
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

2017-04-05 

Kommunkontoret, Astrakanen, onsdagen den 5 april 2017 kl. 10:00-16:35 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande,§§ 80-96 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande, deltar ej i beslutet§ 96 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Thomas Nerd (S), §§ 84-119, deltar ej i beslutet§ 96 
Christer de la Motte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Hans Grönqvist (BP), tjänstgörande ersättare för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L) 

1 av 54 

Gösta Gebauer (C), deltar ej i den del beslutet till§ 93 som berör överlämnande av 
arvodesbegäran till polismyndigheten. 
Uno Johansson (C), deltar ej i den del av beslutet till§ 93 som berör överlämnande av 
arvodesbegäran till polismyndigheten. 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Jessica Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Thomas Nerd (S) §§ 80-83, 
tjänstgörande ersättare för Inge Henriksson (BP) §§ 97-119 

Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare§§ 84-119 
Katarina Pelin, kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare 
Jeanette Hall, upphandlare, del av mötet 
Sari Bengtsson, projektkoordinator, del av mötet 
Mårten Nilsson, exploateringsingenjör, del av mötet 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef, del av mötet 
Andreas Jansson, trafik- och gatuingenjör, del av mötet 
Marianne Malm, HR-chef, del av mötet 
Fredrik Jönsson, projektingenjör, del av mötet 
Olof Sellden, planchef, del av mötet 
Henrik Eliasson, planarkitekt, del av mötet 
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet 
Olof Nilsson, nämndsekreterare, del av mötet 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, del av mötet 
Ulla Johansson, mål tidschef, del av mötet 
Henrik Andersson, bildningschef, del av mötet 
Brita Jervidalo Jensen, utvecklingsstrateg/stabschef, del av mötet 
Filippa Swanstein, integrationschef, del av mötet 
Nike Sandberg, integrationshandläggare, del av mötet 
Ingrid Petterson, SAS, del av mötet 
Patrik Johansson, ledningsstrateg, del av mötet 
Anders Björk, IT-chef, del av mötet 
Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör, del av mötet 
Ritva Veeborn, enhetschef arbetsmarknadsenheten, del av mötet 
Per Nyrell, specialpedagog, del av mötet 
Emma Johansson, planarkitekt, del av mötet 
Cindy Case Nord, enhetschef vård och omsorg, del av mötet 

Gösta Gebauer (C), ersättare Uno Johansson (C) 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2017-04-05 

Kommunkontoret, 2017-04-11 kl. 15 :00 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2017-04-05 

Från och med 2017-04-12 till och med 2017-05-05 

Kommunkontoret i Båstad 

Daniel Kling --~ 

Sida 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

KS § 80 Dnr KS 000003/2017 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-04-05 

KS § 81 Dnr KS 000004/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-04-05 

KS § 82 Dnr KS 000007 /2017 - 900 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-04-05 

KS § 83 Dnr KS 000283/2017 - 300 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026 

KS § 84 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Sida 

3 av 54 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun - Ekonomisk uppföljning 

KS § 85 Dnr KS 000257 /2017 - 315 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 - Beslut om uppdelning av planområdet i två 
detaljplaner samt beslut om granskning av detaljplan för Slammarp 64:57 m.fl. 

KS § 86 Dnr KS 001363/2015 - 200 
Svar på medborgarförslag - Behåll skoltomten Backaskolan i kommunal ägo 

KS § 87 Dnr KS 001427 /2016 - 200 
Tilläggskontrakt Skogsliden 

KS § 88 Dnr KS 000239/2017 - 350 
Ändring av författningssamling "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads 
kommun" 

KS § 89 Dnr KS 001211/2016 - 350 
Svar på motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station 

KS § 90 Dnr KS 000230/2016 - 600 
Svar på motion - Standarden/hygienen på toaletterna i kommunens skolor 

KS § 91 Dnr KS 000792/2016 - 380 
Svar på motion - Simning för kommunens barn i åldern 6-12 år 

KS § 92 Dnr KS 001623/2014 - 903 
Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente för Båstads kommun 

KS § 93 Dnr KS 000250/2017 - 903 
Vidaredelegation av tolkning av arvoden för enskilda 

KS § 94 Dnr KS 000227 /2016 - 900 
Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

J usterandes si naturer 



0 

BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

KS § 95 Dnr KS 000267 /2017 - 903 
Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av partistöd 2019-2022 

KS § 96 Dnr KS 001096/2015 - 906 
Årsredovisning 2016 

KS § 97 Dnr KS 000090/2016 - 500 
Svar på medborgarförslag - Utökad sopsortering på återvinningsstationen i Svenstad 

KS § 98 Dnr KS 000192/2016 - 350 
Svar på medborgarförslag - Ljussättning av träd på Lyavägen 

KS § 99 Dnr KS 000991/2016 - 200 
Svar på medborgarförslag - Kommunen ska inte upplåta mark åt cirkus med vilda djur 

KS § 100 Dnr KS 001021/2016 - 500 
Svar på medborgarförslag - Toaletten i Kattvik 

KS § 101 Dnr KS 001036/2016 - 500 
Svar på medborgarförslag - Toaletten i Kattvik 

KS § 102 Dnr KS 000603/2016 - 200 
Svar på medborgarförslag - Ridväg på gamla järn vägsrälsen mellan Grevie och Båstad 

KS § 103 Dnr KS 000702/2016 - 350 
Svar på medborgarförslag - Kombinerad gång-, cykel- och ridväg på gamla banvallen 

KS § 104 Dnr KS 000717 /2016 - 350 
Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den nedlagda järnvägs banan 

KS § 105 Dnr KS 000295/2017 - 200 
Reinvesteringar 2017 och plan 2018-2019 i kommunens fastighetsbestånd 

KS § 106 Dnr KS 000157 /2017 - 600 
Finsam - Finansiell samordning 

KS § 107 Dnr KS 001075/2016 - 603 
Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Båstads kommun 

KS § 108 Dnr KS 000145/2017 - 900 
Införande av visselblåsarsystem i Båstads kommun 

KS § 109 Dnr KS 001231/2016 - 900 
Svar på motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun 

KS § 110 Dnr KS 000942/2016 - 100 
Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 

KS § 111 Dnr KS 000863/2016 - 900 
Svar på motion angående IOP - Jdeburet offentligt partnerskap 

