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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Sida 

1av21 

Plats och tid: Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 25 januari 2017 kl 18:30-22:20 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Se bifogad närvarolista. 

Olof Nilsson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Katarina Pelin, kommunchef 
Henrik Andersson, bildningschef 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 

Christer de la Matte (M) och Thomas Andersson (L), ersättare Adem Qerimaj (S). 

Kommunkansliet 2017-02-02, kl. 15:00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-02-02 till och med 2017-02-27 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

7 7 7 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Daniel Olofsson Närvarande§§ 1-7 ./ [ZJ D D D D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ D [ZJ D D D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ [ZJ D D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ D IX] D D D D D D D 
(SD) Jonatan Andersson ./ D IX] D D D D D D D 
(M) Claes Sundin ./ [ZJ D D D D D D D D 
(C) Ib Nilsson ./ [ZJ D D D D D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ D IX] D D D D D D D 
(BP) Roland Nelson ./ D IX] D D D D D D D 
fMt fekaH 8 . SwaHst:eiH D D D D D D D D D 
(MP) Mårten Sterner ./ [ZJ D D D D D D D D 
E~g~ higegei::El Wilss8R D D D D D D D D D 
f63 S1~eH 81et: BeHgt:sseH Catarina Fryland (L) ./ [ZJ D D D D D D D D 
(C) Ebba Krumlinde ./ [ZJ D D D D D D D D 
(M) Susanna Heiskanen ./ [ZJ D D D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ [ZJ D D D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ D IX] D D D D D D D 
TOT ALSUMMA: 38 21 17 0 0 0 0 0 0 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 

7 7 7 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ D [X] D D D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ [X] D D D D 
(BP) Eddie Grankvist ./ D [X] D D D 
(S) Ingela Stefansson ./ [X] D D D D 
f:ilt>3 Ana Glu=istia lngemaa Tomas Bogren (SD) ./ D [X] D D D 
(C) Stefan Olsson ./ [X] D D D D 
(BP) Helena Stridh ./ D [X] D D D 
(M) Christer de la Motte ./ [X] D D D D 
(L) Thomas Andersson ./ [X] D D D D 
fQ:P3 fames fel:n::i:sea Claes Sjögren (BP) ./ D [X] D D D 
(S) Adem Qerimaj ./ [X] D D D D 
ESB3 6ztt=eliH 6t=äfiHeF Joakim Gräbner (SD) ./ D [X] D D D 
(C) Uno Johansson ./ [X] D D D D 
E 3 fenas :PeFssen Jiellin Ann Elofson (M) ./ [X] D D D D 
(BP) Kjell Andersson ./ D [X] D D D 
(BP) Hans Grönqvist ./ D [X] D D D 
{Ml!} Katai:ina '.J:oi:emalm D D D D D 
EM3 :i:eHy l'v'ztt=sseH Göran Brauer (M) ./ [X] D D D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ D [X] D D D 
(S) Göran Klang ./ [X] D D D D 
(SD) Inge Sanden ./ D [X] D D D 
(C) Sonia Larsson ./ [X] D D D D 
(L) Mats Lundberg ./ [X] D D D D 
(BP) Inge Henriksson ./ D [X] D D D 
DELSUMMA: 23 12 11 0 0 0 

1 (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
0 0 0 0 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

KF § 1 Dnr KS 000014/2017 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 2 Dnr KS 000015/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 3 Dnr KS 000016/2017 - 900 
Informationsärende 

KF § 4 Dnr KS 000018/2017 - 900 
Beslutslogg 

KF § 5 Dnr KS 001428/2016 - 906 
Omfördelning i investerings budget VA för 2017 

KF § 6 Dnr KS 001430/2016 - 500 
Avfallstaxa 2017 

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

KF § 8 Dnr KS 000231/2016 - 600 
Avskrivning av motion - Fria skolmåltider för gymnasieelever 

KF § 9 Dnr KS 000179 /2016 - 600 
Svar på motion - Upphäv politiskt beslut för att kunna rekrytera barnskötare till förskolan 

KF § 10 Dnr KS 001348/2016 - 900 
Interpellation från Christer de la Motte (M) - Kommunfullmäktiges program 

KF § 11 Dnr KS 001300/2016 - 380 
Interpellation från Christer de la Motte (M) - Kommunens lekplatser 

KF § 12 Dnr KS 001297 /2016 - 700 
Interpellation från Tony Ivarsson (M) - Dubbelbeläggning på vårdboenden 

KF § 13 Dnr KS 000046/2017 - 903 
Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram 

KF § 14 Dnr KS 000047 /2017 - 903 
Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram 

KF § 15 Dnr KS 000048/2017 - 903 
Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram 

KF § 16 Dnr KS 000049 /2017 - 903 

Sida 

2 av 21 

Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

KF § 17 Dnr KS 000076/2017 - 200 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande återvinningsstation Prästliden 

justerandes si naturer 

Sida 

3 av 21 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

DnrKS000014/2017-900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av 21 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. För dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske 
samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den dag och tid som 
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Christer de la Motte (M) och Thomas Andersson (L) som 
justeringspersoner. 

2. Utse Adem Qerimaj (BP) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2016-02-01klockan15.00 på kommunkansliet. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KQM ,MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 5 av 21 

KF§ 2 Dnr KS 000015/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till 
sammanträdena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, 
presenteras för kommunfullmäktiges presidium och godkänns av ordförande 
före utskick. 

Beslut 

Ordförande informerar att ett nytt ärende tillkommit sedan utskicket - fråga 
från Kerstin Gustafsson (M) angående återvinningsstationen på prästliden. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande förändringar: 

- Nytt ärende: Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
återvinningsstation prästliden. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 6av21 

KF§ 3 Dnr KS 000016/2017 - 900 

I nformationsärende 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2017-01-25 föredrogs följande informationsärenden: 
Bo Wendt (BP) informerade om kommunstyrelsen. 
Eddie Grankvist (BP) informerade om vård- och omsorgsnämnden. 
Helena Stridh (BP) informerade om utbildningsnämnden. 
Göran Klang (S) informerade om myndighetsnämnden. 
Håkan Mörnstad (BP) informerade om demokratiberedningen. 
Sten Wahlgren informerade om kommunrevisionen. 
Henrik Andersson informerade om integrationsfrågan (tidigare flyktingfrågan). 
Kommunikationsavdelning informerade om kommunens nya webbplats. 
Filmvisning: Invigning av Båstads station december 2015. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 4 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 000018/2017 - 900 

Sida 

7 av 21 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige 
finns en rutin för uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de 
fattade fullmäktigebeslut som ska verkställas, har bordlagts eller 
återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen 
och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2017-01-18. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Beslutslogg daterad den 18 januari 2017 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 001428/2016 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2017 

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

Sida 

8 av 21 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Kerstin Gustafsson (M) och Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson och 
ekonom Elisabet Edner. 
Förslag på budget från NSVA. 
Jämförelse av budgetförslag från kommunen och NSV A. 

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

Beslut 

Reservation 

Kerstin Gustafsson (M): Moderaterna lämnar protokollsanteckning (samma 
som kommunstyrelsen). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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. 

Moderaterna lämnar protokollsanteckning (bilaga 1). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-12-01 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Fredrik Jönsson och Elisabet Edner 
Dnr: KS 001428/2016 - 906 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Teknik och Service och NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag på budget från NSVA 
Bilaga 2. Jämförelse av budgetförslag från kommunen och NSVA 

Samråd har skett med: 
NSVA 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2017 

Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan om ombudgetering av VA investerings budget 2017. 

