
IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Ordförande 

Justerare 

2017-01-11 1av35 

Astrakanen, onsdagen den 11januari2017 klockan 10:00-14:55 

Bo Wendt (BP), Ordförande, ej närvarande§ 12 på grund av jäv 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare för Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Thomas Nerd (S), närvarande§§ 1-9 
Ulf Jiewertz (M), tjänstgörande ersättare för Christer de la Motte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Joakim Gräbner (SD), tjänstgörande ersättare för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L) 
Ib Nilsson (C), tjänstgörande ersättare för Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Jessica Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Thomas Nerd (S) §§ 10-25 
Håkan Mörnstad (BP), tjänstgörande ersättare för Bo Wendt (BP) § 12 

Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 1-11, §§ 13-25. Ej närvarande§ 12 på 
grund av jäv 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare§§ 1-9 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 1-11 och§§ 13-25 
Katarina Pelin, kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Kristina Bell, t.f. planchef, del av mötet 
Camilla Nermark planarkitekt, del av mötet 
Emma Johansson, planarkitekt, del av mötet 

Kerstin Gustafsson (M), ersättare UlfJiewertz (M) 

Kommunhuset, 2017-01-17klockan14:00 

Bo Wendt ( 
§§ 1-11 
§§ 13-25 

§ 12 
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BASTADS ·. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN Samm;mträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 2 av 35 

ANSLAGS BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-01-18 till och med 2017-02-09 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Underskrift 

Daniel Kling 



0 

BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

KS § 1 Dnr KS 000003/2017 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen2017-01-11 

KS § 2 Dnr KS 000004/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-01-11 

KS § 3 Dnr KS 000005/2017 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2017-01-11 

KS § 4 Dnr KS 001383/2016 - 315 
Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie - Begäran om planbesked 

KS § 5 Dnr KS 000731/2015 - 315 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om samråd 

KS § 6 Dnr KS 000009/2017 - 300 
Bostadsmarknadsenkät 2017 

KS § 7 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Utvecklingsstrategier för Båstads kommuns översiktsplan 

KS § 8 Dnr KS 000006/2017 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-01-11 

KS § 9 Dnr KS 000007 /2017 - 900 
lnformationspunkter kommunstyrelsen 2017-01-11 

KS § 10 Dnr KS 001415/2016 - 800 

Sida 

3 av36 

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

KS § 11 Dnr KS 000008/2017 - 900 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2017 

KS § 12 Dnr KS 001428/2016 - 906 
Omfördelning i investerings budget VA för 2017 

KS § 13 Dnr KS 001427 /2016 - 200 
Tilläggskontrakt Skogsliden 

KS§l4 DnrKS001430/2016-500 
Avfallstaxa 2017 

KS § 15 Dnr KS 000189/2016 - 604 
Integrationsplan för Båstads kommun 

KS § 16 Dnr KS 000179/2016- 600 
Motion - Upphäv politiskt beslut för att kunna rekrytera barnskötare till förskolan 

Justerandes signaturer Utdragsbes tvrkande 



0 . 

BASTADS - . - . J . 

SÄMMANlt~ADESPROTOKOLL . 

KOMMUN Sam !l'lanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 4av36 

KS § 17 Dnr KS 001103/2016 - 900 
Granskning av överförmyndaren 2016 

KS § 18 Dnr KS 001447 /2016 - 901 
Remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten - SOU 2016:71 

KS § 19 Dnr KS 001432/2016 - 900 
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2017 

KS § 20 Dnr KS 000012/2017 - 900 
Firmateckning- Post och värdehandlingar 

KS § 21 Dnr KS 001184/2016 - 200 
Hyreslägenheter i Grevie 

KS § 22 Dnr KS 001461/2016 - 905 
Vakansprövning inom Vård och omsorg 

KS § 23 Dnr KS 000044/2017 -100 
Utvärdering av kvaliten på städningen i kommunens lokaler 

KS § 24 Dnr KS 001507 /2016 - 905 
Byggbomis 

KS § 25 Dnr KS 001440/2016 - 200 
Arrende i Torekovs hamn 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 Sav36 

KS § 1 Dnr KS 000003/2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-01-11 

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

Beslut 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Kerstin Gustafsson (M). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ulf Jiewertz (M). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 17 januari klockan 14:00. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



0 . 

BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §2 

·sAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

Dnr KS 000004/2017 - 903 

Sida 

6av36 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-01-11 

Beskrivning 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 dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Nya informationspunkter: 
A) Information angående försäljning av Bjärehemmet. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt. 
B) Information angående tillförordnad skolchef. Kommunchef Katarina Pelin. 
C) Information angående rekrytering av ny VD till Båstadhem. 
Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt. 
D) Information angående arvode till förtroendevalda. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt. 

Extraärenden: 
§ 23, Utvärdering av kvaliten på städningen i kommunens lokaler. 
§ 24, Byggbonus. 
§ 25, Arrende i Torekovs hamn. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida . 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 7 av 36 

KS§ 3 Dnr KS 000005/2017 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2017-01-11 

Beskrivning av ärendet 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. 1för2016 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 NSRAB - 2016-11-18. KS 
000270/2016-500. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Protokollsanteckning 

2017-01-11 8 av36 

15. Styrelseprotokoll nr 6 från Båstadhem AB - 2016-12-08. KS 001241/2016-
900. 

16. Ekonomirapport januari-november 2016. KS 000405/2016-905. 

17. Socialbidragsstatistik Individ och familj för december 2016. KS 
OOÖl 72/2016-600. 

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. 

Anmälda delgivningar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Avseende delgivning nummer 4, Bilaga till kallelse -Ärende 3, Verksamhetsplan 
2017-2019 Familjen Helsingborg, vill Moderaterna tillföra följande 
protokollsanteckning: De mål inom de fem målområden som direkt berör 
Båstads kommun ska kommuniceras i kommunstyrelsen en gång per kvartal. 

Avseende delgivning nummer 15, Styrelseprotokoll nr 6 från Båstadhem AB -
2016-12-08, vill Moderaterna tillföra följande protokollsanteckning: Båstadhem 
ska inkomma med en formell skrivelse om förfrågan till fullmäktige gällande 
försaljning av Bjärehemmet. 

Avseende delgivning nummer 16, Ekonomirapport januari-november 2016, vill 
Socialdemokraterna tillföra följande protokollsanteckning: Med hänsyn till den 
dåliga budgetföljsamheten under 2016 ska ekonomirapporterna från 2017 
behandlas månadsvis som beslutsärende av kommunstyrelsen och därefter 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Avseende delgivning nummer 18, Skrivelse - Frågor om krisberedskap, vill 
Socialdemokraterna tillföra följande protokollsanteckning: Skrivelsen ska 
besvaras och då bl.a. meddela att informationen på hemsidan kommer att 
förbättras under 2017 inom det ämnesområde som avsändaren aktualiserar. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2017-01-11 9 av35 

KS§4 Dnr KS 001383/2016 - 315 

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

Planområdet är beläget i centrala Grevie, se nedanstående bild, och avgränsas 
av Järnvägsgatan i söder, torgyta samt parkering i öster samt befintlig 
bostadsbebyggelse i både väster och norr.D 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2016-11-17. 
Bilaga 1. Ansökan om planbesked, 2016-10-13. 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Hålarp 4:212 m.fl. 
fastigheter i Grevie får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i samhällsbyggnads prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

5. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förebereda eventuellt förslag till 
exploateringsavtal. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Hålarp 4:212 m.fl. 
fastigheter i Grevie får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i samhällsbyggnads prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

5. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förebereda eventuellt förslag till 
exploateringsavtal. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ITT.l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2017-01-11 10 av 35 

KS § 5 Dnr KS 000731/2015 - 315 

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

Beslut om samråd för detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). 
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26, § 
203, för ytterligare bearbetning. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2016-12-01. 
Bilaga 1. Planbeskrivning. 
Bilaga 2. Plankarta. 
Bilaga 3. Illustrationskarta. 
Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. 
Bilaga 5. Kulturmiljöunderlag. 
Bilaga 6. Frågor och synpunkter från KS au 2016-10-26. 

1. Godkänna att detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) ställs ut för 
samråd. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna att detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) ställs ut för 
samråd. 

J usterandes siirnaturer Utdrags bestyrkande 



l}i] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS §6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

Dnr KS 000009/2017 - 300 

Bostadsmarknadsenkät 2017 

Sida 

11av35 

Beskrivning av ärendet Boverket, i samarbete med Länsstyrelserna, genomför varje år en 
bostadsmarknadsenkät med syfte att skapa en bild av och ha en kontinuerlig 
uppföljning av bostadsmarknaden i Sverige. Genom analys av svaren kan de 
spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen på 
bostadsmarknaden. Svaren från enkäten kan ingå i underlag för politiska beslut 
på nationell, regional och kommunal nivå. 

Underlag till beslutet Presentation av Bostadsmarknadsenkät 2017. 
Svar på bostadsmarknadsenkät 2017, del 1 och 2. 

Föredragande Tillförordnad planchef Kristina Bell föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Beslutanderätten för bostadsmarknadsenkät 2017 delegeras 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet tas upp på arbetsutskottets 
sammanträde 2017-01-18. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till Bo Wendts yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutanderätten för bostadsmarknadsenkät 2017 delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet tas upp på arbetsutskottets 
sammanträde 2017-01-18. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 12 av 35 

KS § 7 Dnr KS 000652/2014 - 315 

Utvecklingsstrategier för Båstads kommuns översiktsplan 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i februari 2016 om att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun och att en tillfällig 
beredning skulle tillsättas. I september 2016 beslutade kommunfullmäktige om 
en projektbeskrivning för översiktsplanearbetet och en tillfällig beredning 
valdes. 

Underlag till beslutet 

Beredningens förslag 

Yrkanden 

Den tillfälliga beredningen har nu fullgjort sitt uppdrag och presenterar 
härmed sitt förslag till utvecklingsstrategier för Båstads kommuns 
översiktsplan. 

Förslag till utvecklingsstrategier för Båstads kommuns översiktsplan från den 
tillfälliga beredningen, daterad 2016-12-30. 

1. Anta beredningens förslag till utvecklingsstrategier för att användas som 
utgångspunkt för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandlingen för 
Båstads kommuns översiktsplan. 