KS § 112 Dnr KS 000303/2017 - 900 
Tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

KS § 113 Dnr KS 001632/2014 - 901 
Revidering av reglemente för myndighetsnämnden 

Sida 

4av 54 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

lvlv # 
/ 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

KS § 114 Dnr KS 001371/2016 - 903 
Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

KS § 115 Dnr KS 000584/2016 - 100 
Svar på motion - Tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset 

KS § 116 Dnr KS 000005/2017 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2017-04-05 

KS § 117 Dnr KS 000006/2017 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-04-05 

KS § 118 Dnr KS 000008/2017 - 900 
Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-04-05 

KS § 119 Dnr KS 000368/2017 - 902 
Tillförordnad kommunchef från 2017-04-18 

J usterandes si naturer 

Sida 

5 av 54 

Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 6 av 54 

KS § 80 Dnr KS 000003/2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-04-05 

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 val protokollet 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 Gösta Gebauer (C). 

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

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 11 april klockan 15:00. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 81 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Dnr KS 000004/2017 - 903 

Sida 

7 av 54 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-04-05 

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 fö ljande justeringar: 

Nytt ärende: 
§ 119, Tillförordnad kommunchef från 2017-04-18. 

Ny informationspunkt: 
C) Information angående segling i kommunen - Förlängning av befintligt avtal. 
Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (Bp). 

Justerandes si natu rer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KQM,MUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 8 av 54 

KS § 82 Dnr KS 000007 /2017 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsen 2017-04-05 

Beskrivning av ärendet A) Kavalkad från förvaltningen -Aktuellt i kommunen. 

B) Information angående Familjen Helsingborg - Projektet "Skitlite". 
Ledningsstrateg Patrik Johansson. 

C) Information angående segling i kommunen - Förlängning av befintligt avtal. 
Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP). 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottet förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

2017-04-05 9 av 54 

KS § 83 Dnr KS 000283/2017 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026 

Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 
mitten av 1990-talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder /år. I samband med att det i kommunen har etablerats 
två nya stationsområden har nya detaljplaner möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen - bostadsbyggandet kommer i närtid att fördubblas 
vilket antas påverka kommunens invånarantal. 

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2017-03-13. 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026. 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2017-2026 som 
underlag för behovs bedömning av kommunens verksamheter. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L), Moderaterna och Gösta Gebauer (C): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2017-2026 som 
underlag för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

2017-04-05 10 av 54 

KS § 84 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads 
kommun - Ekonomisk uppföljning 

Beslut om budget för fortsatt arbete med detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn). 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-03-10. 
Kostnadsuppskattning 2017-03-10. 

1. Avsätta 425 000 kr från medlen till KS förfogande under 2017 för att 
finansiera färdigställandet av detaljplanen för del av Båstad 109:2 (Båstads 
hamn). 

Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson (L) och Moderaterna: Bifall till 
arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avsätta 425 000 kr från medlen till KS förfogande under 2017 för att 
finansiera färdigställandet av detaljplanen för del av Båstad 109:2 (Båstads 
hamn) . 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 11 av 54 

KS § 85 Dnr KS 000257 /2017 - 315 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 - Beslut om 
uppdelning av planområdet i två detaljplaner samt beslut om 
granskning av detaljplan för Slammarp 64:57 m.fl. 

Beskrivning av ärendet Beslut om att bryta ut en del av detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 
i en separat detaljplan innehållande det planerade vård- och omsorgsboendet. 
Anledningen till detta är att få en snabbare planprocess för denna del då övriga 
delar av planområdet behöver utredas mer. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-03-13. 
Skiss på förslag till utformning av nytt vård- och omsorgs boende. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 64:57 m.fl. bryts ut från detaljplanen för 
del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1. 

2. Planförslaget godkänns för granskning. 

3. Detaljplanen upprättas på Båstadhems bekostnad. 

4. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i kommunens 
prioriteringslista. 

Arbetsutskottets förslag 1. Förslag till detaljplan för del av Förslöv 2:4 - Vård- och omsorgs boende 
(området norr om Färgerivägen) - bryts ut från detaljplanen för del av Förslöv 
2:4 m.fl. Etapp 1. 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

2. Planförslaget godkänns för granskning. 

3. Detaljplanen upprättas på Båstadhems bekostnad. 

4. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i kommunens 
prioriteringslista. 

Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Bjärepartiet: Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för del av Förslöv 2:4 - Vård- och omsorgsboende 
(området norr om Färgerivägen) - bryts ut från detaljplanen för del av Förslöv 
2:4 m.fl. Etapp 1. 

2. Planförslaget godkänns för granskning. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 

3. Detaljplanen upprättas på Båstadhems bekostnad. 

4. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i kommunens 
prioriteringslista. 

Sida 
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Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2017-04-05 13 av 54 

KS § 86 Dnr KS 001363/2015 - 200 

Svar på medborgarförslag - Behåll skoltomten Backaskolan i 
kommunal ägo 

2015-10-15 inkom ett medborgarförslag där det föreslås att skoltomten 
(Hålarp 4: 197) Backaskolan i Grevie ska förbli i kommunal ägo. Detta med 
anledning av beslut i kommunstyrelsen 2015-10-14 att riva Backaskolan 
alternativt sälja fastigheten med krav på rivning. 
I förslaget föreslås dessutom att kommunen markbereder tomten med 
ändamålet att tillskapa en ny skola samt att befintliga ytor (fotbollsplan, 
lekplats och så vidare) tillvaratas. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-03-09. 
Bilaga 1. Inkommet medborgarförslag, daterat 2015-10-15. 
Bilaga 2. Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-14, § 257. 
Bilaga 3. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-03-09, § 41. 
Bilaga 4. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-07, § 165. 

1. Med anledning av ovanstående politiska beslut avslås medborgarförslaget 
om att bibehålla fastigheten Hålarp 4:197 i kommunal ägo och anta svaret så 
som sitt eget. 

Kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta: 

1. Med anledning av ovanstående politiska beslut avslås medborgarförslaget 
om att bibehålla fastigheten Hålarp 4: 197 i kommunal ägo och anta svaret så 
som sitt eget. 

Justerandes si natu rer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 
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Underlag till beslutet 
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Propositionsordning 1 

2017-04-05 14 av 54 

KS § 87 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. 