Bakgrund 

1 (1) 

Under vecka 4 7 hade NSVA årets sista styrelsemöte där NSVAs förslag på VA budget för 2017 
godkändes. I samband med budgetarbetet har NSVA åter sett över de investeringar som tidi
gare beslutats om i affärsplanen. NSVA önskar nu beslut från kommunen på de föreslagna för
ändringarna. Bifogat finns NSVAs förslag till investerings budget 2017 med kommentarer. 
NSVA har sedan tidigare flaggat för vissa förändringar som inarbetats i kommunens investe
rings budget. Förvaltningen föreslår att projekt Ölövsstrand utförs 2019, i enlighet med kom
munens beslutade budget och plan för investeringar då omarbetning av tid- och handlingsplan 
för utbyggnader av landsbyggdsinvesteringar pågår. Totalt innebär NSVAs förslag en minsking 
av den beslutade investeringsbudgen för 2017 med 75 tkr. Bifogat finns även en jämförelse 
mellan kommunens antagna budget samt NSVAs förslag. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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. 

Båstad 2016-12-01 

Elisabet Edner 
Ekonom 

Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 

al~ 
kan inte representeras i angivet format.\on 



2016-12-07 

Investeringar 2017-2019 
Förvaltningens förslag till 

revidering utifrån NSV As 
önskemål KF beslut 2016-11-23 § 221 Förändringar 

I 
Budget I Plan Plan Budget Plan Plan 

Kod Tkr 2018 2019 2017 2018 2019 2017 
Budget Plan Plan 

2017 2018 2019 

TEKNIK & SERVICE 
Taxefinansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
6950 Tennisvägen 10950 0 0 0 
6000 Ram I 120~1 1 000 1 000 I 120~1 1 000 1000 
6047 Projektering 400 400 400 400 

0 0 0 
0 0 0 

6150 Relining midsommarvägen 11150 0 0 0 
6070 Relining Klockarevägen 11160 0 0 0 
6995 Serviser I 9001 900 900 I 9001 900 900 

Hagalundsgatan 2 300 2 025 
0 0 0 

275 0 0 
6951 Järnvägsgatan Grevie 11140 0 0 0 
6970 Ventiler 500 500 975 500 500 975 0 0 0 
6015 Brandposter 100 100 350 100 100 350 0 0 0 

Luftningsventiler 200 200 0 0 0 
Ekorrvägen 100 3 400 100 100 3 400 100 0 0 0 
Hagagatan 0 2 000 50 2 000 -50 0 0 
Bjärevägen 1 350 1100 250 0 0 
Heimers gata 2 500 

1501 
2 500 

Fjärdingsmanvägen 150 2 200 2 200 
0 0 0 
0 0 0 

~ 
6201 Sigurdsvägen 
6073 Alvägen 11180 
6079 Relining spillvatten Båstad 

3001 
600 

I 
I 600 

Slammarpsvägen 1 500 1200 

·~ Slättarödsvägen etapp 1 500 7 500 I 500 7 500 
6995 DRICKSVATTEN REIVESTERING 

0 0 0 
0 0 0 

300 0 0 
300 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

~ 6049 VA UTB ÖLLÖVSSTRAND 
6994 Avloppsrening I 5 6051 4 875 4 830 I 5 6051 4 875 4 830 

~ 6993 Dricksvattenproduktion 970 400 2 255 1120 400 2 255 

0 0 0 
0 0 0 

-150 0 0 

} 



~ 
\ 

~ ~· 
~ 

Kod 

6008 
6010 
6027 
6033 
6069 
6049 
6960 

6004 
6006 
6007 
6058 
6009 
6009 
6009 
6009 
6011 
6012 
6012 
6015 
6017 
6018 
6019 
6026 
6014 
6014 
6014 
6031 
6041 
6042 
6043 

Tkr 

Landsbygdsinvesteringar 
Ängalag, vatten+spillvatten 
Kattvik vatten+spillvatten 
Lyavägen, vatten+spillvatten 
Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 
Hov etapp 2 
Öllövsstrand, vatten +spillvatten 
Tarravägen 10960 
Ram 
Mäsinge, vatten+spillvatten 
Karstorp, vatten+spillvatten 
Axelstorp, vatten+spillvatten 

Nyinvesteringar 
Ängstorp, nytt reningsverk 
Ledning till Ängstorp 
Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 
Nytt tillstånd Torekovs RV 
Serviser, vatten 
Serviser, spill 
Serviser Dagvatten 
Serviser V S D 
Övervakning Avloppsrening 
Mätning V S D 
Mätning V 
Skalskydd 
Mätning S 
Dagvattenledning diverse 
Mätning D 
Utredning vattenförsörjning 
Åtgärder enl. saneringsplan V 
Åtgärder enl. saneringsplan 
Åtgärder enl. saneringsplan D 
Eskilstorp-Skottorp 
Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 
Vattendomar 
Skyddsområde/Föreskrifter 

Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 

300 

2 000 
6 200 100 

o~~, 
Avvikelse från NSVAs 
förslag till revidering 

100 

20 000 6 904 
12 500 

200 200 200 
300 400 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

800 800 800 
0 

250 250 250 
0 0 0 

500 200 200 
0 0 0 

0 0 0 

1100 2 000 3 000 
0 0 0 

300 300 

2016-12-07 

Budget Plan Plan Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

300 0 0 0 
0 0 0 

2 000 0 0 0 
4 800 100 1400 0 0 

0 0 0 
0 100 3100 0 0 0 

I 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

100 0 0 0 
0 0 0 

20 000 6 904 0 0 0 
12 500 0 0 0 

200 200 200 0 0 0 
300 400 0 0 0 
320 320 320 -320 -320 -320 
240 240 240 -240 -240 -240 
240 240 240 -240 -240 -240 

800 800 800 
0 0 0 0 

250 250 250 
75 75 75 -75 -75 -75 

500 200 200 0 0 0 
125 125 125 -125 -125 -125 

0 0 0 
50 50 50 -50 -50 -50 

0 0 0 
0 0 0 

2 000 2 000 3 000 -900 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

300 300 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



2016-12-07 

I 
Budget I Plan Plan Budget Plan Plan 

Kod Tkr 2018 2019 2017 2018 2019 2017 
Budget Plan Plan 

2017 2018 2019 

6045 Rammsjö-Slättaröd återställning 0 0 0 
6046 R1-Rammsjö projektering 0 0 0 
6102 Rammsjö-Bäckebrovägen 0 0 0 

Ny vattenledning Hallandsvägen I 5001 9 000 300 I Dl 9 000 300 500 0 0 
Rl-Grevie flytt vattenledning 0 0 0 

6208 Vatten 2050 0 26 800 20 400 1 0001 26 800 20 400 -1 000 0 0 
6209 Reservkraft Eskilstorp VV 250 250 0 0 0 
6210 Process förbättringar effektivisering 0 0 

~I 0 
6211 Process förbättringar vattenrening 0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

6980 Nya vattentäkter 0 0 0 0 0 
Tryckspill Norrviken P17-P18 0 0 0 
Reservkraft mobil, generell 0 0 0 
Samlingskammare, Eskilstorp VV I 3 0001 I 3 000 0 0 0 

6212 Ekvägen, Förslöv, dagvattenproblem 0 0 0 
6990 R9 Backventiler och avlopp 0 0 0 
6018 Plommonvägen, dagvattenproblem 0 0 0 

Vattentankstationer 700 700 
Åtgärder för stigande havsnivå pstn Båstad 0 500 1000 500 
Åtgärder för stigande havsnivå Torekov RV 2 000 2 000 

0 0 0 
-1000 0 0 

0 0 0 
6214 Skottorp, nytt vattenverk 4000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 

Exoloaterine: VA 
5005 Östra Karup 6:7 exploatering 0 0 0 
5003 Grevie skoltomt 1000 1000 0 0 0 
5004 Heden exploatering 1 000 1000 0 0 0 
5010 Förslöv 2:4 exploatering 500 4 000 500 500 4 000 500 0 0 0 
5006 Lindströms backe exploatering 500 500 0 0 0 
5007 Förslöv verks. Omr. Va 3 500 3 500 0 0 0 
5009 Förslöv Väst 105 Va 500 7 500 500 7 500 0 0 0 
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv 0 0 0 
5022 Exploatering Åstad v-omr 1 Va 0 0 0 