Bo Wendt (BP): Beredningens förslag till utvecklingsstrategier för Båstads 
kommuns översiktsplan överlämnas till kommunfullmäktige för beslut utan 
eget yttrande. 

Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till beredningens förslag till 
utvecklingsstrategier för Båstads kommuns översiktsplan. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beredningens förslag till utvecklingsstrategier för Båstads kommuns 
översiktsplan överlämnas till kommunfullmäktige för beslut utan eget yttrande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 

KS § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

Dnr KS 000006/2017 - 904 

Sida 

13 av 35 

Anmälan avdelegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-01-11 

Beskrivning av ärendet 1. Delegations beslut - Individ och familj - 2016-10-01 - 2016-10-31. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Valeria 
Christoffersson - 2016-11-24. 

3. Delegationsbeslut- Ansökan om antagning som hemvärnsmusiker - Bo 
Wendt- 2016-11-24. 

4. Delegationsbeslut - Ansökan om antagning i hemvärnet - Bo Wendt - 2016-
11-24. 

5. Delegationsbeslut - Dispens från lokal trafikföreskrift- Andreas Jansson -
2016-12-09. 

6. Delegationsbeslut - Expediering av beslut avseende bidragsbelopp skolpeng -
Johan Linden - 2016-12-16. 

7. Delegationsbeslut - Planavtal, Repslagaren 22 - Lisa Rönnberg - 2016-12-21. 

8. Delegationsbeslut - Upptagande av nytt lån - Johan Linden - 2016-12-28. 

9. Delegationsbeslut- Personalärenden -Anne-Lie Björklund - 2017-01-02. 

10. Delegationsbeslut - Dödsboanmälan - Marianne Fredriksson- 2017-01-03. 

Månadens anmälda delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 

KS § 9 Dnr KS 000007/2017 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsen 2017-01-11 

Beskrivning av ärendet A) Information angående försäljning av Bjärehemmet. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt. 

14 av 35 

B) Information angående tillförordnad skolchef. Kommunchef Katarina Pelin. 

C) Information angående rekrytering av ny VD till Båstadhem. 
Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt. 

D) Information angående arvode till förtroendevalda. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt. 

justerandes si1maturer Utdragsbestvrkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2017-01-11 15 av 35 

KS § 10 Dnr KS 001415/2016 - 800 

Remiss - Bevarandeplan för Natura 2000-området Ledtorpet 
(SE0420292)iSkåne 

En bevarandeplan för Natura 2000-området Led torpet (SE0420292) i Skåne 
har inkommit och kommunen har getts möjlighet att lämna synpunkter senast 
2016-12-28. 

Svar från skogsförvaltare Johan Mårtensson, daterat 2016-12-13. 
Remiss - Bevarandeplan för Natura 2000-området Ledtorpet (SE0420292) i 
Skåne. 

1. Båstads kommun har inget att erinra mot den senaste versionen efter 
förändringarna som gjorts. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun har inget att erinra mot den senaste versionen efter 
förändringarna som gjorts. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 16 av 36 

KS § 11 DnrKSOOOOOB/2017-900 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2017 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2017-01-04. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Beslutsloggen kompletteras enligt följande: 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Beslut 

1. Beslutsloggen kompletteras med ärende gällande försäljning av 
Bjärehemmet. 

2. Beslutsloggen kompletteras med Verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen 
Helsingborg avseende de målområden som direkt berör Båstads kommun samt 
att detta ska kommuniceras i kommunstyrelsen en gång per kvartal. 

Ingela Stefansson (S): Beslutsloggen kompletteras enligt följande: 

1. Befintligt ärende gällande OVK-besiktningar uppdateras med korrekt årtal. 

2. Status för ärendet gällande kommungemensam policy för arbetskläder 
undersöks och revideras. 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Kerstin Gustafsson och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Ingela Stefansson och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsens beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad 2017-01-04 godkänns och läggs till handlingarna efter 
följande ändringar: 

A) Beslutsloggen kompletteras med ärende gällande försäljning av 
Bjärehemmet. 

B) Beslutsloggen kompletteras med Verksamhetsplan 2017-2017 för Familjen 
Helsingborg avseende de målområden som direkt berör Båstads kommun samt 
att detta ska kommuniceras i kommunstyrelsen en gång per kvartal. 

C) Befintligt ärende gällande OVK-besiktningar uppdateras med korrekt årtal, 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Jäv 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsanteckning 

2017-01-11 

KS § 12 Dnr KS 001428/2016 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2017 

NSVA har kommit in med en önskan om om budgetering av VA 
investerings budget 2017. 

17 av 35 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson och ekonom Elisabet 
Edner, daterad 2016-12-01. 
Bilaga 1. Förslag på budget från NSV A. 
Bilaga 2. Jämförelse av budgetförslag från kommunen och NSV A. 

1. Godkänna NSVAs förslag om att omfördela och minska VA 
investeringsbudget 2017 förutom projektet Öllövsstrand som föreslås ligga 
kvar i plan för 2019 enligt beslutad budget i KF 2016-11-23. 

Ordförande Bo Wendt (BP) och ej tjänstgörande ersättare Hans Grönqvist (BP) 
anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Ingela Stefansson (S) går in som ordförande 
och Håkan Mörnstad (BP) som tjänstgörande ersättare. 

Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna NSVAs förslag om att omfördela och minska VA 
investerings budget 2017 förutom projektet Öllövsstrand som föreslås ligga 
kvar i plan för 2019 enligt beslutad budget i KF 2016-11-23. 

Se protokollsanteckning från Moderaterna på nästkommande sida. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



Protokollsanteckning 

Punkt 12 Revidering av investeringsbudget 2017. 

Moderaterna vidhåller att av fullmäktige 2012 beslutad Landsbygdsstrategi för 

Vatten- och avlopp med handlingsplan ska gälla. 

Landsbygdsstrategin är godkänd av Länsstyrelsen som även har ansvar för att 

granska så kommunerna fullföljer beslut. 

Landsbygdsstrategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska följa 

beslutad plan för investering gällande kommunal VA-anslutning inom 5 år 

(2012-2017). Detta innebär att Öllövsstrand, Ängalag och Lyavägen/terrass ska 

följa planen för genomförande senast år 2017. 

Bjäreparatiets budget: 

Öllövsstrand år 2019 

Ängalag år 2020 

Lyavägen/terrass år 2019 

l<ommunernas Landsbygdsstrategi för vatten och avlopp syftar till att säkra 

framtidens miljö när det gäller bl.a. vårt grundvatten både lokalt som 

nationellt. 

Samtliga kommuner i Sverige har ansvar att de nationella miljömålen uppnås. 

L---V~· - ~' ~ ?/{!!! 
Kerstin G~/ Ulf Jiewertz 

I 
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BASTADS · SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

2017-01-11 18 av 35 

KS § 13 Dnr KS 001427 /2016 - 200 

Tilläggskontrakt Skogsliden 

Vård- och omsorgsenheten inom Skogsliden har behov av fler 
parkeringsplatser, elstolpar till motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att 
ladda elcyklar. 
Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal till gällande hyreskontrakt för att 
kunna finansiera genomförandet av byggnationen. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och vård- och 
omsorgschefEmma Pihl, daterad 2016-12-07. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal till hyreskontraktet för 
Skogsliden med Båstadhem. 

2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för vård och omsorg. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendet skickas till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons yrkande mot 
arbetsutskottets förslag. Efter framställd proposition finner ordförande 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 6 NEJ- och 5 JA-röster samt 2 ledamöter som avstår 
från att rösta. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Ingela 
Stefanssons yrkande 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson [BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Joakim Gräbner (SO) X 

Ib Nilsson (C) X 
justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~w ~ 



Lli] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 

Uno Johansson (C) 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 6 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet skickas till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

justerandes signaturer 

Sida 

19 av 35 

X 

2 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

DnrKS001430/2016-500 

Avfallstaxa 2017 

Sida 

20 av 35 

Beskrivning av ärendet NSR har tagit fram förslag på ny renhållningstaxa. Önskemålet är att den nya 
avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2017. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2016-12-06. 
Bilaga 1. Taxa 2017-folder Båstad, NSR. 
Bilaga 2. Taxa 2017 - PM förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR. 

Förvaltningens och 1. Anta avfallstaxa 2017 från NSR. 
arbetsutskottets förslag 

2. Taxan ska gälla from 2017-04-01. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta avfallstaxa 2017 från NSR. 

2. Taxan ska gälla from 2017-04-01. 

Justerandes si1maturer Utdragsbestvrkande 



Kommunstyrelsen 

KS § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

DnrKS000189/2016-604 

lntegrationsplan för Båstads kommun 

Sida 

22 av 36 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen i Båstad kommun beslutade 160203 att förvaltningen skulle 
ta fram en plan för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp 
frågor kring integration. Utifrån det politiska beslutet har uppdraget att 
formulera ett förslag till integrationsplan tagits fram. 
Planen ska säkerställa den övergripande viljeriktningen och dess mål när det 
kommer till mottagande av nyanlända och främja goda förutsättningar för 
etablering och delaktighet i kommunen samt fastslå ansvarsfördelning och 
uppföljning när det kommer till utvärdering och uppföljning av arbetet kring 
integration. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från integrationschef Filippa Swanstein, daterad 2016-11-08. 
Bilaga 1. Integrationsplan. 
Bilaga 2. Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbeta med bosättningslagen 
(2016:38) - Reviderad efter beslut från arbetsutskottet 161214. 

Förvaltningens förslag 1. Anta integrationsplanen. 

Arbetsutskottets förslag 1. lntegrationsplanen antas efter följande ändringar: 
A) Texten i bilaga 2 på sidan 4 justeras. 

Yrkanden Thomas Andersson (L) och Uno Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets 
förslag med gjorda ändringar. 

Propositionsordning 1 

Omröstningsresultat 

Moderaterna: Bifall till arbetsutskottets förslag med gjorda ändringar samt ett 
tilläggsyrkande att integrationsplanen följs upp och utvärderas samt revideras 
årligen. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till Moderaternas yrkande. 