Yttrande från vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27, § 20, gällande 
tilläggskontrakt på Skogsliden. 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och vård- och 
omsorgschefEmma Pihl, daterad 2016-12-07. 

1. Kommunstyrelsen antar och godkänner de ökade lokalkostnaderna för 
tilläggskontrakt av Skogslidens hyra för vård och omsorg och tillskjuter 
erforderliga medel. 

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

2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för vård och omsorg. 

Moderaterna: Kommunstyrelsen tecknar avtal under förutsättning att vård och 
omsorg kan finansiera . 

Eddie Granqvist (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Thomas Nerd (S): Hyreskontraktet täcks genom att disponera 141.000 tkr ur 
kommunstyrelsens anslag till oförutsedda behov. 

Centerpartiet: Bifall till Moderaternas yrkande. 

Ordföranden ställer de framförda yrkandena mot varandra och finn er att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 
Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslaget. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
1. Moderaternas yrkande och Thomas N erds yrkande ställs mot varandra för 
att utse ett motförslag till huvudförslaget. 
2. Arbetsutskottets förslag ställs mot det förslag kommunstyrelsen utser till 
motförslag. 

JA-röst för Moderaternas yrkande. 
NEJ-röst för Thomas Nerds yrkande. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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15 av 54 

Omröstningsresultat 1 Omröstningen utfaller med 10 JA- och 3 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat utse Moderaternas yrkande till motförslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 10 3 

Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Moderaternas 
yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottets 
förslag bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 2 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifall Moderaternas yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Moderaternas yrkande. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 

röst röst rösta 

inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Justerandes signaturer Utdrags bestvrkande 



0 

BASTADS SAM M ANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reservation 

2017-04-05 16 av 54 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen tecknar tilläggsavtal till hyreskontraktet för Skogsliden 
med Båstadhem under förutsättning att vård och omsorg kan finansiera. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



0 

BASTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 

KS § 88 Dnr KS 000239/2017 - 350 

Ändring av författningssamling "Avgifter vid utfärdande av 
parkeringsanmärkningar i Båstads kommun" 

17 av 54 

Beskrivning av ärendet Transportstyrelsen har från och med den 1 januari 2017 gjort ändringar i sin 
författningssamling TSFS 2015: 115 som anger överträdelsekoder vid 
utfärdande av felparkeringsavgifter. I ärendet föreslås inga ändringar av 
felparkeringsavgifter utan endast ändringar i text och överträdelskoder för att 
stämma överens med transportstyrelsens ändringsbilaga TSFS 2016:116. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-
03-02. 

Kommunstyrelsen och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Bilaga 1. Gällande författningssamling om avgifter vid utfärdande av 
parkeringsanmärkning i Båstads kommun. 
Bilaga 2. Förslag till revidering av författningssamling om avgifter vid 
utfärdande av parkeringsanmärkning i Båstads kommun. 
Bilaga 3. Utdrag ur TSFS 2016:116. 

1. Författningssamlingen "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i 
Båstads kommun" revideras enligt följande: 

Överträdelsekod 04, tillägg" ... en cykel passage eller en cykelöverfart." 

Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 

Överträdelsekod 11 byts till 24. 

Överträdelsekod 12 byts till 25. 

Överträdelsekod 13 byts till 26. 

Överträdelsekod 14 byts till 2 7. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Författningssamlingen "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i 
Båstads kommun" revideras enligt följande : 

Överträdelsekod 04, tillägg" .. . en cykelpassage eller en cykelöverfart." 

Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 

Överträdelsekod 11 byts till 24. 

Överträdelsekod 12 byts till 25. 

Överträdelsekod 13 byts till 26. 

Överträdelsekod 14 byts till 27. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

JJv ff 



0 

BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 89 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Dnr KS 001211/2016 - 350 

Sida 

18 av 54 

Svar på motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station 

Beskrivning av ärendet Moderaterna har i en motion föreslagit att ge förvaltning i uppdrag att 
tillsammans med Trafikverket genomföra förändringar vid Båstads nya station. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-
03-03. 
Inkommen motion från Moderaterna. 

Förvaltningens och 1. Motionen avslås. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås, men det konstateras att punkterna 3 och 4 i motionen redan 
är genomförda. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

{1,IV{f 
J 



0 

BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Dnr KS 000230/2016 - 600 

Svar på motion - Standarden/hygienen på toaletterna i 
kommunens skolor 

Sida 

19 av 54 

Beskrivning av ärendet Motion har inkommit från Socialdemokraterna angående standard/hygien på 
toaletterna i kommunens skolor. Varje år genomförs en enkät där eleverna på 
kommunens skolor får ge uttryck för hur man upplever sin skolgång. Motionen 
fokuserar på det negativa enkätsvaret angående hur eleverna upplever 
skolornas toaletter, om de är i bra skick eller ej. Motionen föreslår att 
kostnads beräkna förslag för hur toaletternas standard och hygien ska kunna 
förbättras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie och städledare Monika 
Lindqvist, daterad 2017-03-10. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 160221. 

Förvaltningens förslag 1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-03-10, anses motionen 
besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 20 av 54 

KS § 91 Dnr KS 000792/2016 - 380 

Svar på motion - Simning för kommunens barn i åldern 6-12 år 

Beskrivning av ärendet Nya Moderaterna inkom 2016-06-09 med en motion gällande simning för 
kommunens barn i åldern 6 - 12 år. Nya moderaterna framför i sin motion två 
saker. 1 - att Båstads kommun ska erbjuda barn i åldern 6 - 12 år och som är 
skrivna i kommunen gratis sim undervisning under sommaren på någon av 
simanläggningarna på Bjäre. 2 - att Båstads kommun ska erbjuda de av dessa 
barn som behöver transport till sim undervisningen att åka med skolbussen till 
anläggningen. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att inte bifalla 
motionen i någon del. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Sven-Inge Granlund, daterad 2017-03-10. 
Inlämnad motion ifrån Nya Moderaterna. 

Förvaltningens och 1. Motionen avslås. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden Moderaterna: Ärendet å terremitteras för inhämtande av yttrande från Barn och 
Skola om hur kommunen uppnår skollagens krav på simkunnighet. 