Exploatering Grevie Böske Va 0 0 0 
5023 Banvaktarstugan Va 0 0 0 
5024 Sol och hav Torekov 0 0 0 
5025 Hasselbacken nedre 0 0 0 
5027 Exploatering Trollbäcken VA 0 0 0 

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) I 678751 84029 54 760 I 67950 I 84029 54 760 -75 0 0 



Kod 

5204 
5205 
5206 
5207 
5208 
5209 
5210 
5211 
5212 
5213 
5214 

5214 

5202 

Tkr 

Anslutnine:save:ifter 
Anslutningsavgifter Förslöv /Vadebäck 
Anslutningsavgifter Ängalag 
Anslutningsavgifter Kattvik 
Anslutningsavgifter Lyavägen 
Anslutningsavgifter Kattvik 2013 
Anslutningsavgifter Stora Hult 2013 
Anslutningsavgifter Slättaröd 
Anslutningsavgifter Östra Karup 
Anslutningsavgifter "Grevie Skoltomt" 
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 
Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 
Anslutningsavgifter Öllövsstrand 
Anslutningsavgifter Mäsinge 
Anslutningsavgifter Karstorp 
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 
Anslutningsavgifter Trollbäcken 
Övriga anslutningsavgifter 
Summa Anslutningsavgifter 

I Summa Ave:iftsfinansierad investerine: (brutto, exl.1 

Summa Anslutningsavgifter 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.< 

Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 

-2 388 
-2 388 

-955 

-997 -1433 -1433 
-1194 

-597 -3 582 -3 463 

-764 
-3 821 

-500 -500 
-2 000 -1500 
-4 000 -1500 -1500 
-8 094 -11858 -14 562 

67875 84029 54760 

-8 094 -11858 -14 562 
59 781 72171 40198 

2016-12-07 

Budget Plan Plan Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

-2 388 0 0 0 
-2 388 0 0 0 

0 0 0 
-955 0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

-997 -1433 -1433 0 0 0 
-1194 0 0 0 

-597 -3 582 -3 463 0 0 0 
0 0 0 

-764 0 0 0 
-3 821 0 0 0 

0 0 0 
-500 -500 0 0 0 

-2 000 -1500 0 0 0 
-4 000 -1500 -1500 0 0 0 
-8 094 -11858 -14 562 0 0 0 

67950 84029 54760 -75 0 0 

-8 094 -11858 -14 562 0 0 0 
59856 72171 40198 -75 0 0 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 001430/2016- 500 

Avfallstaxa 2017 

Sida 

9 av 21 

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

Yttrande: Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP) och Thomas Andersson (L), 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson. 
Taxa 2017-folder Båstad, NSR. 
Taxa 2017 - PM förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) och Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta avfallstaxa 2017 från NSR. 

2. Taxan gäller från och med 2017-04-01. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-12-06 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001430/2016 - 500 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
NSR 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2017-folder Båstad, NSR 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 2. Taxa 2017 - PM förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 

Samråd har skett med: 

Avfallstaxa 2017 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

NSR har tagit fram förslag på ny renhållningstaxa. Önskemålet är att den nya avfallstaxan bör
jar gälla den 1 april 2017. 

Bakgrund 
NSRs styrelse har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2017. Bifogat till tjänsteskri
velsen finns både förslaget till taxa 2017 samt ett PM från NSR som tar upp förändringarna mot 
tidigare taxa. 2015 gjordes en mer genomgripande genomgång av avfallstaxan och inför 2016 
gjordes mindre justeringar för att förtydliga taxan. Även inför 2017 görs mindre justeringar 
och förtydliganden för villaägare och flerfamiljs-fastigheter medan en utökad och tydligare 
taxa för verksamheter under sommar-månaderna föreslås. Ledorden vid arbetet med avfalls
taxan har precis som tidigare varit: Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. Taxan 
avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta avfallstaxa 2017 från NSR. 

2. Taxan ska gälla from 2017-04-01. 

Båstad 2016-12-06 

Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 



PM - Förslag till ny avfallstaxa i Båstad från 
1april2017 

Inledning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster 
som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna taxor och tjänster i 
de fem kommuner. där NSR ansvarar för insamling av hushållsavfall. 

2015 gjordes en mer genomgripande genomgång av avfallstaxan och 2016 gjordes 
mindre justeringar för att förtydliga taxan. 
Även i år görs mindre justeringar och förtydliganden för villaägare och flerfamiljs
fastigheter medan en utökad och tydligare taxa för verksamheter under sommar
månaderna föreslås. 

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. 

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2017. 

Förslag 
Förslaget innehåller i huvudsak förändringar i layout och förklarande text för att göra 
taxan tydligare och enklare att förstå. Dessa förändringar förklaras endast 
undantagsvis i detta PM där enbart större förändringsförslag tas upp. 

Definitioner 
En text om "Betalning" för att förtydliga vilka betalningssätt som erbjuds och vilka 
betalningsperioder som gäller läggs till. 

Återvinningspremie 
NSR gör årligen en sammanställning över intäkter från försäljningen av de 
återvinningsmaterial som samlats in hos villahushållen. Intäkterna återbetalas som en 
återviimingspremie till de abonnenter som valt att ha fastighetsnära ii1samling i 
fyrfackskärl. Återbetalningen sker genom avdrag på fakturan. 



Abonnemang för villahushåll 
Permanentboende som valt fyrfackskärl och som har mycket tidrungar och 
förpackrungar ges möjlighet att teckna ett extra abonnemang på Kärl 2, med tömillng 
13 gånger/år för en kostnad på 830 kr/år. 

Övriga abonnemang 
För att inte öka antalet abonnemang där abonnenten väljer att inte sortera sitt avfall 
fastighetsnära och för att ta bort abonnemang som endast ett fåtal abonnenter valt 
föreslås att inte längre nyteckna dessa abonnemang: 
*Hemkompost 190- resp. 140 liters kärl med 4 tömningar/år (7 resp. 16 ab.), 
*Specialdispens 240 liters kärl (11 ab.) (Alternativt firms 190- och 370-liters kärl) 
* Kompletteringskärl 240 liters kärl (0 ab.) (Alternativt finns 190- och 370-liters kärl) 

Informationsinsatser kommer att riktas mot abonnenter som har dessa abonnemang 
med målet att de ska byta till andra abonnemang. 

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
I Båstad ökar folkmängden rejält under sommarmånaderna samtidigt som stora 
evenemang lockar många hll'ister till orten. Detta ställer speciella krav på 
avfallshanteringen som måste erbjuda tömning veckans alla dagar och ibland flera 
gånger om dagen, huvudsakligen inom ett område med begränsad framkomlighet. 
Tidigare har det inte funnits tydliga taxor för denna hantering utan varje beställning 
har offererats separat vilket försvårat planeringsarbetet, gjort administrationen 
krångligare och prissätb1ingen otydlig. 
Detta vill NSR råda bot på genom att ha tydliga taxor för tömillng på helgdagar och 
tömning flera gånger per vecka. NSR föreslår också att möjlighet till akuttömning av 
mat- och restavfall w1der måndag-fredag erbjuds. Beskrivna tjänster är tillgängliga 
under juni, juli och augusti. 

I taxan finns abonnemang för tömillng av matavfall och restavfall i markbehållare. 
Då abonnemangen inte bär sina kostnader föreslås en taxehöjning med 20 %. 
Tömningsintervallet 26 tömningar/år tillkommer. 
Idag finns inga abonnemang för markbehållare i Båstads kommun. 

Hämtning av restavfall i säck tas bort då detta är ett arbetsmiljöproblem. De två 
kunder som har säckhämtning är informerade och avser byta till kärl. 

Evenemangs taxa 
Priset för exh·atömillng ändras från 50 kr till 100 kr som bäth·e motsvarar den 
ersättning entreprenören får. 



Slamtönming 
Benämningen" Årlig kampanjtömning" ersätts av "Schemalagd årlig tömning" som 
bättre förklarar vad tjänsten innehåller. 