Claes Sjögren (BP) : Stycket "Förvärva nyproducerade borätter på Heden" i 
bilaga 2 på sidan 4 stycks. 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med gjorda 
ändringar mot arbetsutskottets förslag med Claes Sjögrens yrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
arbetsutskottets förslag med Claes Sjögrens yrkande. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag med Claes Sjögrens yrkande 
röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag med gjorda ändringar röstar 
NEJ. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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[fiJ BASTADS SÄMMANtR.ÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdespatu m Sida ~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 2 

Beslut 

2017-01-11 23 av 36 

Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifall arbetsutskottets förslag med gjorda ändringar. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Joakim Gräbner (SO) X 

Ib Nilsson (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Ordförande ställer proposition på framfört tilläggsyrkande från Moderaterna 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta reviderad integrationsplan för Båstads kommun. 

2. Integrationsplanen följs upp och utvärderas samt revideras årligen. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

!j/1/ tl 



BÅSTADS 
KOMMUN 
Plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering 

Inledning 

1 (12) 

Kommunstyrelsen i Båstad kommun beslutade 160203 att förvaltningen skulle ta fram en 
plan för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp frågor kring integration1. 

Utifrån det politiska beslutet har uppdraget att formulera denna integrationsplan2 för 
målgruppen asylsökande och nyanlända3 tagit form. 

Det är dock viktigt att understryka att "integration" är någonting som inte enbart berör 
nyanlända, utan handlar om vilket samhälle en vill ha. "Integration" kan också bytas ut 
mot ordet inkludering, för att tydliggöra vad det handlar om. Det finns flera grupper som 
av olika skäl kan behöva olika extra stöd och resurser från samhället eller kommunen för 
att få sina behov tillgodosedda, vara aktiva, jämlika eller känna gemenskap och delaktig
het så som exempelvis långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta eller missbrukare. "Integrat
ion" eller inkludering, bör därför beaktas utifrån ett bredare perspektiv än endast som en 
fråga som rör nyanlända. Inkludering är en fråga som rör hela samhället då det handlar 
om viktiga frågor, som rör alla, hur varje individ får möjlighet att utveckla sin egen för
måga och kapacitet, hur ett helt samhälle håller ihop långsiktigt, hur resurser används på 
bästa sätt och hur delaktighet och gemenskap skapas för alla som bor och verkar på en 
plats. 

En övergripande ledningsfråga 
Båstads kommun bör ha en övergripande plan som syftar till att skapa helhetsperspektiv 
och tydlighet för att främja ett långsiktigt och positivt integrationsarbete. Planen ska sä
kerställa den övergripande viljeriktningen när det kommer till mottagande av nyanlända 
och därtill främja goda förutsättningar för etablering och delaktighet i kommunen. Bå
stads kommun ska arbeta för ett målinriktat och professionellt integrationsarbete, som 
dels har varje enskilds möjligheter till ett självständigt och aktivt liv i Båstads kommun 
och dels kommunens sociala och ekonomiska balans, i centrum. 

Bakgrund 
Migration4 är någonting som har funnits i någon omfattning, i alla tider. Genom historien 
kan vi lokalisera olika folkvandringsperioder runt om i världen. Detta är processer som 
Sverige historiskt också varit en del av. Sedan 1930-talet har Sverige haft fler som migre
rat till Sverige, än från Sverige. Det har varit i generella termer mellan 30 000 - 80 000 
personer per årtiden i olika sammansatta migrantflöden. 1994, mitt under kriget på Balk-

1 Integration är en process som handlar om att invånare bl.a. ska känna sig/vara delaktig, känna tillit till sitt 
samhälle och sträva efter jämlikhet mellan befolkningsgrupper som identifieras genom klass, etnicitet eller 
andra faktorer som kan ligga till grund för social samhörighet (Scaramuzzino, 2013) 
2 Fortsättningsvis kallad "Planen" 
3 Är en person som sökt asyl, fått uppehållstillstånd och blivit mottagen i en kommun 
4 Idag bor cirka 214 miljoner människor utanför sitt eget hemland. 65 miljoner av dessa har lämnat sina 
hem för att de tvingats att fly. 
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an tog Sverige emot 61 500 flyktingar eller skydds behövande, vilket varit den högsta siff

ran skydds behövande som sökt asyl i Sverige genom tiderna. Under 2015 kom världens 

oroligheter med Syrienkriget i spetsen, till Europa och Sverige. Det resulterade i att över 

en miljon människor sökte sig till Europa. 162 877 personer kom till Sverige och sökte 

asyl under 2015. Av dessa var 35 369 ensamkommande barns. 

Migration, integration och kommunens ansvar 
Anledningen till att människor flyttar eller migrerar skiljer sig åt. Någon flyttar för att 

söka skydd från förföljelse, någon flyttar för utbildning eller arbete medan andra flyttar 

för kärleken. Forskning och statistik talar därmed om olika sorters migranter. Beroende 

på vilken kategori migranten fastslås tillhöra finns olika förutsättningar för den enskilda 

redan initialt såväl som att den enskilda tillskrivs olika juridiska förutsättningar och rät
tigheter i det nya landet. Dessa förutsättningar och rättigheter ser olika ut i olika länder. 

Migranter kan vara exempelvis flyktingar, skydds behövande, familjeåterförenare eller 

ekonomiska migranter. I Migrationspolitiska sammanhang kallas detta för olika "sam

mansatta flöden" av migranter dvs. människor som flyttar av olika skäl och därmed ges 

olika juridiska rättigheter i det nya landet. Beroende på vilken juridisk status migranten 

har får kommunen olika ansvar för den enskilda. 

Staten ansvarar genom Migrationsverket för mottagandet av alla asylsökande. I ansvar 

ingår att ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna ett eget boende (EBO), 

logi samt genom ekonomisk ersättning till asylsökande. Ansvaret kvarstår även om den 

asylsökande erhåller uppehållstillstånd så länge den asylsökande inte kommunplaceras. 

När en person beviljats uppehållstillstånd, har hen rätt att bosätta sig i en kommun. Det 

vanligaste är att personer som fått uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand 

(EBO). Nästan 55 % av alla asylsökande och 75 % av de nyanlända ordnar ett boende på 

egen hand6. Kan inte den enskilda ordna ett eget boende kan Migrationsverket eller Ar

betsförmedlingen anvisa kommuner att ta emot och ordna boenden åt de personer som 

behöver hjälp med det. Detta ansvar gällande arbetet med anvisningar regleras sedan 1 

mars 2016 i bosättningslagen (2016:38)7. 

Kommunen ansvarar enligt lags för bostadsförsörjning, praktiskt mottagande samt eta

bleringsinsatser såsom sfi9, samhällsorientering med mera för nyanlända. Kommunen 

ansvarar också för förskola, skola, barnomsorg samt sociala insatser för barn och unga, 

oavsett om barnets juridiska status. Vidare ska kommunen också svara för att övrig 

kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, så som äldreomsorg. 

5 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html 
6 http://extra.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/bosattningslagen/Pages/svar-pa-vanliga
fragor-om-bosattningslagen.aspx 
7 Båstads kommun har särskilda riktlinjer för hur arbetet med bosättningslagen ska bedrivas, se bilaga två 
"Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbetet med bosättningslagen (2016:38). 
s se bilaga ett 
9 svenska för invandrare 

170117\c:\users\dankli l\documents\groupwise\integrationsplan.docx\dk 
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Kommunen har också ansvaret för försörjning för personer utan etableringsplan. Kom
muns insatser ska påbörjas när nyanländ fått kommun placering. 

Kommunen har därmed ansvar för att arbeta med de aspekter som handlar om att "inte
grera" den nyanlända i samhället dvs. att bygga hela samhällen där alla kan känna tillhö
righet, gemenskap och delaktighet. 

Nuläge 
Under 2015 sökte sig fler människor än någonsin till Europa och Sverige, för att söka asyl. 
Kriget i Syrien har tillsammans med övriga oroligheter i världen gjort att hösten 2015 
gick under benämningen den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget10. 
Oroligheterna i världen är fortsatt närvarande även hösten 2016. Kriget i Syrien pågår 
oupphörligen. I jämförelse med hösten 2015 så söker däremot avsevärt färre människor 
asyl i Sverige just nu. Sannolikt beror denna förändring på införandet av olika kontrollåt
gärder genom Europa. Det är helt enkelt svårare att komma till Sverige som asylsökande. 
Minskningen av antal asylsökande har troligen även att göra med att Sverige har stramat 
åt Lagen om mottagandet av asylsökande (1994:137) som rör asylsökandes rättigheter. 
Vidare har också en tillfällig lag införts som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd 
och familjeåterförening. Den tillfälliga lagen ska gälla tre år framöver från den 24 no
vember 2015. 

Med anledning av införda kontrollåtgärder och ändrade förutsättningar för uppehållstill
stånd, familjeåterförening mm har också asylsökande till Sverige minskat i jämförelse 
med tidigare år, inte minst 2015. Under hela 2016, fram till sista augusti, har exempelvis 
19 930 personer sökt asyl sammantaget11. De fem största grupperna utgör 38 % av alla 
asylsökande. De fem största grupperna är asylsökande ifrån, Syrien, Afghanistan, Irak, 
Eritrea och Somalia. 

Kikar vi på Båstads historia blev 30 personer kommunmottagna mellan 1996-2005. Att 
bli kommunmottagen innebär att 30 personer, som sökt asyl i Sverige och därtill beviljats 
uppehållstillstånd, valde på egen hand eller genom myndighet anvisad att flytta till Bå
stads kommun. Mellan 2006-2015 blev 237 personer kommunmottagna i Båstads kom
mun. 2015 fick däremot Båstads kommun i likhet med alla andra kommuner i Sverige 
möta världens oroligheter lokalt. 71 ensamkommande barn blev kommunanvisade till 
Båstad och två anläggningsboenden öppnande i kommunen, First Camp Torekov som er
bjöd 90 platser för i första hand asylsökande barnfamiljer och Hemmeslövs Herrgård, 
som drivs av Jokarjo AB, med+ 300 platser för asylsökande ensamma vuxna och familjer. 
I Båstads kommun hade den 31december2015 13.7% utländsk bakgrund12, av dessa är 
11.6% utrikesfödda13. 

