrädarna för samtliga partier utom SD yttrade sig angående delfrågorna nedan. 

a.Vad är kommunens framtidsvisioner för Torekovs hamn? Ex. ska det vara parkering på hamnplan,finns en vision 
vilka näringar/evenemang mm. som kan beredas plats i hamnen?Vill man skapa en policy för utveckligen likt den 
man gjort för hamnen i Båstad? En uppdaterad detaljplan efterlystes, vilket bemöttes positivt av kommunpolitikerna 
eftersom förutsättningarna i hamnen har förändrats sedan Båstads Kommun antog "Riktlinjer för utveckling och 
bevarande av Hamnorådena i Torekovs och Båstads båt och fiskekaraktär" år 2005 samt ((Detaljplan" fastställd 1994-10-
09. Det framhölls att riktlinjer skall baseras på tydlighet och långsiktighet för att skapa stabila spelregler med den 
grundläggande målsättningen att bevara hamnkaraktären och förhindra en oönskad kommersialisering. Christer de la 
Matte (M) påpekade att alla närvarande möjligen inte skulle komma att gilla förändringarna i en uppdaterad 
detaljplan. 
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b. Vädersäkrade uteserveringar-resturanger är beroende av sina uteserveringar. För detta behövs stabila väderskydd. 
Hur ser kommunen på utformning och etablering av sådana? Det framhölls att frågan om väderskydd är under 
beredning av kommunens tjänstemän beträffande bygglovsplikt samt huruvida restriktionerna i detta avseende i 
Riktlinjerna från 2005 fortfarande kan anses vara vägledande. Det är därvid nödvändigt att fikabehandlingsprincipen 
skall gälla för samntliga restauranger dvs. Hamnkrogen/Hazienda ,Piraten och Fiskhuset. 

c. Vem samarbetar kommunen med i Torekov för att främja turism och åretruntboende. Kommunen eftersträvar 
kontinuerlig dialog och samverkan med berörda parter i Torekov såsom byggherrar, föreningar, näringar, myndigheter 
alltefter behov. önskemål om regelbundna möten mellan berörda parter framfördes. 

 TBSS 

Närvarande: Bo Wendt BP,lngefa Stefansson S, Christer de la Matte M,Uno Johansson C, Katarina Toremafm MP,Thomas 
Andersson L, Carolin Gräbner SO 

 Fiskhuset,  (TKV Shipping AB),Warmbadhuset ,Sjöräddningen 
, G Swenssons , Piraten , Hamnkrogen/ Hazienda , Rapps 

Konditori  Fiskare,  lekmannarevisor TBSS,  TBSS,  
TBSS,  privatperson 

Från: Torekovs Turistbyrå 
Skickat: den 2 maj 2016 11:56 
Till:  

 
 

   
 

 
 

'annmargret.kjellberg@bastad.se' <annmargret.kjellberg@bastad.se>; 'ingela.stefansson@bastad.se' 
<inge la .stefa nsson@bastad.se>; 'thomas.a ndersson l@bastad.se' <thomas.anderssonl@bastad.se>; 
'bo.wendt@bastad.se' <bo.wendt@bastad.se>; 'katarina.toremalm@bastad.se' <katarina.toremalm@bastad.se>; 
'uno.johansson@bastad.se' <uno.johansson@bastad.se>; 'carolin.grabner@bastad.se' <carolin.grabner@bastad.se>; 
'christer.de.la.motte@bastad.se' <christer.de.la.motte@bastad.se> 
Ämne: SV: Hamnsafari i Torekov - En dialog mellan företag/föreningar och politiker 

Hej, 

imorgon den 3 maj är det dags! Då ses vi alla i hamnen i Torekov. Vi börjar kl.16 på G.Swenson's sen följer Piraten och 
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Parkering 
Synpunkter från många besökare avseende parkeringarna är: 
*Tar lång tid att genomföra betaltransaktionen (missar färjan) 
* Borde finnas möjlighet till in/utcheckningssystem, easypark eller motsvarande 
* För höga avgifter. Förslag om max belopp mellan kl. 8 och 18. 
Övriga synpunkter: 
*Näringsidkarna behöver reserverade p-platser. 