Akuttömning och Jourtömning 
Akuttömning och Jourtömning samlas under rubriken "Akuttömning" och texten 
kring tjänsterna förtydligas. 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 
Priset avser vid samtidig tömning av slamavskiljare. Priset 1590 kr som gäller utan 
samtidig tömning av slamavskiljare läggs till. Behandlingsavgift tillkommer. 

Extra tjänster 
Tjänsterna Telefonavisering och Kombispolning införs efter önskemål från 
ab01menterna. 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja 
Enhetstaxa 500 kr oavsett storlek på behållare. 

Styreff ek ter 
Förslaget är i huvudsak ett förtydligande av förra årets taxa. 

Taxeuttag och konsekvenser 
Taxeuttag 
Då förslaget inte irmehåller några stora förändringar bör det totala taxeuttaget inte 
ändras jämfört med 2016 då det beräknas uppgå till ca 27 Mkr. 
Budget 2017 = 27,5 Mkr 

Konsekvenser 
Förslaget antas inte ge några större konsekvenser för villaägare men målet är att det 
ska bli enklare för näringsidkare som behöver tätare tömningar under sommaren. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 10 av 21 

KF§ 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. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Ajournering: 

Propositionsordning 1 

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

Under ärendet yttrar sig Hans Grönkvist (BP), Karin Schmidt (BP), Christer de 
la Motte (M), Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L), Bo Wendt (BP), 
Stefan Olsson (C), Jonatan Andersson (SD), Helena Stridh (BP) och Marianne 
Mjöberg (BP). 

Förslag till utvecklingsstrategier för Båstads kommuns översiktsplan från den 
tillfälliga beredningen. 

Ingela Stefansson (S), Christer de la Motte (M), Thomas Andersson (L) och 
Stefan Olsson (C): Bifall till beredningens förslag. 

Hans Grönkvist (BP) med bifall av Jonatan Andersson (SD): Ändringsyrkande 
att "Skapa förutsättningar för att öka antalet året runt boende i kommunen" 
stryks under rubriken boende. 

Hans Grönkvist (BP) med bifall av Jonatan Andersson (SD), Marianne Mjöberg 
(BP) och Helena Stridh (BP): Tilläggsyrkande att kommunfullmäktige beslutar 
att ge den politiskt tillsatta beredningen fortsatt uppdrag att föra dialog med 
förvaltningen och vara den part som får återkoppling och information 
kontinuerligt. 

Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 

Ordförande ställer proposition på beredningens förslag och Hans Grönkvist 
(BP) m.fl. förslag inklusive ändringsyrkande. Efter framställd proposition finner 
ordförande att beredningens förslag har bifallits. 

Omröstning begärs .. 
Fortsätter på nästa sida. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstning: 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 2 

Beslut 

2017-01-25 

KF§ 7 Dnr KS 000652/2014- 315 

Forts. Utvecklingsstrategier för Båstads kommuns 
översiktsplan 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla beredningens förslag röstar JA. 

11av21 

Ledamot som vill bifalla Hans Grönkvists (BP) m.fl. förslag röstar Nej. 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 17 Nejröster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har beredningens 
förslag bifallits. 

Efter omröstningen ställer ordförande proposition på Hans Grönkvists (BP) 
m.fl. tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anta utvecklingsstrategierna som utgångspunkt för förvaltningens arbete med 
att ta fram samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



~BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2016-12-30 
Till: l<ommunfullmäktige 

1 (3) 

Bilaga: Beslut kommunfullmäktige (2016-09-21) angående Projektbeskrivning för Översikts
plan för Båstads kommun (daterad 2016-07-07) 

Utvecklingsstrategier för Båstads kommuns översiktsplan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan 
för Båstads kommun. Beredningen har utfört sitt uppdrag i och med förslag till utvecklingsstra
tegier för Båstads kommuns översiktsplan presenteras för beslut i kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I februari 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun och att en beredning skulle tillsättas. I septem
ber 2016 beslutade kommunfullmäktige om en projektbeskrivning för översiktsplanearbetet 
och en tillfällig beredning, vars uppgift var att ge kommunfullmäktige förslag till utvecklings
strategier för en ny översiktsplan, valdes. 

Aktuellt 
Den tillfälliga beredningen har representerats av sju partier (Liberalerna enbart med ordinarie 
plats och Miljöpartiet enbart med ersättare). Arbetet har letts av Hans Grönqvist (BP) som ord
förande och Jessica Andersson (S) som vice ordförande. Arbetet har genomförts i enlighet med 
projektbeskrivningen och beredningen har haft tre sammanträden med en mer omfattande 
återkoppling av arbetet till partigrupperna mellan andra och tredje mötet. Alla partier bjöds 
även in via gruppledarna till ett extra informationsmöte den 8/11 med fokus på det förslag till 
utvecklingsstrategler beredningen arbetat fram. 

Det har vid varje mötestillfälle funnits möjligheter till diskussion och samtal inom beredningen. 
Vid de två första tillfällena baserades diskussionerna på, av förvaltningen förberedda, diskuss
ionsfrågor. Diskussionsfrågorna hade vid första tillfället fokus på det regionala sammanhanget 
och det lokala perspektivet på utvecklingsmöjligheter. Utifrån en presentation av regionala och 
delregionala planeringsunderlag, kommunens vision och mål diskuterades bl.a. vilka de viktig
aste utvecklingsfrågorna är för Båstads kommun och hur kommunen bäst kan bidra till den 
regionala utvecklingen. 

Vid det andra mötestillfället låg fokus på de frågor som beredningen identifierat som viktiga 
för utvecklingen av kommunen och förslag till utvecklingsstrategler diskuterades och priorite
rades. 

Arbetet har utgått från samma tidsperspektiv som visionen dvs. år 2030. 

Vid tredje tillfället gjordes en genomgång av de synpunkterna kom inkommit från partierna 
under förankringsprocessen och de olika förslagen diskuterades. Beredningen beslutade, efter 
debatt, om följande utvecklingsstrategier att presentera som förslag till kommunfullmäktige: 

;' 



2 (3) 

BOENDE 
• Arbeta för en balanserad och hållbar samhällsutveclding där miljöfrågor gällande både mark 

och vatten ställs i fokus 

• Skapa förutsättningar för att öka antalet året runt boende i kommunen 

• Skapa förutsättningar och prioritera året runt bostäder i centrala och kollektivtrafiknära lägen i 
tätorterna för att möta invånarnas bostadsbehov 

UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRETAGANDE 
• Skapa förutsättningar för bättre utbildningsmöjligheter för fler 

• Skapa förutsättningar för företagare och entreprenörer att utveckla sina ideer och verksamhet

er samt för besöksnäring, handel, föreningsliv, naturbruk och kultur att utvecklas 

INFRASTRUKTUR 
e Nyttja befintlig infrastruktur effektivt och investera i ny infrastruktur i strategiskt hållbara struk-

turer 

• Skapa en struktur som gynnar hållbara och sammanhängande kollektiva transporter genom att 
öka tillgängligheten, inom och till kommunen, med fortsatt utveckling och förbättrat utbud av 

kollektivtrafik och gång- och cykelvägar 
11 Skapa förutsättningar för digitala kommunikationer som gynnar flexibelt arbete, näringsliv och 

fritid 

ORTSTRUKTUR, BYARNA OCH EN LEVANDE LANDSBYGD 
e Se kommunens flerkärniga ortsstruktur som en tillgång- byarna kompletterar varandra istället 

för konkurrerar med varandra 

• Värna om, och varsamt utveckla, den natur och kultur som gör oss unika . Vid avvägning mellan 
olika samhällsintressen ska natur och kultur prioriteras högt 

• Möjliggör en hållbar, attraktiv och levande landsbygd samt värna och utveckla jord- och lant

bruk 

• Främja en socialt hållbar orts utveckling som möjliggör fler mänskliga möten 

• Tillgängliggör tätortsnära natur med kopplingar till vattnet 

TRYGGHET OCH SÄI<ERHET 
• Främja trygghet och säkerhet i de miljöer människor rör sig. 