'
0 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-flyktingsituationen/ 

11 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html 
12 Utrikes födda samt inrikes födda med båda föräldrar som är födda utomlands 
13 http://www. scb. se/sv _/H itta-statistik/Statistik-efter-amne/Befo lkning/Befo lkningens
sammansattning/Befo lkningsstatistik/#c _li_ 26051 

170117\c:\users\dankli 1 \documents\groupwise\integrationsplan.docx\dk 
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Syfte 
Integration är ett komplext begrepp, som inte kan lämnas utan att det definieras eller 
förklaras hur det ska förstås i det enskilda sammanhanget. För att konkretisera vad som 
menas med integration, i denna plan, så har begreppet delats upp i fyra delar; motta
gande, etablering, delaktighet och inkludering (MEDI) 14. 

Dessa fyra delar är tillsammans olika aspekter som alla berör "integration" utifrån mål
gruppen asylsökande och nyanlända och som kommuner enligt lag är skyldiga att ansvara 
för. Dessa delar, MEDI, utgör den modell som arbetet på område "integration" bedrivs 
utifrån i Båstads kommun och ska förstås enligt triangelmodellen nedan. 

Övergripande mål 
Arbetet kring MEDI har precis som övriga verksamhetsområden frågor som behöver 
struktur och tydliga system för att fungera väl, både för den som är mottagare (den en
skilda individen) eller den som är avsändare (kommunen). Struktur ger ordning och ord
ning skapar trygghet, vilket i sin tur är viktiga komponenter för att arbeta organiserat, 
effektivt och samtidigt kunna arbeta främjande med frågor som handlar om hållbara sy
stem och alla människors lika värde och rätt. 

14 Se triangelmodell (4) 
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I arbetet för att säkerställa ett socialt och ekonomiskt stabilt, tryggt och balanserat sam
hälle finns det många fördelar att ha en långsiktig övergripande plan för kommunens vil
jeinriktning, kärnfrågor och mål. Detta oavsett vilka målgrupper det rör sig om. En kom
mun har ansvar för alla de människor som vistas i kommunen i allmänhet och som därtill 
är folkbokförda, i synnerhetis. Om en kommun vill optimera sina resurser och sin organi
sation och därtill vill vara en trygg och attraktiv plats för olika människor att leva och 
verka i så måste en kommun arbeta metodiskt och strategiskt. Det gäller i allra högsta 
grad arbetet med "integration", med MEDI. 

Utifrån det perspektivet och tillsammans med kommunens vision om att vara en kommun 
som är attraktiv, modig och en förbild, har några övergripande mål definierats, som ut
gångspunkt, för kommunens viljeinriktning och mål med "integrationsarbetet" eller MEDI 
för Båstads kommun framöver. 

Mottagande 

Ett värdigt och effektivt mottagande 

Ett gott bemötande, en god service och en tydlig struktur för mottagande är viktigt för att 
främja relationer, dialoger och framtidsutsikter. 

Båstads kommun ska arbeta för ett värdigt och effektivt mottagande av nyanlända genom 
verksamhetsövergripande samverkan, tidiga främjande insatser och individen i fokus 
från dag ett. 

Långsiktiga och hållbara boendelösningar 

Från och med 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga i lag att ta emot nyanlända för bo
sättning. 

Båstads kommun ska arbeta för hållbara och varaktiga boendelösningar för målgruppen 
utifrån bosättningslagen (20016:38). Detta genom att pröva alla konstruktiva lösningar, 
som står till buds, så som att samverka med Båstadhem/privata fastighetsägare och ägare 
av det privata beståndet, främja bostads byggandet, blockhyra tillgängliga boenden mm. 

Se bilaga två 

15 SoL (2001 :453), Kommunallagen (1991 :900) och Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt
ning (2016:38) 
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Värna barnrättsperspektivet 

Varje barn, oavsett bakgrund har rätt att respekteras, komma till tals och ges möjlighet 
till personlig utveckling. 

Båstads kommun ska arbeta efter att barnets bästa alltid ska stå i centrum i alla delar som 
rör åtgärder eller insatser som rör barn. Detta genom att alltid beakta barnperspektivet i 
första hand och inte "integrationsperspektivet" bara för att det är ett barn som exempel
vis har ett annat modersmål än svenska. 

Etablering 

En väg in i skolan 

Forskning och beprövad erfarenhet visar att "en väg in" i skolan, stöd i organisationen 
samt gemensamma rutiner och ramar är avgörande för en god skolutveckling för nyan
lända barn, ungdomar och vuxna. 

Båstads kommun ska arbeta för att vägen in i skolan ska vara tydlig och effektiv. Detta 
genom att ha en struktur och resurser för mottagande och ankomst i skolan, oavsett skol
form. 

Svenska språket som nyckel 

Kunskaper i det nya språket är en av de viktigaste delarna för "integrationen" för en 
människa i ett samhälle, land. 

Båstads kommun ska arbeta för att prioritera språksatsningar för sfi och vuxenutbild
ningen samt främja aktiviteter, projekt, satsningar och möten som möjliggör språkträ
ning, språkmöten och språkutveckling tillsammans med olika aktörer som ideell sektor, 
näringsliv mfl. 

Arbete i centrum 

Människan mår bra utav att arbeta. Arbete ger bättre ekonomisk situation, gemenskap 
och sammanhang. Arbete skapar rutiner, som ofta ger rytm och struktur i vardagen. Att 
arbeta är viktigt för att uppfylla enskildas psykosociala behov, för samhällsekonomin och 
för välståndet. Samband mellan arbete och välmående är tydliga, enligt forskningen. 

Båstads kommun ska ha ett tydligt prioriterat fokus på arbete eller fortsatta studier. 
Detta genom att ha en nära samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, priori
tera olika främjande projekt/insatser som mentorskap, matchning, yrkes-sfi mm. 
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Kompetensutveckling 

Kunskap om de juridiska ramarna, migrationsområdet i allmänhet och en bred omvärlds
information i frågor som rör migration och integration, är en förutsättning för att arbetet 
med frågorna ska bli framgångsrika. Samtidig utvecklas området ständigt. 

Båstads kommun ska arbeta för att kompetensen på området är kvalitetssäkrad och aktu
ell. Detta genom att kontinuerlig kompetensutveckling och information ska planeras in 
och genomföras för berörda medarbetare och nyckelpersoner. 

Delaktighet 

Tvärsektoriell samverkan 

Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga och utveckla trygga och hållbara samhällen 
där social balans råder. 

Båstads kommun ska arbeta för att ha ett nära samarbete och dialog tvärsektoriellt med 
aktörer så som ideell sektor eller näringsliv som på olika sätt är viktiga för samhället och 
dess välmående. Detta genom att bl.a. ha återkommande dialogforum, samverka i projekt 
och dela erfarenheter kring viktiga frågor som rör området. 

Kultur och tillgänglighet 

Alla människor, institutioner och organisationer är bärare av kultur. Kultur kan vara 
normer, lagar, regler, levnadssätt, men även konst, konstnärliga uttryck och handlingar. 
Tillgång till eller kännedom om majoritetskulturen, såväl som olika minoritetskulturer, är 
viktigt för att främja förståelse, relationer, kontakt och utveckling. 

Båstads kommun ska arbeta för att öka tillgängligheten, informationen och kontakten till 
kultur i frågor som rör mottagande, etablering, delaktighet och inkludering, för kommu
nens invånare. Detta genom att arbeta för att det ska vara enkelt och lätt att få rätt in
formation, svar på frågor eller vägledning inom kommunen såväl som främja samver
kan/projekt och information som ger god kännedom om och förståelse för kultur, kultu
rella aktiviteter eller frågor, av olika karaktär. 
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lnkludering 

Motverka diskriminering 

Båstads kommun ska vara en välkomnande och inkluderande ort där lika rättigheter och 
möjligheter för alla människor är den rådande normen. 

Båstads kommun ska arbeta för att alla individer blir bemötta på ett respektfullt och icke 
diskriminerande sätt. Ingen människa ska heller missgynnas för att den tillhör en särskild 
grupp. Detta genom att följa lagstiftarens krav på området, arbeta med bemötande frågor, 
attityder etc. 

Individen i fokus 

En människa består av många delar. Nyanlända är flyktingar eller skydds behövande, men 
de är också annat. De kan vara småbarnsföräldrar eller ensamstående, de kan vara ci
vilingenjörer eller analfabeter, de kan vara fotbollsspelare eller vattenpolotränare, de kan 
vara yngre eller äldre, religiösa, ateister och massa annat. 

Båstads kommun ska arbeta för att alltid se individen och ge den möjligheter att växa och 
bidra till samhället och till sin eget liv på bästa sätt. Detta genom att från dag ett beakta 
individen och dess resurser. 

Uppföljning, utvärdering 
Denna Plan ska följas upp årligen. Utifrån förändrade omvärldsförutsättningar, nya lagar 
eller uppkomna behov under året ska Planen utvärderas utifrån varje enskilt mål. Utvär
deringen bör vara strukturerad och självkritisk. Ansvarig för uppföljning och utvärdering 
är ytterst sätt Kommunstyrelsen. 

Revidering 
Planen ska revideras en gång årligen och det i samband med nytt år. Ansvarig för revide
ringen är ytterst sätt Kommunstyrelsen. Det ska framgå med datum på Planen när revide
ringen är gjord. 
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Bilaga ett 

Ett övergripande juridiskt ramverk 

Migrationspolitiska frågor beslutas och regleras på riksdagsnivå. I praktiken är det sedan 
landsting och kommuner som ofta är de aktörer som ska förhålla sig till staten Sveriges 
inriktning på området. Vad landsting och kommuners åtagande innebär på området 
kommer i uttryck i diverse lagar och förordningar. För att tydliggöra på vilka juridiska 
grunder denna plan är strukturerad utifrån behöver viktiga lagrum på området noteras. 

Nedan presenteras några av de för kommunen ständigt närvarande lagarna på området. 
Notera att listan nedan inte är uttömmande, utan endast utgör en redogörelse för de mest 
centrala lagrummen på området. 