Propositionsordningar 

Beslut 

Socialdemokraterna: Tillägg till Moderaternas återremissyrkande att 
förvaltningen får i uppdrag att undersöka om Vårlidens och Riviera Strands 
bassänger går att nyttja för skolornas sim undervisning. 

Centerpar tiet: Bifall till Moderaterna yrkande om återremiss. 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Moderaterna och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Ordföranden ställer proposi tian på framfört yrkande från Socialdemokraterna 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras för inhämtande av yttrande från Barn och Skola om 
hur kommunen uppnår skollagens krav på simkunnighet. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om Vårlidens och Riviera Strands 
bassänger går att nyttja för skolornas sim undervisning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 21 av 54 

KS § 92 Dnr KS 001623/2014 - 903 

Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente för Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet Under vintern 2016 uppmärksammades en rad brister i hanteringen av 
ersättningar till förtroendevalda i Båstads kommun. Detta ledde till en rad 
tidningsartiklar i lokal media under vintern 2016/2017. 

I samband med detta gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att se över 
tolkningar av arvodesreglementet (i enlighet med§ 17 i arvodesreglementet). 
Detta har lett fram till dokumentet Tolkning och tillämpning av 
arvodesreglemente. Dokumentet ska beslutas i kommunstyrelsen och biläggs 
till arvodesreglementet. 

Tolkning och tillämpningen av arvodesreglementet bygger på att fastställa 
ansvar, kvalitetssäkra dokumentation och utbilda förtroendevalda. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-13. 
Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente för Båstads kommun. 
Utkast till blankett - Ansökan om förlorad arbetsinkomst för egen företagare . 
Utkast till blankett - Yrkan om förlorad arbetsinkomst för egenföretagare. 

Förvaltningens förslag 1. Anta Tolkning och tillämpning av arvodesreglementet för Båstads kommun. 

Arbetsutskottets förslag 1. Anta Tolkning och tillämpning av arvodesreglementet för Båstads kommun. 

2. Arvodesreglementet kompletteras med en ny blankett för egna företagare. 

Föredragande Nämndsekreterare Olof Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C), Christer de la Matte (M), Ingela Stefansson (S) och Eddie 
Granqvist (BP): Bifall till punkt 1 i arbetsutskottets förslag och till blanketterna. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Gösta Gebauer (C), 
Christer de la Matte (M), Ingela Stefansson (S) och Eddie Granqvist (BP) och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta Tolkning och tillämpning av arvodesreglementet för Båstads kommun. 

2. Godkänna upprättade blanketter för "Ansökan om förlorad arbetsinkomst för 
egen företagare" respektive "Yrkan om förlorad arbetsinkomst för 
egenföretagare". 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Notering 

Yrkanden 

Beslut 

Beslut 

2017-04-05 22 av 54 

KS § 93 Dnr KS 000250/2017 - 903 

Vidaredelegation av tolkning av arvoden för enskilda 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun har beslutat, 2014-11-23 §168, om ett 
arvodesreglemente för förtroendevalda. Av§ 17 framgår att tolkning och 
tillämpning av reglementet avgörs av kommunstyrelsen. En del enskilda 
ärenden avseende arvodesbegäran från förtroendevalda behöver en 
bedömning för att kunna hanteras, vilket innebär att arvodesreglementet tolkas 
i det enskilda ärendet. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera detta till en 
mindre grupp, förslagsvis kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-03-07. 

1. Kommunstyrelsen vidaredelegerar till arbetsutskottet att tolka enskilda 
arvodesärenden. 

Uno Johansson (C) och Gösta Gebauer (C) deltar ej i beslutet i den del som berör 
överlämnande av arvodes begäran till polismyndigheten. 

Christer de la Matte (M) : Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag 
att undersöka möjligheten att vidaredelegera tolkning av arvoden till 
kommunrevisionen eller annat organ. 

Socialdemokraterna och Thomas Andersson (L): Bifall till Christer de la Mattes 
yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att vidaredelegera tolkning av arvoden till kommunrevisionen eller 
annat organ. 

Under ärendets gång utmynnar diskussionen även i om kommunstyrelsen ska 
överlämna två enskilda arvodesbegäran till polismyndigheten. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Beträffande inlämnade räkningar, anspråk på sammanträdesersättningar och 
förlorad arbetsinkomst från  och  överlämnas 
dessa till polismyndigheten för utredning huruvida förfarandet kan anses vara 
bedrägligt beteende. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTO KO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 23 av 54 

KS § 94 Dnr KS 000227 /2016 - 900 

Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 129, att införa medborgarförslag 
i Båstads kom-mun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet 
var öka och förbättra dialogen med medborgarna. I samband med 
kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 
fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. 

Underlag till beslutet 

Demokratiberedningens 
och arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag 
avskaffas och införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från 
kommunfullmäktige till demokratiberedningen för att se över om det går att 
utveckla medborgarförslag 

Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla 
medborgarförslagsmodellen eller ersätta den. Att ersätta innebar att antingen 
införa en modell i enlighet med Kalixförslaget eller en förslagslåda. Med 
bakgrund i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) har 
beredningen valt att föreslå att medborgarförslag ersätts med en förslagslåda. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-15. 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-01-24. 
Underlag från demokratiberedningen med förslag. 
Utvärdering av system med medborgarförslag. 

1. Införa förslagslåda och avskaffa medborgarförslag från och med 2017-06-30. 

2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslagslåda 
till september 2018. 

Ingela Stefansson (S): Demokratiberedningens förslag avslås. Nuvarande 
system med medborgarförslag bibehålls 

Thomas Andersson (L) och Moderaterna: Bifall till Ingela Stefanssons yrkande. 

Centerpartiet: Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan eget förslag till 
yttrande. 

Bo Wendt (BP): Bifall till Centerpartiets yrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Ingela Stefanssons yrkande och 
Centerpartiets yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
Centerpartiets yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2017-04-05 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Centerpartiets yrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifall Ingela Stefanssons yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 JA- och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Centerpartiets yrkande. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Kommunstyrelsen beslutar: 

24 av 54 

1. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan eget förslag till yttrande. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 25 av 54 

KS § 95 Dnr KS 000267 /2017 - 903 

Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av 
partistöd 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, 
fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om 
partiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads 
kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför 
kommande mandatperiod. 