• Genom framsynthet utveckla beredskap för påverkan från klimatet och övriga rlsl<bllder 

Övervägande/framtid 
Beredningen har utfört sitt uppdrag och presenterar härmed sitt förslag till utvecklingsstrate
gier för Båstads kommun till kommunfullmäktige. Beredningen var inte enig om alla utveckl
ingsstrategier och ansåg att diskussionen skulle tas i kommunfullmäktige för ett så demokra
tiskt beslut som möjligt. 

Slutgiltigt beslutade utvecklingsstrategier kommer verka som utgångspunkter och styra in
riktningen av den strategiska planeringen för kommunens markanvändning för att bidra till att 
skapa möjligheter för kommunen att utvecklas i riktning mot att uppnå kommunens vision. 

Under förvaltningens arbete med framtagandet av samrådshandlingen för översiktsplanen 
kommer, enligt projektbeskrivningen återkoppling och information ske inför samråd. Komplet
terande informationstillfälle kommer också ske vid halvårsskiftet 2017. 



3 (3) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår I<ommunfullmäktige att besluta: 

1. Att anta beredningens förslag till utvecldingsstrategler för att användas som utgångs
punkt för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandlingen för Båstads kom
muns översiktsplan. 

Båstad 2016-12-30 

Hans Grönqvist, 
Beredningsordförande 



I~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
I<ommunfullmäktlge 

KF§ 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 000652/2014- 315 

Ny översiktsplan för Båstads kommun 

Sida 

14av49 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2016-02-17 beslut om att ge förvaltningen 
uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun i enlighet med 
Boverkets modell och att en beredning som arbetar under Kommunfullmäktige 
skulle tillsättas. Beredningens uppdrag är att formulera utvecldingsstrategier 
för vad kommunens strategiska markanvändning ska fokusera på för att gå i 
riktning mot kommunens vision. Utvecklingsstrategierna ligger sedan till grund 
för förvaltningens arbete med att ta fram översiktsplanen. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP) 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare l{ristina Bell 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Projektbeskrivning för ny översiktsplan för Båstads kommun godkänns. 

2. Utse 9 ledamöter med ersättare för en tillfällig beredning med uppgift att ge 
kommunfullmäktige förslag till utvecklingsstrategier för ny översiktsplan för 
Båstads kommun. 

3. Partierna ger förslag på ledamöter till den tillfälliga beredningen, som ska vara 
proportionellt valda, inför kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-21. 

usterandes si naturer Utdra sbes ritande 



fAI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2016-07-07 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000652/2014 - 315 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef. OlofSellden, Planchef. Katarina Pelin, Kommunchef 

Projelctbeslcrivning för Översiktsplan för Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2016-02-17 beslut om att ge förvaltningen uppdrag att ta fram en 
ny översiktsplan för Båstads kommun i enlighet med Boverkets modell och att en beredning 
som arbetar under Kommunfullmäktige skulle tillsättas. Beredningens uppdrag är att formu
lera utvecklingsstrategier för vad kommunens strategiska markanvändning ska fokusera på för 
att gå i riktning mot kommunens vision. Utvecklingsstrategierna ligger sedan till grund för för
valtningens arbete med att ta fram översiktsplanen. 

Aktuellt 
För att beredningen ska kunna starta sitt arbete krävs att kommunens vision är antagen. Vis
ionen visar riktningen för hela kommunens utveckling. Utvecklingsstrategierna för kommu
nens strategiska markanvändning ska identifiera och ta ställning till vad som är väsentligt och 
vad som måste prioriteras för att nå kommunens vision och för att kommunen ska kunna möta 
nuvarande och kommande invånares behov. 

Kommunens vision och utvecklingsstrategierna kommer tillsammans med tidigare beslutade 
planeringsunderlag från regional, del-regional och kommunal nivå att utgöra underlag och av 
förvaltningen vägas samman till ett förslag till översiktsplan för Båstads kommun. Exempel på 
tidigare beslutade underlag är den Regionala utvecklingsstrategin, Strnkturplan för Skåne 
Nordväst samt bostadsförsörjningsprogram och cykelstrategi för Båstads kommun. Även med
borgardialogen som har genomförts genom enkäten "Framtidens Båstads kommun" och 
byarådens arbete med byarnas egna visioner och förslag som har pågått sedan 2014 kommer 
också vägas in i arbetet med översiktsplanen. 

Metod för beredningens arbete 
Beredningen kommer att träffas vid tre tillfällen och därefter lämna sitt förslag till övergri
pande och prioriterade utvecklingsstrategier. Förvaltningen förbereder dessa möten samt 
sammanfattar efter respektive möte. Beredningens ledamöter återkopplar till respektive parti 
under den period då beredningen arbetar för att underlätta Kommunfullmäktiges beslut om 
utvecldingsstrategierna. 
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Tidplan 
2016-09-26 

2016-10-27 

2 (3) 

Beredningsmöte 1. 
Diskussion för att, utifrån visionen, komma fram till inriktning för 
utvecklingsstrategier. 

Beredningsmöte 2. 
Prioritering, utifrån förslag till utvecklingsstrategier, vad kommu
nen ska satsa på inom de områden som påverkar den fysiska sam
hällsplaneringen. 

2016-10-27 - 2016-11-24 Beredningen återkopplar till partierna. 

2016-12-12 

2017-01 

2017-01 

2017 

2018 

2019 

Resurser 

Beredningsmöte 3. 
Diskussion om utvecldingsstrategierna samt eventuella justeringar 
efter politisk återkoppling. 

Utvecklingsstrategier till KS för beredning 

Utvecklingsstrategier till KF för beslut 

Under 2017 arbetas en samrådshandling för översiktsplanen fram 
av förvaltningen utifrån de antagna utvecklingsstrategierna. Under 
samrådet genomförs medborgardialog. Löpande återkoppling och 
information till politiken innan samrådshandlingen går upp för be
slut. Samråd preliminärt planerat till hösten/vintern 2017. 

Under våren/sommaren 2018 arbetas en granskningshandling för 
översiktsplanen fram av förvaltningen utifrån de synpunkter som 
kommit in under samrådet. Löpande återkoppling och information 
till politiken innan granskningshandlingen går upp för beslut. 
Granskning preliminärt planerad till hösten/vintern 2018. 

Justering efter granskning, antagande av översiktsplanen prelimi
närt planerat till sommaren 2019. 

Den tillfälliga beredningens arbete finansieras av Kommunfullmäktige. Förvaltningens arbete 
med utvecklingsstrategier och samrådshandlingen görs inom befintlig ram. Medel för föt•valt
ningens arbete med granskningshandling och arbete inför antagande av Översiktsplanen 
kommer att äskas i budget för 2018 och 2019. 

Övervägande/framtid 
Denna projektbeskrivning följer den modell som Boverket tillsammans med pilotkommuner 
arbetat fram. Bas ÖP är efter antagande grunden för en ny process med rullande översiktspla
nearbete. Det vill säga kontinuerlig uppdatering av översiktsplanen som beslutas av Kommun
fullmäktige. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Under förutsättning att visionen för Båstads kommun är antagen godkänna projektbeskriv
ningen för ny översiktsplan för Båstads kommun. 
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2. Utse ledamöter för en tillfällig beredning för det inledande arbetet med utvecklingsstrategier 
för ny översiktsplan för Båstads kommun. 

Båstad 2016-07-07 

Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 12 av 21 

KF § 8 Dnr KS 000231/2016 - 600 

Avskrivning av motion - Fria skolmåltider för gymnasieelever 

Beskrivning av ärendet 2017-02-12 motionerade Ingrid Zäther (S) om införandet av fria skolmåltider 
för gymnasieelever. Sedan dess har fria skolmåltider tillförts budget 2017 
genom tilläggsyrkande vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2016-06-
22. Vid revidering av budget 2016-11-23 skedde inga förändringar, utan fria 
skolmåltider för gymnasieelever kvarstår. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium har hanterat motionen under presidiemöte 
2017-01-12. Eftersom motionen ej längre är aktuell föreslår presidiet att den 
kan avskrivas från vidare hantering. 