• 19 51 års konvention om flyktingars rättsliga ställning 

• FN:s konvention om barnens rättigheter 
• Kommunallagen (1991:900) 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
• Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
• Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-

ning 

• Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 
• Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 

• Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 

19 51 års konvention om flyktingars rättsliga ställning 
Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, Flyktingkonventionen eller Genevekon
ventionen som den också kallas skapades ursprungligen i kölvattnet av andra världskri
get och för de människor som genom krigen var hotade pga. exempelvis sin etnicitet eller 
religion och därmed inte hade möjlighet att få skydd inom sitt land. FN :s flyktingkonvent
ion från 19 51 med 196 7 års tilläggsprotokoll, där ett bredare perspektiv på flyktingskap 
definieras, utgör idag ett grundläggande internationellt skydds dokument för flyktingar 
världen över. Konventionen och dess tilläggsprotokoll definierar i första hand staters 
skyldigheter i relation till flyktingar. Konventionen definierar också vem som är att anse 
som flykting och syftar till att ge skydd för dem som utsätts för grova kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Sverige ratificerade 1951 års konvention den 16 augusti 1954 
och tilläggsprotokollet den 25 augusti 1967. 

FN:s konvention om barnens rättigheter 
FN :s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett 
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rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rät
tigheter. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, som alla utgör en helhet, men det finns 
fyra principer som anses grundläggande och som alltid ska beaktas när det handlar om 
frågor som rör barn: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får dis
krimineras (art 2). Barnets bästa ska alltid beaktas i alla beslut som rör barn (art 3). Alla 
barn har rätt till liv och utveckling (art 6). Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få 

den respekterad (art 13). 

Konventionsstaterna skall även vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att discipli
nen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet 
och i överenskommelse med denna konvention (artikel 28). Sverige var först i världen 
med att ratificera konventionen 1990 och utreder just nu om barnkonventionen ska in
korporeras i svensk lag den 1 januari 2018. 

Kommunallagen (1991:900) 
Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den kom
munala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda 
föreskrifter. Kommunallagen är den lag som reglerar kommuners och landstings befo
genheter, organisation och verksamhetsformer. Kommunen ska behandla sina medlem
mar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelserna i andra lagar kan 
utvidga den kommunala kompetensen och befogenheten och ge möjlighet att frångå de 
grundläggande principerna i kommunallagen. Exempel på sådana lagar är socialtjänstla
gen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdsla
gen. 

Socialtjänstlagen (2001:453) 
Kommunen har ansvar för alla sina invånare. I varje kommun finns det en socialtjänst och 
det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp 
som de behöver för att ha ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr hur social
tjänsten ska arbeta. SoL är en ramlag dvs. innehåller grundläggande värderingar, princi
per, helhetsperspektiv, riktlinjer. En ramlag sätter upp mål och ger frihet och flexibilitet 
att anpassa sig efter skiftande omständigheter för enskild. 

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
I denna lag ges bestämmelserna om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som 
bl.a. fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller annan skyddsbehövande. I denna 
lag definieras Migrationsverkets ansvar för asylsökande, vilka rättigheter och skyldighet
er asylsökande har till bistånd i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt 
bidrag. 
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Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
Denna lag trädde i kraft 1 mars 2016 och kallas även bosättningslagen. Lagen innehåller 
bestämmelser om att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända som beviljats up
pehållstillstånd och anvisats till kommun. Under 2016 har Migrationsverket och Arbets
förmedlingen ett delat ansvar för att anvisa nyanlända till bosättning i en kommun inom 
ramen för bosättningslagen. Från och med den 1 januari 2017 ansvarar Migrationsverket 
för hela bosättningsuppdraget. Länsstyrelsen ska medverka till att det finns beredskap 
för mottagande i kommunerna. 

Kommuner får er schablonersättning på 125 000 kr per person, för alla som tas emot från 
2016. Alla kommuner får från och med 1 januari 2016 även en årlig grundersättning på 
221 500 kronor utifrån anvisningsarbetet. Kommunerna kommer liksom tidigare att 
kunna söka ersättning för hyreskostnader för lediga lägenheter eller boende dit en anvi
sad person eller familj flyttar. Den tidigare beloppsgränsen på 12 000 kronor tas bort. 

Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt
ning 
Denna lag trädde i kraft 1 mars 2016 och innehåller bestämmelser om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun. En kommun 
är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Vid fördel
ningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmark
nadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och 
ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Beslut 
enligt denna lag får inte överklagas 

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 
Förordningen innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner en
ligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
Denna lag innehåller bestämmelser om god man i vissa fall för den som är under 18 år 
och som är utländsk medborgare eller statslös och om barnet vid ankomsten till Sverige 
är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha 
trätt i föräldrarnas ställe. Då skall överförmyndaren förordna en god man att i vårdnads
havares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta 
dess angelägenheter. Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av social
nämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp 
frågan. God man skall förordnas så snart det är möjligt. En kommun kan få ersättning för 
de kostnader kommunen fått i och med överförmyndarens beslut om arvode och ersätt
ning för utgifter som god man har haft för ensamkommande asylsökande barn och ung
domar. 
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Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda samhällsoriente
ring för vissa nyanlända invandrare. Lagen gäller inte nyanlända som omfattas av lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det finns särskilda 
bestämmelser i den lagen om en kommuns skyldighet att erbjuda samhällsorientering för 
dessa personer. Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den 
nyanlände har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda samhällso
rientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes 
i en kommun. 
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Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbeta med bosättningslagen (2016:38) 

Bakgrund - den nya bosättningslagen 
Den 1 mars 2016 trädde en ny lag ikraft som innebär ett gemensamt ansvar för mottagandet av 
nyanlända, Jagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Enligt 
lagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstill
stånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och 
påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 

Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyk
tingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhö
riga. 21 702 personer kommer att omfattas av anvisningar till kommuner under 2016. Under 
2017 kommer 30 600 personer att omfattas av anvisningarna. Anvisningar till kommunerna om
fattar nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggnings boenden samt 
kvotflyktingar och som inte ordnar boende på egen hand (EBO). Hur många nyanlända ett län ska 
ta emot på anvisning beror på befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det samman
tagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som 
redan vistas i kommunen. Andra variabler utifrån kommunernas förutsättningar för mottagande 
kan beaktas i fördelningen mellan kommuner inom ett län. 

Under 2016 har Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ett delat ansvar för att anvisa nyan
lända till bosättning i en kommun inom ramen för bosättningslagen. Från och med den 1 januari 
2017 ansvarar Migrationsverket för hela bosättningsuppdraget. Länsstyrelsen ska medverka till 
att det finns beredskap för mottagande i kommunerna. 

Kommunen ansvarar för att inom ramen för bosättningslagen planera och ha beredskap för mot
tagande av nyanlända utifrån kommuntal och årsplanering samt vad som i övrigt är känt. Migrat
ionsverket och Arbetsförmedlingen strävar efter att åstadkomma en mångfald av storlek på hus
håll samt eventuella behov av bostadsanpassning vid anvisningstillfället i kommunerna. Upp
skattningsvis utgörs knappt hälften av de nyanlända som väntas bli aktuella för mottagande på 
anvisning i kommunerna 2016 och 2017 av ensamhushåll. Andelen hushåll med behov av bo
stadsanpassning väntas vara lägre jämfört med normalpopulationen. Alla kommuner behöver ha 
beredskap för att anpassa bostäder utifrån individuella behov. 

I dagsläget finns det inte externa sanktioner kopplade till bosättningslagen om en kommun inte 
tar emot nyanlända i enighet med anvisningsunderlagen. Dock bevakas kommunerna noga av 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelserna. Det pågår även diskussioner på de
partementsnivå kring frågan och informella besked från tunga myndigheter som Länsstyrelsen 
och Migrationsverket signalerar att ekonomiska sanktioner kommer att komma, frågan är när och 
hur de kommer att se ut. För en kommun som inte ordnat ett boende finns ett inbyggt sanktions
system dock. I praktiken innebär det att kommunen kommer att få anvisa den enskilda till ett · 
akutboende då den enskilda likväl kommer att anvisas till kommunen och kommunen har ett bo
stadsförsörjningsansvar för den enskilda. Akutboende är dyrtt, ovärdigt och en kostnad som i sin 
tur också belastar kommunen. Det boende kommunen anvisar till ska däremot bekostas av den 
som kommer på anvisning genom sina inkomster. Det innebär att kommunen inte ska bära några 
kostnader för själva boendet vid anvisningen. Kommunen ska dock ordna ett boende. 

1 600-1000 kr/natten 
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Alla kommuner får en årlig grundersättning för anvisningar. För 2016 är den 221 500 kronor. De 
omkring tio kommuner som inte har fått en grund ersättning kopplat till de överenskommelser 
om mottagande av nyanlända invandrare som slutar att gälla den 1 mars, kommer att få ersätt
ningen senast i april månad. Samtidigt har de prestations baserade ersättningarna upphört. Kom
munerna kommer liksom tidigare att kunna söka ersättning för hyreskostnader för lediga lägen
heter dit en anvisad person eller familj flyttar. Den tidigare beloppsgränsen på 12 000 kronor tas 
bort. 

Anvisningar till Båstads kommun 
Båstads kommun har fått ett anvisningstal på 43 personer under 2016 och 49 personer för 2017. 
Varje år revideras anvisningstalen utifrån de parametrar som fastställer antalen. I Båstads kom
mun har anvisningarna genomförts i enighet med månadsanvisning, sedan den nya bosättnings
lagen trädde i kraft. 

Samtliga som ska anvisas till Båstads kommun anvisas via Arbetsförmedlingen under 2016. Det är 
bosättningsenheten på AF som är den enhet som fram till årsskiftet 2016/2017 som ansvarar för 
anvisningen och etableringen. Från 1 januari 2017 går bosättningen åter till Migrationsverket. 

Två månader innan aktuell anvisning ska genomföras skickas den första informationen kring 
kommande anvisning från Arbetsförmedlingen/Migrationsverket till integrationshandläggaren i 
Båstads kommun. Denna information är på gruppnivå och anger antal hushåll ex. tre ensamhus
håll och en familj på två. En kommun kan själv kommunicera behov utifrån hur den lokala ar
betsmarknaden ser ut tre månader innan kommande anvisning sker. Finns det ett behov av per
soner med särskild yrkeskompetens i kommunen kan det tydliggöras det för Arbetsförmedlingen 
för att skapa bättre förutsättningar för matchning mellan enskild och kommun. Anvisningar på 
individnivå görs inte, om inte arbetsmarknadsanknytning finns för den enskilde i kommunen. 
Kommunen kan helt enkelt inte själv välja eller välja bort vem de vill ta emot på anvisning. På 
samma vis kan inte den som ska anvisas välja eller önska vilken kommun den ska anvisas till. 