Relationen mellan TBSS och näringsidkare 
* Hur ser kommunen på turbulensen som råder mellan näringsidkare i hamnen och TBSS 
styrelse gällande an-endeavtal? 
*Har kommunen gjort påtryckningar/givit i uppdrag åt TBSS att lösa in bodar i hamnen som 
tillhör näringsidkare? (TBSS framtidsvision) 
*Hur ser kommunen på möjligheten att näringsidkare skriver arrendeavtal direkt med 
kommunen och inte med TBSS? 

Framtid 
*Vad är kommunens framtidsvisioner för Torekovs Hamn? Ex. ska det fortsätta vara 
parkering på hamnplanen, finns en vision vilka näringar/evenemang mm som kan beredas 
plats i hamnen? Vill man skapa en policy för utvecklingen likt den man gjort för hamnen i 
Båstad? 
* Vädersäkrade uteserveringar-restaurangerna är beroende av sina uteserveringar. För att 
dessa ska vara attraktiva att besöka även dagar med sämre väder behövs stabila väderskydd. 
Hur ser kommunen på utformning och etablering av sådana? 
* Vem samarbetar kommunen med i Torekov för att främja turismen och året-runt boende? 
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HeJ  {styrelsen TBSS). 

 har nekats att överlåta sitt anläggningsarrende på mycket oklara grunder och därmed 
förhindrats att sälja sina fiskebodar. Dessutom har styrelsen beslutat 
att inte förlänga anläggningsarrendet, med syfte att avhända honom sitt livsverk i bästa fall till underpris 
eller helt utan vederlag. 

 är Torekovs siste fiskare, som efter 40 år önskar pensionera sig och förtjänar ett 
anständigt och professionellt bemötande. (se nedan). 

Jag yrkar därför på att styrelsen: 

1. snarast behandlar  begäran om överlåtelse i repris genom att ge båda parter 
tillfälle att presentera sina förslag. 

2. Återtar beslutet att inte förlänga Johan Gullanders anläggningsarrende. 

Högaktningsfullt 

 

PS. observera att , som varit delaktig i denna oprofessionella hanteringen av äreendet, är jävig 
i egenskap av 

som representant för Torekovs Församling (där undertecknad är medlem), som h<ar intresse att hyra 
två bodar i hamnen. 

Han är dessutom förvaltare av Väderön. DS. 

BILAGA. 
Hej  (för kännedom  som är styrelsemedlem på två år, till 2016). 

Tack för ditt mail. Jag har haft tillfälle att kommunicera med mäklaren  och gå igenom dina 
påståenden. 

Det är märkligt hur illa dina föklaringar till varför  /Fiskhuset inte getts tillfälle att presentera 
sina planer för bodar rimmar illa med fakta. 
I själva verket har du aktivt motarbetat kontakt med  och Fiskhusets ägare, trots försök från 
deras sida att få till en diskussion. 

Om du hade styrelsens uppdrag att bedöma lämpligheten av överlåtelsen var din plikt att ta kontakt med 
fiskhusets ägare och med r för att göra en objektiv bedömning 
av presenterade planer som underlag till ett styrelsebeslut. Detta har du genom egen utsago underlåtit. 

Du refererar till kölistan, som styrande för överlåtelsen av anläggningsarrendet. Jag förmodar att du 
menar Tomtkö, Torekovs Hamn, som den tidigare styrelsen upprättade. 
Enligt detta dokument står 35 personer/företag i kö för att hyra bodar i hamnen (per den 31 maj 2014). 
Som nr 4 på listan står Torekovs Församling c/o  som intressent för 2 bodar. 
Veterligen harv /Tqekovs Församling inte lagt bud på bodar utan har förmodligen 
för avsikt att hyra. Herr l är f.ö. jävig i dennaq fråga. 
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Resterände köande är båra intresserade av att hyra. Fiskhuset, som står som nr 23 på listan för att hyra, 
bestämde sig uppenbarligen för att lägga bud på  
bodar när tillfälle gavs, vilket även gällde alla andr~ potetiella intressenter. 
Hur denna lista skulle ligga till grund för att styra och sedan att neka arrendeöverlåtelsen är obegripligt 
för att inte säga rent nonsens. 