Tjänsteskrivelse från kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motion om fria skolmåltider för gymnasieelever från Ingrid Zäther (S) avskrivs. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2017-01-25 

Dnr KS 000179 /2016 - 600 

Sida 

13 av 21 

Svar på motion - Upphäv politiskt beslut för att kunna rekrytera 
barnskötare till förskolan 

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. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S) och Helena Stridh (BP). 

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

Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Helena Stridh (BP): Bifall till motionen 
(kommunstyrelsens förslag). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

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

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-10-26 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: KS 000179/2016 - 600 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Utbildningsnämnden och förskolechefer 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
IBarnkonsekvensanalys 

Samråd har skett med: 
Förskolechefer och förskoleutvecklare 

Tjänsteskrivelse 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp antog 2016-02-01 en motion med yrkandet att. 

1. Beslutet att enbart anställa förskollärare vid nyanställning upphävs 

1 (2) 

2. Ge förskolecheferna rätt att rekrytera den medarbetare som de anser lämpliga för den 
aktuella tjänsten. 

Bakgrund 
Förskolan styrs av Skollagen och förskolans läroplan, Lpfö-98/2010. Syftet med utbildningen i 
förskolan är, enligt skollagen, att den ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
barnen en trygg omsorg. Läroplanen anger att den pedagogiska verksamheten ska genomföras 
så att den stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande. Det finns långs flera bestäm
melser som styr innehållet i förskolan men denna är viktigt i fråga om vilka medarbetare som 
kan ansvara för vilka delar av verksamheten. 
I nuvarande skollag som trädde i kraft 1 juli 2011 blev förskolan en egen skolform. Det tydlig
gjordes också att det är legitimerade förskollärare med behörighet att undervisa i förskola som 
får bedriva undervisning och att det är förskollärare som också har ansvar för densamma. Skol
lagen kap 2 § 13. 
För att leva upp till både skollag och läroplan måste den största andelen medarbetare på en 
förskola vara legitimerade förskollärare . 
När nuvarande beslut att anställa förskollärare på lediga tjänster togs i slutet på 1990-talet var 
det en naturlig följd av att förskolan fick egen läroplan. Det var även en tydligt signal från an
svariga politiker att förskolan är viktig och därmed behöver högskoleutbildad personal för att 
uppfylla läroplanens nya och ökade krav. 

Aktuellt 
Redan i dag anställs barnskötare när förskolechefen anser att just den kompetensen behövs -
särskilt med tanke på att det finns brist på utbildade förskollärare. Detta ligger helt i linje med 
styrdokumenten där förskolechefen är ansvarig för sin inre organisation och det pedagogiska 
ledarskapet. 
Barnskötarna i kommunen är välutbildade och utför ett kvalificerat arbete i förskolorna. 
Det är viktigt att påpeka att det i dagsläget inte finns en barnskötarutbildning som ger tillräck
liga kunskaper för att kunna anställas för att utföra ett arbeta som kan likställas med det arbete 
anställda barnskötare i dag utför. Den utbildning som finns är Barn- och fritidsprogrammet 
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som mer ger en övergripande grundutbildning och sträcker sig från barn till vuxen. För att 
kunna arbeta i en förskola krävs någon form för påbyggnadsutbildning. 

Övervägande/framtid 
Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan. En god förskola är en viktig faktor för att 
barnen så småningom ska få godkända betyg i samtliga ämnen i grundskolan samt genomföra 
gymnasieutbildningen på tre år. Skolans uppdrag är att verka för att alla får förutsättningar att 
delta aktivt i samhälls- och arbetslivet. Detta är en viktig del av skolans kompensatoriska upp
drag. 
För att Båstads kommun ska leva upp till att vara en attraktiv arbetsgivare krävs det att kvali
teten inom förskolan bibehålls med ett hög andel förskollärare. 
Om kommunen sänker kraven vid nyrekrytering tvingas förskolecheferna att rekrytera 
barnskötare med låg utbildning. Följden kan bli att färre utbildade förskollärare söker sig till 
kommunen. Dessutom finns en risk att redan anställda förskollärare söker sig till andra ar
betsplatser, där de kan dela på förskolläraruppgifter med fler behöriga och legitimerade kolle
gor. Båstads kommun bör sträva efter att det på varje förskola finns minst två förskollärare per 
avdelning. 
Förskolechefens rätt att anställa den medarbetare som anses lämplig bör framför allt gälla 
medarbetare med annan pedagogisk högskoleutbildning, som tex. musiklärare, dramapeda
gog, hälsopedagog eller ateljerista. Dock kvarstår kravet att legitimerade förskollärare ansva
rar för undervisningen i förskolan och att det därmed måste vara minst två förskollärare på 
varje avdelning. 

Barn konsekvensanalys 
Ja 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

1. Motionen bifalls 
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 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn och skola 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn konsekvensanalys: 

2016-10-26 

1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 

Ja: X 

Motivering för beslutet: 
Barns möjlighet till lärande och utveckling berörs direkt om motionen godkänns. 

2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 

Positivt: X 

Motivering för beslutet: 
Skollagen kap 2 § 13: "Endast den som legitimation som lärare eller förskollärare och 
är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen." Kommunen som huvud
man måste följa skollagens bestämmelser. 
Ett observandum är dock att om det anställs färre förskollärare kommer undervisning
en i förskolan att minska i omfattning. 

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

Nej: X 

Motivering för beslutet: 
Det är svårt att föra en dialog med små barn 1-5 år om begreppet undervisning och 
uppdraget enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 2010/98 och Skollagens bestämmel
ser. 

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

Nej: X 

Motivering för beslutet: 
Rätten till god utbildning finns inskriven i Barnkonventionen artikel 28. 
I artikel 3 står det därförutom: "Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 
eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet." 

Birgitte Dahlin 
Barn och skola 

1 (1) 
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2016-01-26 

Upphäv politiskt beslut, för att kunna rekrytera barnskötare till förskolan. 

För några år sen togs ett politiskt beslut att vid nyrekrytering skall förskollärare anställas. Man ville 
öka andelen högskoleutbildad personal på förskolan. Detta syfte har nåtts 

Vad förskollärare ska ansvara för står tydligt angivet i läroplan för förskolan. Det står också tydligt 
angivet vad arbetslaget har ansvar för. 

Minst en förskollärare måste finnas i varje barngrupp. Det gäller samma för offentliga som privata 
förskolor. 

I arbetslagen finns idag legitimerade förskollärare och barnskötare med gymnasial utbildning med 
pedagogisk inriktning som ansvarar för undervisningen. Det finns också i arbetslagen andra med
arbetare som har utbildningar som inte har pedagogiska inslag. 

Vistelsetiden för förskolebarnen har ökat. Detta gör det svårare att få förskolepengen att räcka till. 
Förskollärartjänster tar en större del av förskolepengen än barnskötartjänster. 

Det råder brist på legitimerade förskollärare och det är svårt att leva upp till det fattade politiska 
beslutet. 

Förskolecheferna borde få rätt att anställa den som de anser vara lämplig att ingå i det arbetslag 
som behöver en ny medarbetare. Kvaliteten skulle öka om man fick anställa utbildade barnskötare 
istället för vikarier utan pedagogisk utbildning 

Barnskötarna söker sig till andra kommuner där de anställer barnskötare. Beslutet innebär också 
svårigheter för barnskötare att öka sin sysselsättningsgrad eller byta förskola. På grund av beslutet 
att enbart anställa förskollärare anses barnskötare inte ha kompetens för dessa tjänster 

Vi yrkar: 
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. 

/tttj/d; .//;~ ... --~~--
lngelcf'Stefansson (S) 

./)aldem~krater. as fullmäktigegrupp har den 1 februari 2016 antagit motionen 

(J?Me ~? 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 001348/2016 - 900 

Interpellation från Christer de la Motte (M) -
Kommunfullmäktiges program 

Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) har interpellerat om det politiska ansvaret för 
genomförande och uppföljning av kommunfullmäktiges antagna program. 