Integrationsavdelningen 
Inom Båstads kommun och Integrationsavdelningen finns de tjänstepersoner som arbetar med de 
för kommunen centrala frågorna kopplat till bosättningslagen och det övergripande integrations
arbetet. I Båstads kommun är det integrationshandläggaren som kommunicerar det praktiska och 
administrativa med Arbetsförmedling och Migrationsverk inför och kring anvisningarna. Till sin 
praktiska hjälp i mottagandet och etableringen finns två boendestödjare anställda. Boendestöd
jarna har själva varit nya i Sverige och deltagit i etableringsprocessen. De pratar utöver svenska 
och engelska även fler språk, aktuella språk är i dagsläget, arabiska, kurmanji, dari och persiska. 
Boendestödjarna har en central roll i arbetet med anvisningarna. De har även en direkt avgörande 
roll för "integrationen" på lång sikt. Det är boendestödjarna som är de länken och lotsen för den 
enskilda som kommer på anvisning, men de stödjer och arbetar även gentemot de som redan bor 
i kommunen sedan tidigare. Att arbeta nära den enskilda, ha en tät dialog och investera i tidiga 
långsiktiga lösningar ger ett helt och stabilt samhällsbygge på sikt. Boendestödjarna hjälper till att 
lägga frågorna och fokus rätt redan från början. Genom struktur byggs kultur. 

Boendesituationen i Båstads kommun 
Det råder bostadsbrist i Sverige och i Båstads kommun. Boverket uppskattar att det fram till 2025 
behöver byggas 700 000 nya bostäder i Sverige. Prognosen från Boverket säger att det möjligen 
kan bli byggt 70 000 bostäder per år, med en start först om fem till sju år. Bostadssituationen var 
akut redan innan Sverige tog emot många asylsökande. Situationen med de asylsökande synlig
gjorde bara behovet av lediga och billiga bostäder snabbare. 

I Båstads kommun finns ett kommunalt fastighetsbolag, Båstadhem. Båstadhem förvaltar alla 
kommunens fastigheter, vårdboenden och knappt tusen bostäder. Båstads kommun hanterar inte 
bostadsfrågor generellt, men blir hyresvärd i de lägen där det blir en fråga om ett socialt kontrakt 
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för en kommuninvånare där behoven för denna struktur finns. Ett socialt kontrakt innebär att 
Båstads kommun står som hyresägare på kontraktet och så hyr berörd person bostaden i andra 
hand från kommunen. Hyresgästen kan vara vem som helst som hamnat i en situation som föran
leder ett socialt kontrakt via exempelvis Individ och Familj, Integration eller Vård och omsorg i 
Båstads kommun. 

Migrationsverkets definition av boende 
Utifrån den nya bosättningslagen är varje kommun enligt lag skyldig till att ordna med ett boende 
för den som anvisas. I förordningen och lagen står inga skarpa krav på standarden på boendet, 
formen på boendet eller hur boendelösningarna ska se ut. Intentionen är att kommunerna i så 
stor utsträckning som möjligt ska erbjuda nyanlända som omfattas av anvisning permanenta eller 
varaktiga bostäder. Lagstiftaren uttrycker dock att det inte kan uteslutas att kommuner kommer 
att bli tvungna att erbjuda tillfälliga bostäder för att kunna fullgöra sin skyldighet. För att inte 
begränsa den flexibilitet som är nödvändig är det därför inte reglerat i den nya lagen vilken typ av 
boende som avses. Baskraven från kontakt med Migrationsverket är att personen ska kunna låsa 
om sig med en egen dörr, ha tillgång till ett hygienutrymme och möjlighet att laga mat. Det inne
bär att boendet kan utgöras av allt från ett rum i ett hus, en inredd gillestuga, ett Attefallshus, mo
dulboende, genomgånghus, en lägenhet, del i villa eller villa. Eller andra boenden som lever upp 
till kraven på egen dörr, hygienutrymme och tillgång till kök. 

Inventering av boendelösningar 
Utifrån att det inte finns tillgängliga och lediga bostäder i Båstads kommun för den målgrupp som 
den nya bosättningslagen riktar sig emot och ambitionen inte är att skapa undanträngningseffek
ter för andra målgrupper i anslutning till bosättningslagen, behöver Båstads kommun arbeta med 
många olika upplägg kring möjliga boenden samtidigt, dels för att lösa frågan månad för månad, 
men också för att främja det långsiktiga arbetet. 

Nedan följer en sammanställning över möjliga lösningar i arbetet som rör bosättningslagen. Föl
jande angivna alternativ är aktuella för Båstads kommun att arbeta utifrån: 

VAD VEM NÄR HUR 
Inventerar redan Filippa Swanstein Omgående och lö- Genomgång, utvärdering 
befintliga sociala kon- Per-Martin Boklund pande. Start och samordning av tidi-
trakt och boenden Tina Olofsson april/maj 2016 gare boendekontrakt 
och se över status av 
dessa 
Varje bostad behövs Filippa Swanstein Omgående och lö- Hyr boenden av ägare av 

Nike Sandberg pande. Start det befintliga beståndet 
Per-Martin Boklund april/maj 2016. och hyr ut till personer på 
Björn Eriksson anvisning så som ex. La-

halm, Nacka, Kungsbacka, 
Ängelholm, Stockholm, 
Malmö mfl. gör. Fortsatt 
kontakt med Båstadhem 
på kort och långsikt kring 
olika grader av samver-
kan. 

Förnyad kontakt med Socialchef/IoF chef Omgående. Skickade Författar en skrivelse till 
Båstadhem kring skrivelse till styrelsen för Båstadhem 
samverkan på kort Båstadhem i juni. kring kommunens behov 
och långsikt av fler bostäder och ett 

formaliserat samarbete 
kring bostadsförsörjnings-
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frågan. 

Förvärva nyproduce- Per Sellden Dialogstart hösten Kommuner undersöker 
rade borätter på He- Henrik Andersson 2016 möjligheten för Båstad-
den Robert Falk hem att förvärva nyprodu-

cerade borätter uppförda 
av extern utförare på He-
den, att hyra eller på sikt 
låta berörd köpa. Syftet är 
att ha en levande kommun 
med social och ekonomisk 
balans över och mellan 
områden och ge målgrup-
per som har en socioeko-
nomiskt svagare position 
på bostadsmarknaden 
tillträde till nybyggnation 
generellt. 

Annonsera på hem- Nike Sandberg Utefter behov, men Annonsera på hemsidan 
sida till privata fas- . Filippa Swanstein tidigast våren 2017 till privata fastighetsägare 
tighetsägare och pri- som finns eller är verk-
vata aktörer kring samma i kommunen kring 
deras intresse att intresse för ett förutsätt-
hyra ut till kommu- ningslöst samtal kring 
nen eller målgruppen frågan. 

Vi inventerar hur Filippa Swanstein Utefter behov, men Undersöka vika större 
förutsättningarna ser Olof Sellden/Kristina tidigast start våren boende ex. pensionat, 
ut i kommunen vad Bell 2017 vandrarhem, campingar, 
gäller fastigheter med bondgårdar som finns i 
flera låsbara rum ex. kommunen. Ta kontakt 
pensionat, vandrar- med ägarna och efterhöra 
hem, bondgårdar etc. intresse kring uthyrning 

på längre sikt. 

Varje. Bostad. Behövs 
Att arbeta med kvalitativt och främjande med anvisningar kan vara tidskrävande. Om bostäderna 
inte finns, att börja med, innebär det att arbetet med att finna bostäder ska adderas processen. Att 
dock arbeta kvalitativt och främjande med etableringsprocessen utifrån perspektiv på boende, är 
dock det bästa alternativet för ett socialt hållbart och gott samhälle för den enskilda såväl som 
kommunen som helhet, på både kort - och långsikt. 

Båstads kommun har, precis som de flesta andra kommuner i Sverige, få små, tillgängliga och bil
liga boenden. Båstads kommun har dock ett stort överskott på hus eller boenden, som endast 
används delar av året. Boverket rekommenderar kommuner att arbeta med det redan befintliga 
beståndet för att få fram fler boenden dvs. att kommuner vänder sig till ägare av det befintliga 
beståndet och efterhör om de vill upplåta del i/hela sin bostad. Fram till 2020 behövs 460 000 
nya bostäder byggas. Prognosen säger att det troligtvis kan bli byggt 135 000 bostäder i hela Sve
rige, under samma period. Bara i Skåne behöver varje kommun bygga 7000 nya bostäder för att 
möta behoven. 

Utifrån dessa omständigheter ovan nämnda, är det många kommuner som runt om i Sverige nu 
hörsammat Boverkets rekommendationer och vänt sig till ägare av det befintliga beståndet för att 
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efterlysa fler boenden. En del kommuner så som Nacka, Kungsbacka, Ängelholm och Kristianstad 
hyr boende av privatpersoner direkt riktad till den målgrupp som berörs av den nya bosättnings
lagen (2016:38). Då är det kommunen som står för allt det praktiska kring uthyrningen och teck
nar avtalen. Den berörda hyresgästen tecknar därmed ett hyresavtal i andra hand av kommunen. 
Andra kommuner så som Laholm och Malmö driver processen genom de kommunala bostadsbo
lagen och har inkorporerat uthyrning av privata bostäder i sitt övriga bostadsbestånd. I praktiken 
innebär det att de hyr ut boende även till andra målgrupper än bara dem som berörs av den nya 
bosättningslagen. Incitamentet har varit att få en mer rörlig bostadsmarknad och krympa de 
långa köerna som finns till allmännyttan. 