Underlag till beslutet 

Demokratiberedningens 
förslag 

Yrkanden 

Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 2014-05-21 (§ 71). 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-13. 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-01-24. 

1. Demokratiberedningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på 
eventuella förändringar av partistödet för mandatperioden 2019-2022. 

2. Förslag till partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 
2017. 

Bo Wendt (BP): Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag till 
eget yttrande. 

Thomas Nerd (S): Bifall till Bo Wendts yrkande. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag till eget yttrande. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 26 av 54 

KS § 96 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Årsredovisning 2016 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2016 uppgick till 14,8 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse i förhållande till budget med 0,5 mkr. Resultatet för 2015 var 6, 7 mkr. 
Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgår 2016 till 
14,2 mkr. 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 121 mkr, jämfört med 115 mkr året innan, 
varav ca 44 mkr avsåg VA?investeringar. Nya lån om 105 mkr togs under året 
och kommunen amorterade ca 14 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
minskade med 3 mkr till drygt 17 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 
ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål 
var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när 
del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev 
därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. (Det finansiella målet har dock 
därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 procent av skatter och 
generella bidrag.) Då inflationen under 2016 uppgick till 1 procent innebär det 
att den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är 
10,0 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om + 1, 7 mkr under 2016. 
Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA
kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 
2016 till ca 10,9 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu 
uppgår till ca 12,6 mkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-03-15. 
Årsredovisning 2016. 

Förvaltningens och 1. Upprättad årsredovisning för 2016 godkänns. 
arbetsutskottets förslag 

2. Resultaträkning för 2016 och balansräkning per den 31 december 2016 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 10,0 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 93,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 
12 554 892,16. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

Föredragande 
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2017-04-05 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S) och Thomas Nerd (S) deltar ej i beslutet. 

Centerpartiet: Tilläggsyrkade att årsredovisningen kompletteras med 
miljöbokslut. 

27 av 54 

Thomas Andersson (L) och Moderaterna: Bifall till arbetsutskottets förslag och 
till Centerpartiets tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Centerpartiets 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta : 

1. Upprättad årsredovisning för 2016 godkänns. 

2. Resultaträkning för 2016 och balansräkning per den 31 december 2016 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 10,0 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 93,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 
12 554 892,16. 

5. Årsredovisningen kompletteras med miljöbokslut. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 97 Dnr KS 000090/2016 - 500 

Svar på medborgarförslag - Utökad sopsortering på 
återvinningsstationen i Svenstad 

28 av 54 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslaget är att sorteringen utökas på 
Svenstad för att kunna börja ta till vara på allt som lämnas på ÅVC:n som kan 
återbrukas, till exempel leksaker, cyklar med mera. Förslag finns även att 
öppna en loppisbutik som kan sälja dessa saker. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-02-21. 
Inkommet medborgarförslag, daterad 2016-01-16. 

1. Medborgarförslaget beaktas i den fortsatta processen med att bygga en ny 
återvinningscentral. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget beaktas i den fortsatta processen med att bygga en ny 
återvinningscentral. 

Juste randes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Svar på medborgarförslag- Ljussättning av träd på Lyavägen 

Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit et medborgarförslag med en önskan om att ljussätta 
den Kaukasiska vingnöt som växer vid Lyavägen i Båstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2017-02-28. 
Inkommet medborgarförslag, daterat 2016-02-02. 

Förvaltningens och 1. Medborgarförslaget bifalls. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

J usterandes si naturer 

Zw 
Utdra sbes rkande 
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Svar på medborgarförslag - Kommunen ska inte upplåta mark åt 
cirkus med vilda djur 

Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit ett medborgarförslag om att förvaltningen inte ska 
upplåta mark för cirkusar med vilda djur. Ett förslag som moraliskt har alla 
anledning att bifallas, men som inte ligger under en kommuns uppgift att 
reglera. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny hertsgård, daterad 2017-02-13. 
Inkommet medborgarförslag, 2016-07-26. 

Förvaltningens och 1. Medborgarförslaget avslås. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Medborgarförslaget bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingela 
Stefanssons yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
arbetsutskottets förslag bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget avslås. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 100 Dnr KS 001021/2016 - 500 

Svar på medborgarförslag - Toaletten i Kattvik 

Beskrivning av ärendet I augusti 2016 inkom två snarlika medborgarförslag med ett gemensamt 
ärende gällande toaletten vid Kattviks hamn. Befintlig toalett, som är en 
torrtoalett/mull toalett med septitank, är i riktigt dåligt skick och 
förslagsställarna vill att Båstads kommun ska ombesörja att ny toalett uppförs 
vid hamnen i Kattvik. Förvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslagen 
och föreslår kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en 
toalett samt avsätta medel för ändamålet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Sven-Inge Granlund, daterad 2017-03 -10. 
Medborgarförslag från  och . 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna erforderlig överenskommelse med 
markägare och hamnförening avseende markyta och skötsel. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att låta uppföra en tillgänglighetsanpassad 
mull toa vid Kattviks hamn till en kostnad av högst 150 tkr. 

3. Medel för investeringen tas från innevarande års investerings budget där 
ekonomiskt utrymme finns. Investeringsprojekt varifrån medel tas återkopplas 
till Kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna erforderlig överenskommelse med 
markägare och hamnförening avseende markyta och skötsel. 

Beslut 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att låta uppföra en tillgänglighetsanpassad 
mull toa vid Kattviks hamn till en kostnad av högst 150 tkr. 

3. Medel för investeringen tas från innevarande års investerings budget där 
ekonomiskt utrymme finns. Investeringsprojekt varifrån medel tas återkopplas 
till Kommunstyrelsen. 

4. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna erforderlig överenskommelse med 
markägare och hamnförening avseende markyta och skötsel. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att låta uppföra en tillgänglighetsanpassad 
mull toa vid Kattviks hamn till en kostnad av högst 150 tkr. 

3. Medel för investeringen tas från innevarande års investerings budget där 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

!J.h/ 
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ekonomiskt utrymme finns. Investeringsproj ekt varifrån medel tas återkopplas 
till Kommunstyrelsen. 

4. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 101 Dnr KS 001036/2016 - 500 

Svar på medborgarförslag - Toaletten i Kattvik 

Beskrivning av ärendet I augusti 2016 inkom två snarlika medborgarförslag med ett gemensamt 
ärende gällande toaletten vid Kattviks hamn. Befintlig toalett, som är en 
torrtoalett/mull toalett med septitank, är i riktigt dåligt skick och 
förslagsställarna vill att Båstads kommun ska ombesörja att ny toalett uppförs 
vid hamnen i Kattvik. Förvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslagen 
och föreslår kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en 
toalett samt avsätta medel för ändamålet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Sven-Inge Granlund, daterad 2017-03-10. 
Medborgarförslag från . 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna erforderlig överenskommelse med 
markägare och hamnförening avseende markyta och skötsel. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att låta uppföra en tillgänglighetsanpassad 
mulltoa vid Kattviks hamn till en kostnad av högst 150 tkr. 

3. Medel för investeringen tas från innevarande års investerings budget där 
ekonomiskt utrymme finns. Investeringsprojekt varifrån medel tas återkopplas 
till Kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna erforderlig överenskommelse med 
markägare och hamnförening avseende markyta och skötsel. 

Beslut 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att låta uppföra en tillgänglighetsanpassad 
mull toa vid Kattviks hamn till en kostnad av högst 150 tkr. 

3. Medel för investeringen tas från innevarande års investeringsbudget där 
ekonomiskt utrymme finns. Investeringsprojekt varifrån medel tas återkopplas 
till Kommunstyrelsen. 

4. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna erforderlig överenskommelse med 
markägare och hamnförening avseende markyta och skötsel. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att låta uppföra en tillgänglighetsanpassad 
mull toa vid Kattviks hamn till en kostnad av högst 150 tkr. 

3. Medel för investeringen tas från innevarande års investeringsbudget där 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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ekonomiskt utrymme finns . lnvesteringsprojekt varifrån medel tas återkopplas 
till Kommunstyrelsen. 

4. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykel väg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslag har inkommit från Bjäre ryttarförening, som 
föreslår att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. 
Förvaltningen föreslår att detta utförs på sträckan mellan Nöttebackar och 
Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av ridled utmed 
Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2017-03-15 för klarläggande 
hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när 
man har en kombination av GC-väg och ridväg. 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 
Bilaga 1. Medborgarförslag Bjäre ryttarförening, KS 000603/2016-200. 
Bilaga 2. Banvallen som ridled, dnr KS 001229/2016-350. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-03-24. 
Trafikutredning- Gång- och cykelväg Grevie-Båstad, ÅF Infrastructure, 2017-
03-17. 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med 
en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med 
en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslag har inkommit från , som föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. 
Förvaltningen föreslår att detta utförs på sträckan mellan Nötte backar och 
Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av ridled utmed 
Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens försl ag 

Beslut 

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2017-03-15 för klarläggande 
hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när 
man har en kombination av GC-väg och ridväg. 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 
Bilaga 1. Medborgarförslag , KS 000702/2016-350. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-03-24. 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie-Båstad, ÅF lnfrastructure, 2017-
03-17. 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykel vägen med 
en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykel väg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med 
en ridled mellan Nötte backar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Svar på medborgarförslag- Framtida användning av den 
nedlagda järnvägsbanan 

37 av 54 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslaget har inkommit från Sinarpsdalens 
intresseförening, som framhåller önskan om dialog med berörda parter samt 
att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och 
förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för 
rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande 
villabebyggelse. Förvaltningen föreslår att de synpunker som framförs av 
Sinarpsdalens intresseförening ska beaktas. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2017-03-15 för klarläggande 
hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när 
man har en kombination av GC-väg och ridväg. 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 
Bilaga 1. Medborgarförslag Sinarpsdalens intresseförening, KS 000717 /2016-
350. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-03-24. 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie-Båstad, ÅF Infrastructure, 2017-
03 -17. 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens 
intresseförening och beakta de synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 

2. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta : 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens 
intresseförening och beakta de synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 

2. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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38 av 54 

Beskrivning av ärendet Uno Johansson (C) väckte på kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 ett 
nytt ärende gällande reinvesteringar 2017 och plan 2018-2019 i kommunens 
fastighets bestånd. 

Centerpartiet lämnade vid sammanträdet in en skrivelse med följande lydelse: 

"Enligt delgivning (OVK) framgår av dokumentet de reinvesteringar som 
planeras 2017-2019: 

- Reinvestering 2017. 
Västra Karups skola 5,5 miljoner. 

- Reinvesteringsplan 2018. 
Torekovs skola 4,2 miljoner och Fontänhuset 1,3 miljoner. 

- Reinvesteringsplan 2019. 
Malens förskola 2,6 miljoner och Backabyns förskola 0,3 5 miljoner. 

Från Centerpartiet ifrågasätter vi dessa investeringar. Vårt huvudsakliga 
argument är arbetet med skolorganisationen som inte är klart, men som vi 
trodde nu skulle vara det. Men också eventuella hälsoproblem Västra Karup. 
Det pågår också diskussion om Malens förskola och Tuvelyckan och som vi 
upplever det också om Fontänhuset. 

C yrkar att en punkt "Reinvestering 2017 och plan 2018-2019" tas upp som 
ärende i kommunstyrelsens arbetsutskott." 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 76. 

Arbetsutskottets förslag 1. Reinvesteringar i skolbyggnader avvaktas tills skolutredningen är beslutad. 

Yrkanden Christer de la Motte (M): Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 

Socialdemokraterna: Bifall till Christer de la Mottes yrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Christer de la Motte 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

iw:Jf 
/ 
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KS § 106 Dnr KS 000157 /2017 - 600 

Finsam - Finansiell samordning 

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till 
människor som hamnat utanför arbetslivet och därmed skapa förutsättningar 
för ingång eller återkomst på arbetsmarknaden. Frågan gäller om Båstad, 
Ängelholm och Örkelljunga tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Region Skåne ska utreda förutsättningarna för ett 
Finsamförbund. För att ett sådant ska kunna startas vid ingången av 2018 
behöver en förstudie påbörjas i april och beslut fattas under hösten. För att 
göra förstudien krävs en projektanställning under cirka sex månader. 
Ängelholm har förklarat sig villiga att till en början ta arbetsgivar - och 
finansieringsansvar. Beslutar myndigheterna därefter att ingå ett förbund 
ersätts Ängelholms kommun via förbundet, om inte blir kommunerna 
solidariskt ansvariga. 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2017-03-14. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för ett finansiellt 
samordningsförbund (Finsam) tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne samt Ängelholms och Örkelljungas 
kommuner. 