Det framgår med all tydlighet att  hos  har gjort vad ankommer honom och 
skickat äreendet vidare till TBSS styrelse den 3 oktober 2014 (se bilaga) 

Du tog ingen kontakt med vare sig Fiskhusets ägare eller  förrän efter den 9 december 2014. 
Först då  läste om besluten på anslagstavlan och sedan besökte du honom någon dag senare, 
inget skriftligt besked har lämnats till någon av parterna. 

Beslutet att neka överlåtelsen har varken diskuterats eller förankrats hos Kommunens företrädare, i brist 
av beslutsunderlag. För detta krävs nämligen beslut av 
Kommunstyrelsen . 

• ter 40 år i Torkekovs Hamn kunde  förvänta sig en anständig och objektiv hantering av sitt 
äreende. I stället antyder du på oklara grunder att han går miste 
om vederlag för bodarna. 

ldertecknafd anser hanteringen bara kan beskrivas som under all kritik, omoralisk och oprofessionell. 

Mvh 

 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 

Version: 2015.0.5645 / Virusdatabase: 4284/9145 - Udgivelsesdato: 19-02-2015 

- ----- -----------------
2015-02-28 
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(2016-12-20) Båstads Kommun - Inbrott i bilen Page 1 

2016 -12- z 0 
Från: 
Till: 
Datum: 

 
"bastads. kom mu n@bastad.se" <bastads. kommun@bastad.se> 
2016-12-17 07:57 

Dnr .. kSO.O .. \.Y.S'.f .. 
....... 20\.G. :~ .. I. 9 .. ..... . 

Ärende: Inbrott i bilen 
Bifogade filer: image1 .JPG; ATT00001.txt; image2.JPG; ATT00002.txt; image3.JPG; ATT00003.txt 

God morgon! 

Mitt namn är  och jag bor på  här i Båstad. Jag skulle vilja informera 
kommunen och att det har varit inbrott i minst 8 bilar där tjuvarna har tagit batteriet. Inbrottet har ägt rum 
på Båstads tågstation. Jag själv hade bilen stående mellan den 15/12 kl 06: 15 och skulle köra hem igår 
16/12 21 :30. Bilen hade jag ställt längst fram vid byggnaden på parkeringen då jag hade i bakhuvudet att 
"om det skulle hända något så skulle man se tjuvarna." De andra bilarna stod runt omkring över hela 
parkeringen så de har verkligen kunnat "jobba" ostört. 
Jag vill informera er om detta då denna händelsen har berört många och att många säger att de inte vill 
pendla längre, att man hellre tar bilen. Så detta måste lösas så att alla kan känna sig trygga med att 
lämna bilen eller överhuvudtaget vilja åka tåg från Båstads tågstation. Bevakning, kameror eller mer 
lamor ... kan kanske vara något man kan förbättra tryggheten med. Jag har själv också tänkt att om 
ingenting görs efter denna händelsen så kommer det hända fler tråkiga saker på stationen då tjuvarna 
tycker att det är fritt fram och slå till igen . Om det inte är samma gäng som gjorde detta så kommer det ett 
annat då även de skvallra och snackar också med varandra. 

Som tur är så är det bara en ruta mindre och batterier borta på bilen så det fixar man ju lätt nya grejer 
men det är just att det faktiskt har hänt som jag är mer skärrad av. Men får tänka positivt så nu 20 år som 
jag är har jag fått vara med om detta och bogserat bilen mm. Så nu vet jag hur man ska göra om det 
händer mig liknade saker i framtiden då föräldrarna inte kan komma lika enkelt och snabbt för att hjälpa. 
En erfarenhet rikare men kanske inte den roligaste .. . 

Jag hoppas att det kommer göras något åt detta på ett eller annat vis så man kan utnyttja stationen för 
det den är till för. 

Hälsningar 

 

76

76



77

77



78

78



79

79


	1. Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-01-11
	2. Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-01-11
	3. Delgivningar kommunstyrelsen 2017-01-11
	4. Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-01-11
	6. Beslutsloggar kommunstyrelsen 2017
	7. Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie - Begäran omplanbesked