I Båstads kommun används upplägget Varje.Bostad.Behövs sedan maj 2016. Den som anvisas till 
Båstads kommun och berörd av "Varje bostad behövs" får sitt boende kontrakterat via Båstads 
kommun i första hand. Fram till den 1 augusti 2016 har det varit Individ och Familj som är den 
avdelning som arbetar med anvisningen praktiskt. Efter den 1 augusti 2016 ligger anvisnings
uppdraget hos Integrationsavdelningen, även om samverkan mellan avdelningarna är påtaglig. 
Kontraktet, oavsett om det är via allmännyttan eller via privata aktörer, är på minst sex månader, 
men helst på 24 månader( eller längre) och med en uppsägning på tre månader. Kontraktet tydlig
göra att besittningsrätten ej gäller om det är längre än två år och att den enskilda får ta över kon
traktet (om det är hyresrätt) om boendet fungerar gott efter hyresperioden och Båstads kommun 
kan rekvirera ett nytt boende via Båstadshem. Ansatsen är att Båstads kommun ska ha så lite so
ciala kontrakt som möjligt. 

Det praktiska arbetet med anvisningar 
Arbetet med anvisningarna är i många delar kopplat till boendefrågor. Oavsett till vilket boende 
som den enskilda anvisas har integrationsavdelningen en etableringsplan för hur mottagandet 
ska genomföras. Upplägget för anvisning till bostad följer strukturen: 

1. Potentiellt boende aktualiseras antingen via Båstadshem, via privata aktörer eller ägare 
av det privata beståndet 

2. Inspektion av boende görs och genomgång av checklista fastställs utifrån ett antal frågor 
som rör boendet, förutsättningar, villkor mm. 

3. Besiktning av bostad görs enligt branschupprättat besiktningsprotokoll 
4. Om förutsättningar är uppfyllda och parter är överens tecknas hyresavtal mellan Båstads 

kommun och fastighetsägare/hyresvärd. Hyrs boendet helt/delvis möblerat av ägare av 
det privata beståndet ska ägaren själv fotografera och dokumentera sina inventarier. 
Möblemang eller saker som ej får riskeras att skadas har den enskilda ägaren ansvar att 
avlägsna. Dessa villkor kring inventarier, möbler och allt annat som ansvarsfördelning, 
försäkringar mm är tydliggjorda redan i avtalet. 

5. En person på anvisning har en etableringsersättning på 6 300 kr samt ytterligare andra 
socialförsäkringsförmåner så som exempelvis bostadstillägg, barnbidrag etc. om det finns 
förutsättningar för dem. Enskild kan också ha en annan inkomst genom arbete, som också 
ska bekosta boendet. Utifrån de ekonomiska ramarna arbetar integrationsavdelningen för 
att matcha med lämpligt boende utifrån förutsättningar och ekonomi. Den som kommer 
på anvisning måste ha råd att bekosta hela sitt boende eller de mesta kring sitt boende på 
egen hand dvs. utan ekonomiskt bistånd. 

6. När integrationsavdelningen matchat boende med hyresgäst görs en flyttplanering där 
förutsättningar och information inför boendet gås igenom med Arbetsförmedling/ Migrat
ionsverket och anvisas person. 

7. Vid ankomstdag tar boendestödjare emot personen på anvisning i sitt nya boende. På an
komstdagen säkerställer boendestödjaren att el, hemförsäkring och hyresavtal tecknas 
omgående. Boendestödjare visar runt i bostaden, närområdet mm och en planering för 
kommande etableringsprocess fastställs och viktigt material om Båstads kommun och bo
ende delas ut. 
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8. Första veckan i kommunen görs inskrivningar på alla viktiga myndigheter så som Arbets
förmedling, Försäkringskassan, sfi mm. för att snabbt få igång etableringsprocessen. 

9. Utifrån den enskildas behov och förutsättningar görs därtill en individuell plan kring lö
pande uppföljning och kontakt med berörd för att främja en god etablering. Finns de barn 
i boendet och som spelar fotboll tas kontakt med närmaste fotbollsklubb. Fokus är att 
normalisera och etablera anvisningen så snabbt och enkelt som möjligt. 

10. Vid varje månadsslut görs även ett hembesök hos den anvisade för att stämma av förut
sättningarna, hur har den första tiden varit, fungerar allt med räkningar, boende mm. 
Hembesöket syftar också till insyn i boendet, för att säkerställa att boendemiljön är god 
och att allting fungerar väl. Boendestödjaren har, utöver hembesöken, en kontinuerligt lö
pande kontakt med enskild anvisad över telefon. 

I arbetet med anvisningarna under 2016 har boendefrågan löst sig väl. Boendena är via Båstad
hem, Wiva och genom privata ägare. Boende är i olika tätorter på i kommunen. Samtliga anvis
ningar har gått bra sett till mottagandet för den enskilda och logistiken för Båstads kommun. 
Över 80 % är också självförsörjande dvs. inget ekonomiskt bistånd behövs för enskild, vilket är 
mycket höga siffror. 

Boendestöd 
Båstads kommun vill arbeta långsiktigt, säkert och kvalitativt. Det gäller allt som kommunen har 
ansvara för. Inte minst när det kommer till frågor som rör integration. När det kommer till ansat
sen om att arbeta långsiktigt och kvalitativt utifrån kommunen anvisningsansvar så har två boen
destödjare anställts i en pilot, för att öka förutsättningarna för ett värdigt mottagande och en god 
etablering i Båstads kommun. 

Boendestödjaren är den person som praktiskt möter upp den anvisade och hälsar den välkom
men till Båstads kommun och dess nya boende. Boendestödjaren är en länk och ett stöd för den 
enskilda och dess möjligheter att komma till rätta i kommunen. Boendestödjaren är också en bro, 
för fastighetsägaren och hyresvärden utifrån dess omsorg kring sitt boende. Boendestödjaren 
fungerar också som en garant från kommunen för att främja integrationen i kommunen långsik
tigt. I boendestödjarens roll finns mycket praktiska arbetsuppgifter så som att färdigställa boen
det, ta emot vid ankomst, guida i närområdet och runt i kommunen, hjälpa till med att översätta 
myndighets brev, förklara och reda ut oklarheter kring blanketter och samhällssystem mm. Boen
destödjaren har en roll som är tänkt ska främja det praktiska mottagandet och arbetet kring bo
endet. Boendestödjaren ska även arbeta för det långsiktiga uppdraget med att den enskilda blir en 
självständig individ och samhällsmedborgare i Båstads kommun. Tre vägledande krav för boen
destödjaren är att ett) den ska ha språkkunskaper i de stora språkgrupper som kommer på anvis
ning två) den ska ha egen erfarenhet av att kommit ny till Sverige, Båstad och deltagit i etable
ringsprocessen tre) den ska vara en förebild. 

Välkommen till Båstad 
Utöver boendestödet har även ett material "Välkommen till Båstad" författas som ett informations 
och vägledningsmaterial för den som är ny i vår kommun. Materialet finns på svenska och har 
översatts till arabiska. Ambitionen är att det också ska finnas på dari, sorani, tigrinja, somaliska 
och engelska. Under 2017 ska även samma material finnas som pod, för att anvisad även ska 
kunna lyssna in viktig information, på olika språk 

Uppföljning, samverkan och rapportering 
För att följa lagen, för att på bästa sätt främja arbetet med etablering av nyanlända, men också för 
att kommunen ska snart som möjligt ska få aktiva, självförsörjande och trygga kommuninvånare, 
krävs samverkan, strategiskt långsiktigt fokus och gemensam viljeriktning att möta frågorna. Inte 
minst utifrån bosättnings - eller boendefrågan. Därför bör arbetet som rör bosättningslagen och 
främst boendefrågan, följas kontinuerligt, verksamhetövergripande och från strategiskt perspek
tiv. 
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Utifrån det perspektivet har en samverkansgrupp bildats med representanter från Integration, 
Samhällsbygg, Teknik och service, Båstadhem och kommunledningen. Samverkansgruppen träffas 
löpande och stämmer av hur arbetet med frågorna fortskrider utifrån planens mål, tidsramar och 
aktuella statusuppdateringar. En sammanfattning av läget återges därefter vid de månadsaktuella 
verksamhetsövergripande mötena för tjänstepersonerna och på kommunfullmäktige, för politi
kerna. I slutet av varje månad återger även integrationschefen en kort skriftlig sammanfattning 
till kommunchef och kommunalråd hur arbetet med anvisningarna fortlöpt den senaste månaden 
och hur statusen i arbetet ser ut gällande anvisningstal, hur boendefördelningen ser ut, siffrorna 
kring självförsörjandet etc. 

Revidering 
Arbetet kopplat till bosättningslagen pågår löpande, men även utefter den "integrationsplan" som 
fastställts. Dock ska även dessa övergripande Riktlinjer rörande bosättningslagen följas upp inför 
nytt år. Utifrån förändrade förutsättningar, nya lagar eller uppkomna behov under året ska Rikt
linjerna utvärderas utifrån varje enskilt mål. Utvärderingen bör vara strukturerad och självkri
tisk. Ansvarig för uppföljning, utvärdering och revidering är ytterst sätt förvaltningen. Det ska 
framgå med datum på Riktlinjerna när revideringen är gjord. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant.rädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 

KS § 16 Dnr KS 000179/2016 - 600 

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

23 av 35 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraternas fullmäktigegrupp antog 2016-02-01 en motion med 
yrkandet att 1) Beslutet att enbart anställa förskollärare vid nyanställning 
upphävs 2) Ge förskolecheferna rätt att rekrytera den medarbetare som de 
anser lämpliga för den aktuella tjänsten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin, daterad 2016-10-26. 
Barnkonsekvensanalys. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-11-15, § 123. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen bifall. 

Utbildningsnämndens 
förslag 

2. Förskolecheferna i enlighet med styrdokumenten beslutar om den inre 
organisationen och bemanningen av den samma. 

3. Varje avdelning på förskolorna ska ha minst två legitimerade förskollärare. 

1. Motionen bifall. 

2. Förskolecheferna i enlighet med styrdokumenten beslutar om den inre 
organisationen och bemanningen av den samma. 

3. Varje avdelning på förskolorna ska ha minst två legitimerade förskollärare. 

4. Målet är att det ska vara 100 % legitimerade förskollärare på alla förskolor. 

Arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifall. 

Yrkanden 

2. Förskolecheferna i enlighet med styrdokumenten beslutar om den inre 
organisationen och bemanningen av den samma. 

3. Varje avdelning på förskolorna ska ha minst två legitimerade förskollärare. 

Johan Olsson Swanstein (M): Tilläggsyrkande att beslutet kompletteras med att 
ambitionen ska vara 100 % legitimerade förskollärare på alla förskolor. 