Sida 

14 av 21 

Yttrande: Under interpellationsdebatten deltar Christer de la Matte (M), Bo Wendt (BP), 
Göran Brauer (M) och Kerstin Gustafsson (M). 

Underlag till beslutet Interpellation från Christer de la Matte (M). 
Svar på interpellation från Bo Wendt (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Interpellation 

Föregående mandatperiod tog politiska beredningar fram program för olika delar av den kommunala 

verksamheten . 

Dessa handlade om vad som skulle uppnås och övergripande prioriteringar. De antogs sedan av 

fullmäktige. 

Vi har nu en ny organisation där dessa beredningar är avskaffade. I kommunens styrdokuments 

hierarki står det att dessa program skall revideras under mandatperioden. Vi har nu också antagit en 

ny vision och styrdokumenten skall utgå från den. 

Det är därför viktigt att få klarhet i vem som gör revideringar och uppföljningar av programmen då 

dessa är alltför viktiga för att glömmas bort. 

Fråga: 

Var ligger det politiska ansvaret i den nya organisationen för att dessa genomförs och hur skall 

uppföljning ske? 

Bjäre Båstad moderaterna 

Christer de la Motte 

Gruppledare 
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Svar till interpellation från moderaterna kring ansvar för kommunens program 
···························· ·· ······: 

De av fullmäktige tidigare framtagna programmen har följts upp och redovisats till kommunstyrelsen. 

Uppföljningen ger för handen att Båstads kommuns program behöver uppdateras så att de är 

aktuella och till innehåll relevanta. 

Denna uppdatering ansvarar Kommunfullmäktige för, och kommer så att göra genom att tillsätta 

tillfälliga beredningar. Vid en uppdatering är det viktigt att tydliggöra ansvaret för genomförandet 

och uppföljningen av programmens innehåll. Båstads kommun ska inte ha styrdokument som inte är 

en del i styrningen. 

Uppföljningen påtalar vikten av att innehållet i dagens- och kommande program arbetas in i 

nämndernas nämndsplaner. Oavsett om frågan gäller dagens program eller kommande uppdaterade 

program, är nämnderna ansvariga för att i budgetprocessen arbeta in programmens innehåll i sina 

planer efter den politiska ambitionen i genomförandet. 

Uppföljningen av programmens genomförande sker genom återrapportering från förvaltningen till 

nämnderna och från nämnderna till kommunstyrelsen och från kommunstyrelsen till 

kommunfullmäktige. 

Det är av stor vikt att Båstads kommuns olika delar i styrprocessen samverkar, så att vi inte får 

otydligheter i ansvar och motstridig styrning. Ambitionen är att styrmodellen ska tydliggöra ansvar 

och på ett enkelt sätt visa på när den enskilde tjänstemannen gjort ett bra arbete såväl som när de 

olika politiska nivåerna har hanterat uppdraget och det ekonomiska ansvaret, för en god ekonomisk 

hushållning. 

Kommunstyrelsens ordförande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 11 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 001300/2016 - 380 

Interpellation från Christer de la Motte (M}- Kommunens 
lekplatser 

Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) har interpellerat om hur kommunen tänker om 
lekplatser på orter utanför Båstad. 

Sida 

15 av 21 

Yttrande: Under interpellationsdebatten deltar Christer de la Motte (M), Bo Wendt (BP), 
Göran Brauer (M) och Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Interpellation från Christer de la Motte. 
Svar på interpellation från Bo Wendt (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -10- 2 6 
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I tidningen läste jag att kommunen sålt mark i Båstad och vill lägga 600 OOOkr 
på lekplats i Båstad där det finns åtta. Jag ställer mig frågan hur kommunen 
tänker med de andra orterna i kommunen utifrån lekplatser. 
Vi vill ha inflyttning på alla våra orter och gärna barnfamiljer. En förutsättning 
för att flytta till en ort kan vara lekmöjligheter för barnen. 
En lekplats erbjuder också barn och vuxna i kommunens orter möjlighet att 
mötas oavsett kön, etnisk tillhörighet och ålder. Det är också en förutsättning 
för våra barn att röra sig allsidigt på fritiden för att lyckas bättre med sin 
skolgång. 
l<ommunen tog bort lekplatsen vid gamla Backaskolan i Grevie där det fanns 
linbana, snurrgunga, räcken och gungor. Där har tyvärr inte blivit något nytt för 
barnen i centrala Grevie. 

Hur tänker kommunen med övriga orter som inte har någon/några fina 
lekplatser som Båstad redan har? 

För Moderaterna 

Tony lvarsson Christer de la Matte 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum 
2016-11-03 

Handläggare 

Vårt dnr 
1300 /16-380 

Moderaterna 
Christer de la Matte 
Tony Ivarsson 

1 (1) 

Svar på interpellation - Lekplatser i Båstads kommun 

Lekplatser är viktiga mötesplatser för alla åldrar och bidrar till ett socialt liv som främjar folkhälsan 
genom att locka till en aktiv fritid i friska luften. Det är goda vanor som implementeras tidigt i en 
människas liv. 

Båstads kommun har huvudmannaskapet för lekplatserna i Båstads tätort samt för två av de tre 
lekplatserna som finns i Torekov. 
De 600 tkr som 2016 satsas på lekplatserna i Båstads tätort är pengarna som har ursprung från den 
tomtförsäljning som gjordes efter nedläggningen av lekplatsen på Dalhemsvägen i Båstad. När 
ärendet om tomtförsäljningen hanterades fattade kommunstyrelsen även beslut, efter moderater
nas tilläggsyrkande, att pengarna från försäljningen skulle användas till att rusta upp övriga kom
munala lekplatser. Båstadbarnen "blev av med" en lekplats, det känns därför rimligt att satsningen 
görs i Båstad. 

Beslut om att riva Backaskolan är taget och det finns därför inte längre någon hyresgäst i fastighet
en -därmed ingen hyresintäkt och ingen budget till att sköta utemiljön med. Trots detta har teknik 
och service prioriterat att klippa gräset och hålla en minimistandard på skoltomten. Att upphöra 
helt med skötsel av utemiljön på skoltomten skulle kunna leda till skadegörelse och en otrygg miljö i 
Grevie samhälle. Det är kostsamt att driva en lekplats. Den ska ha tillsyn varje vecka, periodiskt un
derhåll och årlig besiktning, därutöver ska fallunderlag rensas och hållas i gott skick Detta är an
ledningen till att vi har plockat bort lekredskapen på Backaskolan. I Grevie finns det fem lekplatser 
som vägföreningen ansvarar för. 

I planen för 2018 finns medel avsatta för att anlägga en ny lekplats i Förslöv lik den populära lek
platsen Gulstad. I övrigt ligger ansvaret, utanför Båstad och Torekov, på vägföreningar eftersom 
kommunen i nya detaljplaneprocesser ofta fattar beslutet om att lägga huvudmannaskapet för 
vägar och allmän platsmark på vägföreningar. Därmed lämnas också ansvaret för utveckling och 
fortsatt drift av allmän platsmark över. 

Båstad den 22 november 2016 
/Bo Wendt 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 16 av 21 

KF § 12 DnrKS001297/2016-700 

Interpellation från Tony lvarsson (M)- Dubbelbeläggning på 
vård boenden 

Beskrivning av ärendet Tony Ivarsson (M) har interpellerat om hur kommunstyrelsens ordförande ser 
på dubbelbeläggning på vårdboendena på lång och kort sikt. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Christer de la Matte (M) ställer interpellationen, då Tony Ivarsson (M) är 
frånvarande. Bo Wendt (BP) lämnar över ordet till Eddie Grankvist (BP) som 
har det politiska ansvaret för ansvarig vård- och omsorgsfrågorna. 

Under interpellationsdebatten deltar Christer de la Matte (M) och Eddie 
Grankvist. 