2. Resurstilldelning av Finsamförbund beaktas i budgetarbetet för 2018. 

Centerpartiet, Bjärepartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Thomas 
Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för ett finansiellt 
samordningsförbund (Finsam) tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne samt Ängelholms och Örkelljungas 
kommuner. 

2. Resurstilldelning av Finsamförbund beaktas i budgetarbetet för 2018. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 107 Dnr KS 001075/2016 - 603 

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen genomförde en tillsyn av hanteringen av ansökningar om 
serveringstillstånd och till syns av beviljade serveringstillstånd 2016-11 -22. 
Efter detta tillsynsbesök framför Länsstyrelsen i skrivelse 2017-01-31 kritik 
mot handläggningen enligt Alkohollagen i Båstads kommun. Länsstyrelsen 
ålägger kommunstyrelsen att senast 2017-03 -31 inkomma med svar på vilka 
åtgärder som vidtagits för att rätta till med de uppmärksammade bristerna. 
Anstånd att inkomma med svar har sökts och beviljats till att senast 2017-04-
30 inkomma med svaret. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 2017-
03-10. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Svar på tillsyn från Länsstyrelsen gällande handläggning enligt Alkohollagen. 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad skrivelse som svar på Länsstyrelsens 
tillsyn och sänder den till Länsstyrelsen i Skåne. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad skrivelse som svar på Länsstyrelsens 
tillsyn och sänder den till Länsstyrelsen i Skåne. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/J}/ kl 
f/ 
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KS § 108 Dnr KS 000145/2017 - 900 

Införande av vissel blåsarsystem i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Sedan årsskiftet har arbetstagare som av sin arbetsgivare utsätts för 
repressalier på grund av att den visslat om oegentligheter rätt till skadestånd. 
Kommunledningskontoret föreslår att ett kommungemensamt system för att ta 
hand om visslingar införs. 

Visslingen ska kunna göras via intranätet och anställd informeras vid funktion 
för visselblåsning om att vissling inte begränsar deras rätt att uttrycka sin 
åsikter enligt TF och YGL. Anställd behöver inte lämna namn eller 
kontaktuppgifter, men informeras om att larmet kan utgöra offentlig handling 
och att anonymitet därmed inte kan garanteras. 

Visslingen hanteras internt av kommunjurist. Beslut om vidare åtgärd med 
anledning av larmet fattas av kommunchef respektive kommunstyrelsens 
ordförande, beroende av om larmet gäller anställd eller förtroendevald. Beslut 
fattas i samråd med kommunjurist. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-03-03. 
Båstads kommuns system för visselblåsning. 
Förslag till gallrings beslut. 

Förvaltningens förslag 1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun. 

Arbetsutskottets förslag 1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun. 

2. Systemet för visselblåsning utvärderas efter 1 år. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun. 

2. Systemet för visselblåsning utvärderas efter 1 år. 

J usterandes si naturer 

blv 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Dnr KS 001231/2016 - 900 

Svar på motion - Arbetsmi ljön i Båstads kommun 

Sida 

42 av 54 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom 2016-10-12 med en motion gällande arbetsmiljön i 
kommunen. I motionen föreslås att kommunfullmäktige, flera gånger per år, 
ska följa utvecklingen av arbetsmiljö, kompetensutveckling, kvalitet och allmän 
trivsel. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Marianne Malm, daterad 2017-03-14. 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 161010. 
Åtgärdsförslag arbetsmiljö. KS 000971/2016-900. 

Förvaltningens och 1. Motionen avslås. 
arbetsutskottets förslag 

2. Förvaltningen redovisar Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i 
kommunstyrelsen (utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av 
systematiskt arbetsmiljöarbete). 

Yrkanden Centerpartiet, Thomas Andersson (L) och Moderaterna: Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Centerpartiets, 
Thomas Anderssons och Moderaternas yrkande. Efter framställd proposition 
finner ordföranden att arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstningsresul tat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifall Centerpartiets, Thomas Anderssons och Moderaternas 
yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 JA- och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

f>Jv ff 
/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 

Beslut 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås. 

2. Förvaltningen redovisar Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i 
kommunstyrelsen (utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av 
systematiskt arbetsmiljöarbete). 

Sida 

43 av 54 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

.~IV f!j' 
/ 

/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Dnr KS 000942/2016 - 100 

Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 

Sida 

44 av 54 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-12 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förutsättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för produktion 
och distribution av Tillgänglighetsguide för Båstads kommun samt att guiden 
bör vara distribuerad juni 2017. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stabschef/utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2017-03-10. 
Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad på KS au 160711. 
Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad på KS 161012. 

Förvaltningens och 1. Ärendet avslås då det i nuläget inte finns befintliga resurser för att ta fram 
arbetstutskottets förslag och följa upp arbetet med en tillgänglighetsguide för Båstads kommun. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Ärendet remitteras till handikapprådet (KHR) och 
pensionärsrådet (KPR) för yttrande. 

Centerpartiet, Moderaterna och Thomas Andersson (L): Bifall till Thomas Nerds 
yrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Thomas Nerd och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet remitteras till handikapprådet (KHR) och pensionärsrådet (KPR) 
yttrande. 

] usterandes signaturer Utdragsbes tyrkande 

/ 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 45 av 54 

KS § 111 Dnr KS 000863/2016 - 900 

Svar på motion angående IOP - ldeburet offentligt partnerskap 

Beskrivning av ärendet ldeburet offentligt partnerskap (lOP) är en partnerskapsrelation mellan den 
offentliga och den ideburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar 
någon form av samhällsutmaning. 
Med bakgrund av detta önskar kommunstyrelsen, efter en motion av 
Liberalerna och Miljöpartiet i Båstad, att kommunen utreder möjligheterna för 
IOP i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stabschef/utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2017-03-09. 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016. 

Förvaltningens och 1. Motionen bifalls. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna 
gör det möjligt. 

Kommunstyrelsen föresl år kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Båstads kommun beaktar lOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna 
gör det möjligt. 