Helena Stridh (BP), Thomas Andersson (L) och Uno Johansson (C) : Bifall till 
Johan Olsson Swansteins tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Johan Olsson 
Swansteins tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
detsamma. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



1nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2017-01-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifall. 

2. Förskolecheferna i enlighet med styrdokumenten beslutar om den inre 
organisationen och bemanningen av den samma. 

Sida 

24 av 35 

3. Varje avdelning på förskolorna ska ha minst två legitimerade förskollärare. 

4. Ambitionen är att det ska vara 100 % legitimerade förskollärare på alla 
förskolor. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 17 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

Dnr KS 001103/2016 - 900 

Granskning av överförmyndaren 2016 

Sida 

25 av 35 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av kommunrevisionen 2016-09-08 inkommit med en 
revisionsrapport av överförmyndarens verksamhet. Granskningens syfte har 
varit att bedöma om överförmyndaren bedriver en ändamålsenlig verksamhet 
avseende tillsyn av gode män och förvaltare. Kommunrevisionen önskar med 
hänsyn till granskningsresultatets rekommendationer och gjorda iakttagelser 
svar på vilka åtgärder överförmyndaren avser vidta. Överförmyndaren har 
utifrån granskningen framställt förslag på förbättringsåtgärder (se bilaga 1) så 
som svar på rapporten. 

Underlag till beslutet Bilaga 1. Granskning av överförmyndaren - REV 35/15-912. 
Bilaga 2. Överförmyndarens svar på granskningsrapporten. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom överförmyndarens svar på 
revisionsrapporten. 

Yrkanden Thomas Andersson (L) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom överförmyndarens svar på 
revisionsrapporten. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



IJi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 

KS § 18 Dnr KS 001447 /2016 - 901 

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

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ska avge remissvar på betänkande av 2015 års 
vallagsutredning SOU 2016:71 "Snabbare omval och förstärkt skydd för 
valhemligheten". Detta svar ska vara avgivet senast den 27 januari 2017. 

Underlag till beslutet Remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 
2016:71). 
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2016-12-13. 
Förslag till remisvar. 
Protokollsutdrag från valnämnden 2016-12-20, § 4. 

Förvaltningens förslag 1. Remissvaret godkänns och översänds till Regeringskansliet, 
Justitiedepartementet, såsom kommunens eget. 

Valnämndens yttrande Valnämnden ställer sig positiv till förslaget om att stärka valhemligheten. 

Sida 

26 av 35 

Merkostnaderna för kommunerna avseende nya valbås, extra personal samt 
eventuellt större lokaler bör medföra ett ökat statligt stöd. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Remissvaret godkänns och översänds till Regeringskansliet, 
Justitiedepartementet, såsom kommunens eget. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 27 av 35 

KS§ 19 Dnr KS 001432/2016 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2017 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens ansvarsområde för 2017. Varje verksamhetsområde har fått 
i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2017 är upprättat i enlighet med 
förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-12-05. 
Förslag till intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen. 

1. Förslag till intern kontrollplan 2017 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

Socialdemokraterna: Tilläggsyrkande att två nya granskningsområden tillförts 
kontrollplanen; "Utbetalning av ersättningar till förtroendevalda" respektive 
"Tillämpning av regelverk för intern representation". 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med 
Socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till intern kontrollplan 2017 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns efter tillägg av följande två 
granskningsområden: 

A) Utbetalning av ersättningar till förtroendevalda. 

B) Tillämpning av regelverk för intern representation. 

lusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 28 av 35 

KS § 20 Dnr KS 000012/2017 - 900 

Firmateckning - Post och värdehandlingar 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att fatta beslut om godkännande för viss personal att 
kvittera ut post och värdehandingar adresserade till Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad 2017-01-
04. 

Förvaltningens förslag 1. Följande personer godkänns att var och en för sig kvittera ut till Båstads 
kommun och dess verksamhetsområden ankommande post och 
värdehandlingar: 

Beslut 

Kanslichef Catharina Elofsson 
Arkivarie Olof Nilsson 
Arkivassistent Adam Ingvarsson 
Arkivassistent Sanna Flink 
Servicetekniker /inköpare Christer Lilja 
Vaktmästare Stefan Malmberg 
N ämndsekreterare Henrik Andersson 
Nämndsekreterare Therese Zetterström 
Nämndsekreterare Daniel Kling 
Nämndsekreterare Linda Wahlström 
Assistent/handläggare Eva Hall 
Kundmottagare Katharina Arvidsson 
Administratör Jenny Bergh 

660721 
830602 
920927· 
881028 
571114· 
591001 
830301 
870408 
841024· 
711017 
591108 
790205 
790213 

2. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande daterat 2014-12-05 dnr. 
KS 0001843/2014-900, upphävs härmed 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Följande personer godkänns att var och en för sig kvittera ut till Båstads 
kommun och dess verksamhetsområden ankommande post och 
värdehandlingar: 

Kanslichef Catharina Elofsson 
Arkivarie Olof Nilsson 
Arkivassistent Adam lngvarsson 
Arkivassistent Sanna Flink 
Servicetekniker/inköpare Christer Lilja 
Vaktmästare Stefan Malmberg 
Nämndsekreterare Henrik Andersson 
Nämndsekreterare Therese Zetterström 
Nämndsekreterare Daniel Kling 

Justerandes signaturer 

660721 
830602· 
920927 
881028· 
571114· 
591001· 
830301· 
870408-
841024· 

Utdragsbestvrkande 



0 .. 

BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 

Nämndsekreterare Linda Wahlström 
Assistent/handläggare Eva Hall 
Kundmottagare Katharina Arvidsson 
Administratör Jenny Bergh 

711017 
591108 
790205 
790213-

Sida 

29 av 35 

2. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande daterat 2014-12-05 dnr. 
KS 0001843/2014-900, upphävs härmed. 

justerandes signaturer Utdra11sbestyrkande 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

Dnr KS 001184/2016 - 200 

Hyreslägenheter i Grevie 

Sida 

30 av 35 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande hyreslägenheter i Grevie väcktes av Gösta Gebauer (C) 
på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-28. 

Underlag till beslutet Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad på arbetsutskottets sammanträde 2016-
09-28 (se bilaga på nästkommande sida). 

Arbetsutskottets förslag 1. Ärendet avslutas med hänvisning till att kommunen redan har gett två 
planbesked för detajplaner för flerbostadshus i Grevie. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet avslutas med hänvisning till att kommunen redan har gett två 
planbesked för detajplaner för flerbostadshus i Grevie. 

lusterandes siJmaturer Utdra!!sbestvrkande 
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BÅSTADS l<OMMUN 

Centerpartiet Båstad 
l<ommunsl 11relsen 

Hyreslägenheter i Grevie 

l<ontakter med fastighetsförmedlingsbranschen har gett kunskaper om hur boenderotation bör 

fungera för ett samhälle I utveckling. Vi har också insikter i att boenderotation ger även mindre byar 

av Grevies karaktär möjligheter. 

Enligt vår uppfattning finns idag medborgare som vill flytta från sina villor in i hyresrätter samtidigt 

som det finns inflyttare och Invånare som vill köpa hus i Grevie. 

Vi har fått information om att det redan idag finns mark för byggande av hyreslägenheter vid 

Tvärstigen i Grevie och vill att det undersöks om det stämmer. 

Om det finns mark för byggande av hyreslägenheter i anslutning till befintliga lägenheter i Grevie 

föreslår Centerpartiet att dessa lägenheter byggs med högsta prioritet. 

Centerpartiet Båstad föreslår l<ommunstyrelsen besluta 

att uppdra till förvaltningen att säkerställa att möjlighet att uppföra hyreslägenheter i Grevie enligt 

ovan, 

att om så är fallet, intressera Båstadhem för byggande i närtid 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

DnrKS001461/2016-905 

Vakansprövning inom Vård och omsorg 

Sida 

31av35 

Beskrivning av ärendet På kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-07 uppmanades förvaltningen till 
största möjliga sparsamhet och att alla tjänster ska prövas av kommunchef, så 
även återbesättning av tjänster. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2016-12-14 att Vård och omsorg undantas från kommunstyrelsens beslut 201-
09-07. 

Arbetsutskottets förslag 1. Vård och omsorg undantas från att alla tjänster ska prövas av kommunchef, 
så även återbesättning av tjänster. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Vård och omsorg undantas från att alla tjänster ska prövas av kommunchef, 
så även återbesättning av tjänster. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

DnrKS000044/2017-100 

Sida 

32 av 35 

Utvärdering av kvaliten på städningen i kommunens lokaler 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande utvärdering av kvaliten på städningen i kommunens 
lokaler väcks på sammanträdet av Ingela Stefansson (S). 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en utvärdering av 
kvaliten på städningen i kommunens lokaler. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande av Ingela Stefansson och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en utvärdering av kvaliten på 
städningen i kommunens lokaler. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§24 

Byggbonus 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesda~um 

2017-01-11 

DnrKS001507/2016-905 

Sida 

33 av 35 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande byggbonus initieras på sammanträdet av Thomas 
Andersson (L). 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för 
beredning. 

Bo Wendt (BP): Ärendet får inte väckas. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons (L) yrkande mot eget 
yrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla det egna yrkandet. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts yrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Thomas Anderssons yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 JA- och 6 NEJ-röster. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla det egna yrkandet. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Joakim Gräbner (SD) X 

lb Nilsson (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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[i1J BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum ~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 

I Ordförande Bo Wendt (BP) 

Summa: 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får inte väckas. 

Sida 

34 av 35 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-11 

Dnr KS 001440/2016-200 

Arrende i Torekovs hamn 

Sida 

35 av 35 

Beskrivning av ärendet Med anledning av delgivning nummer 19, Beträffande huvudman för 
markarrende avseende näringsverksamheter i Torekov hamn, väcker Ib Nilsson 
(C) ett nytt ärende på sammanträdet. 

Underlag till beslutet Inkommen skrivelse beträffande huvudman för markarrende avseende 
näringsverksamheter i Torekov hamn. KS 001440/2016-200. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet vår väckas och återkommer på kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-01-18. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 