Interpellation från Tony Ivarsson (M). 
Svar på interpellation från Eddie Grankvist (BP). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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INTERPELLATION 

Båstad kommun har ansvar för korttidsvård. Statistik för Bjärehemmet -3/4 samt Skogsliden 

avd. Björken visar på en beläggning för januari -16 till och med september -16 på en 

beläggningsgrad som långt överstiger 100%. 

Bjärehemmet % har i snitt en beläggning på 113.5%. Skogs liden avd. Björken på 134%. 

Topparna har varit 152% på Bjärehemmet samt 163% på Skogsliden. 

Vid några av dessa dubbelbeläggningar visar det sig att situationen blivit ohållbar både för 

vårdtagare och personal. Personer i livets slutskede delar rum med i detta sammanhang 

"förhållandevis" friska personer. 

Vad ämnar l<SO vidta för åtgärder på både lång och kort sikt för att undvika dubbelboende 

enligt det ovan beskrivna? 

Båstad den 20 oktober 2016 

För Moderaterna 

I 

Tony lvarsson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-10 

Handläggare: Emma Pihl 

Svar på interpellation 

Tjänsteskrivelse 

Moderaterna har 20 oktober 2016 inkommit med en interpellation kring dubbelbe
läggningar inom korttidsvården. 

1 (2) 

Alla dubbelbeläggningar ska bygga på frivillighet och vård och omsorgstagaren tillfrå
gas alltid inför denna planering. Det görs även en risk och konsekvensanalys inför varje 
tillfälle. Det bör också påpekas att den sociala kontakten mellan vård och omsorgsta
gare som delar rum även kan vara uppskattad och dubbelbeläggning ska inte endast 
ses negativt. Det viktiga är att det bygger på frivillighet och att vård och omsorgsta
gerens allmäntillstånd och prognos framåt är styrande i beslutet kring enkel- eller 
dubbelrum. 

3-4:an har lägenheter som är avsedda för en boende per rum men vissa rum är möjligt 
att vårda ytterligare en vård och omsorgstagare. Dock är utrymmena små, det finns 
inte helt adekvata tekniska hjälpmedel på grund av lokalens beskaffenhet, och det är ur 
integritetsskäl inte helt lätt att vårda två vård och omsorgstagare i samma lägenhet. 
Dessutom är "kringutrymmen" få på 3-4:an vilket inte möjliggör att med kort varsel 
skapa enskildhet för vård och omsorgstagaren. 

På Björken, lokaliserat på Skogsliden, finns lägenheter som väl lämpar sig även för två 
vård och omsorgstagare på de flesta rummen, det vill säga de disponibla vård platserna 
överstiger antalet fastställda vårdplatser, utan att kvaliteten försämras. Det finns också 
på Skogsliden "kringutrymmen" vilket innebär att enskildhet för vård och omsorgsta
garen kan ordnas omedelbart vid behov. IVO gjorde den 22 januari 2016 ett oanmält 
besök för att granska Båstads kommuns rutiner i detta sammanhang vilken föll väl ut. 

Sammanfattningsvis 
När disponibla vårdplatser överstiger antalet fastställda vårdplatser uppkommer ef
fekten med beläggning långt över 100% utan att det automatiskt påverkar vårdkvali
teten negativt så länge bemanningen är ändamålsenlig. 

Dubbelbeläggning bygger på frivillighet och uppfattas ofta som positivt av vård och 
omsorgstagarna. Innan dubbelbeläggning sker görs en risk- och konsekvensanalys. 

För att mer långsiktigt arbeta med frågan kring behovet av korttidsplatser i Båstads 
kommun har ett mottagningsteam inrättats från och med 12 september 2016. Teamets 
uppgift är att i hemmet rehabilitera och stötta vård och omsorgstagare som annars 
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skulle befinna sig inom korttidsvården. Teamets arbete är i uppstart och det är för ti
digt att se effekter av behovet inom korttidsvården. 

Emma Pihl 
Vård och omsorgschef 

/ 

·:; / ~ 
~l:::i&c4 

Ordf. Vård och omsorgsnämnden 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 

KF§ 13 Dnr KS 000046/2017 - 903 

Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av miljö-, 
energi- och vindkraftsprogram 

17 av 21 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av fem ledamöter till den tillfälliga 
beredningen för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram. Beredningen 
ska vara proportionellt tillsatt. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Valberedningen föreslår Lars Fagerberg (BP), Kjell Stridh (BP), Kerstin 
Gustafsson (M), Nils-Börje Nilsson (C) och Jessica Andersson (S). 

Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Protokollsutdrag från valberedningen 2017-01-24 (§ 2). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ledamöter i den tillfälliga 
beredningen för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram: 

Lars Fagerberg (BP) 

Kjell Stridh (BP) 

Kerstin Gustafsson (M) 

Nils-Börje Nilsson (C) 

Jessica Andersson (S) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 

KF § 14 DnrKS000047/2017-903 

Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av miljö-, 
energi- och vind kraftsprogram 

18 av 21 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av fem ledamöter till den tillfälliga 
beredningen för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram. Beredningen 
ska vara proportionellt tillsatt. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Valberedningen föreslår Roland Nelson (BP), Marie-Louise Nilsson (BP), Claes 
Sundin (M), Thomas Andersson (L) och Niclas Svanberg (S). 

Under ärendetyttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Protokollsutdrag från valberedningen 2017-01-24 (§ 3). 

Eddie Grankvist (BP): Niclas Svanberg (S) har återtagit sin kandidatur. Nytt 
förslag är Ingela Stefansson (S). 

Ordförande ställer proposition Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter framställd 
proposition finner ordförande att förslaget bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ersättare i den tillfälliga 
beredningen för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram: 

Roland Nelson (BP) 

Marie-Louise Nilsson (BP) 

Claes Sundin (M) 

Thomas Andersson (L) 

Ingela Stefansson (S) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 19 av 21 

KF § 15 Dnr KS 000048/2017 - 903 

Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av miljö-, 
energi- och vind kraftsprogram 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av ordförande till den tillfälliga 
beredningen för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Valberedningen föreslår Kjell Stridh (BP). 

Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Protokollsutdrag från valberedningen 2017-01-24 (§ 4). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ordförande i den tillfälliga 
beredningen för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram: 

Kjell Stridh (BP) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-25 20 av 21 

KF§ 16 DnrKS000049/2017-903 

Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av miljö
' energi- och vind kraftsprogram 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av vice ordförande till den tillfälliga 
beredningen för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Valberedningen föreslår Jessica Andersson (S) 

Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Protokollsutdrag från valberedningen 2017-01-24 (§ 5). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som vice ordförande i den tillfälliga 
beredningen för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram: 

Jessica Andersson (S) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

DnrKS000076/2017-200 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
återvinningsstation Prästliden 

Sida 

21av21 

Beskrivning av ärendet Fråga inlämnad av Kerstin Gustafsson (M) angående återvinningsstationen på 
prästliden (Båstad). Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bo 
Wendt (BP). 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Kerstin Gustafsson (M). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas. Svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande 
Bo Wendt (BP). 

Utdra sbes rkande 
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Fråga till Kommunstyrelsens ordförande 

Återvinningsstation Prästliden 

111
'' l Hf{ ta( I 11 

Återvinningsstationen vid Prästliden ser idag ut som en ny mindre återvinningscentral. All skräp som 

ligger på backen har nu legat där sedan i början av december. Tyvärr är det så att det inte blir mindre 

skräp utan tvärtom. 

En återvinningsstation är ett kommunägt område som hyrs (arrenderas) ut till ett företag som 

ansvarar för insamling av förpackningar, tidningar mm. Det är tydligt angivet på containrarna vad 

som samlas in. 

En återvinningscentral motsvarar Svenstad, där allt övrigt samlas in. NSR är ansvarig för kommunens 

återvinningscentral, ÅVC. 

Ett flertal grannar som jag pratat med är förtvivlade för att inte kommunen agerar. 

Min fråga till dig, Bo Wendt, på vilket sätt kommer du att ta tag i denna problematik för att 

undanröja att otillåtet skräp slängs vid kommunens återvinningsstationer. 