Justerandes s i nahirer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTO KO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 46 av 54 

KS § 112 Dnr KS 000303/2017 - 900 

Tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets och säkerhetsarbetet i 
kommunen. 

Underlag till beslutet Beslut från den tillfälliga beredningen angående revidering av program för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun. 
Översyn och revidering av Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Förslag från den tillfälliga l. Bilagt förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i 
beredningen Båstads kommun skickas till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslut 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast år 
2025. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Den tillfälliga beredningens förslag till reviderat program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet i Båstads kommun överlämnas till kommunfullmäktige 
utan förslag till eget yttrande. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

blv ff 
/ 

/ 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 47 av 54 

KS § 113 Dnr KS 001632/2014 - 901 

Revidering av reglemente för myndighetsnämnden 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog 2014-12-17 reglemente för myndighetsnämnden att 
gälla från 2015-01-01. Det har nu uppdagats att sista stycket i§ 1 behöver 
kompletteras med att nämnden har ansvar för verksamhet, ekonomi och 
uppföljning även för bygglov och bostadsanpassning utöver det som tidigare 
stod (miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad 2017-02-
22. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Nu gällande reglemente för myndighetsnämnden. 

1. Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista 
stycket: 

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista 
stycket: 

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 

KS § 114 Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i 
kommunfu llmäktige 

48 av 54 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas 
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet 

Demokratiberedningens 
och arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett 
presidieförslag som svar på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt 
förslag, då moderaterna reserverade sig mot beslutet. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-13. 
Presidieförslag från demokratiberedningen. 
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2017-02-14. 
Motion från Jonatan Andersson (SO). 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt 
presidieförslag från demokratiberedningen daterad 2017-02-14. 

Moderaterna: Ärendet bör skickas till förvaltningen för att tydliggöra 
konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige. 

Bjärepartiet: Bifall till Moderaternas yrkande. 

Thomas Andersson (L), Thomas Nerd (S) och Uno Johansson (C) : Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Moderaternas yrkande och Thomas 
Anderssons, Thomas Nerds och Uno Johanssons yrkande att bifall 
arbetsutskottets förslag. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
Moderaternas yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Moderaternas yrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifall Thomas Anderssons, Thomas Nerds och Uno Johanssons 
yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 JA- och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Moderaternas yrkande. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

ttr j/-( 
V 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reservation 

2017-04-05 49 av 54 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 

röst röst rösta 

Jessica Andersson (S) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas N erd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunstyrelsen anser att ärendet bör skickas till förvaltningen för att 
tydliggöra konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige. 

Centerpartiet, Ingela Stefansson (S) och Thomas Nerd (S) reserverar sig mot 
beslutet. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ly 11 
/ 



0 

BASTADS SAM M ANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2017-04-05 

KS § 115 Dnr KS 000584/2016 - 100 

Svar på motion - Tillgänglighet för hörselskadade i 
kommunhuset 

50 av 54 

Moderaterna har motionerat om att tillgodose hörselmiljön i kommunens 
publika samlingslokaler med yrkande på bl.a. installera teleslingor där det i 
dagsläget inte finns några. Ny teknik kan dock vara ett bättre alternativ med 
trådlösa, portabla system. En utredning bör göras om vilken utrustning som är 
bäst lämpad för dessa lokaler samt vad sådan utrustning kan kosta. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-02-24. 
Inkommen motionen från Moderaterna. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att 
tillgodose hörselmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 

2. Motionen anses härmed bifallen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att 
tillgodose hörselmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 

2. Motionen anses härmed bifallen. 

Justerandes signah1rer Utdragsbestyrkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 51 av 54 

KS § 116 Dnr KS 000005/2017 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2017-04-05 

Beskrivning av ärendet 1. Ekonomirapport januari-februari 2017. KS 000333/2017-906. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Årsredovisning 2016 från NSVA. KS 000330/2017-906. 

3. Minnesanteckningar från Tillväxtrådet- 2017-02-14. KS 000314/2017-900. 

4. Kommunala Pensionärsrådets (KPR) protokoll 2017-03-08. KS 
000313/2017-900. 

5. Styrelseprotokoll nr 1 från Båstadhem AB - 2017-03-02. KS 000222/2017-
900. 

6. Meddelande från SKL - Sammanträdesplan för 2018. KS 000278/2017-900. 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 52 av 54 

KS § 117 Dnr KS 000006/2017 - 904 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-04-05 

Beskrivning av ärendet 1. Delegationsbeslut - Individ och familj - 2017-03-01 - 2017-03-23 . 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Delegationsbeslut- Teknik och service - Jan Bernhardsson - 2017-03-27. 

3. Delegationsbeslut - Beslut om utbetalning av bidrag - Sven-Inge Granlund -
2017-03-15. 

4. Delegationsbeslut - Personalärenden - Anne-Lie Björklund - 2017-03-17. 

Anmälda delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

iwifP 
/ . 



0 

BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Dnr KS 000008/2017 - 900 

Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-04-05 

Sida 

53 av 54 

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 2017-03-29. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendena rörande uppföljning av JV9 och 
kommungemensam policy för arbetskläder tas upp på arbetsutskottets 
sammanträde 2017-04-18. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutslogg daterad 2017-03-29 godkänns och läggs till handlingarna efter 
följande tillägg: 

1. Ärendena rörande uppföljning av JV9 och kommungemensam policy för 
arbetskläder tas upp på arbetsutskottets sammanträde 2017-04-18. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

ihl ff 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 54 av 54 

KS § 119 Dnr KS 000368/2017 - 902 

Tillförordnad kommunchef från 2017-04-18 

Beskrivning av ärendet Det finns i organisationen ingen formellt utsedd permanent ersättare för 
kommunchefen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Rekrytering av ny kommunchef pågår. Från och med 2017-04-18, när 
nuvarande kommunchef slutar, är tjänsten vakant. 

Undertecknad föreslår därför kommunstyrelsen besluta att förordna Jan 
Bernhardsson som tillförordnad kommunchef från 2017-04-18 tills dess ny 
kommunchef tillträder. 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Marianne Malm, daterad 2017-04-04. 

l. Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson förordnas som tillförordnad 
kommunchef från 2017-04-18 tills dess ny kommunchef tillträder. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson förordnas som tillförordnad 
kommunchef från 2017-04-18 tills dess ny kommunchef tillträder. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 




