
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

2017-02-01 1 av 32 

Kommunkontoret, Astrakanen, onsdagen den 1 februari 2017 klockan 10:00-16:40 (lunch 
12:00-13:10) 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Håkan Mörnstad (BP), tjänstgörande ersättare för Helena Stridh (BP) §§ 26-27, del av§ 28, 
§§ 29-47 
Niclas Svanberg (S), tjänstgörande ersättare för Thomas Nerd (S) 
Christer de la Matte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Hans Grönqvist (BP), tjänstgörande ersättare för Carolin Gräbner (SO) 
Thomas Andersson (L), deltar ej i beslutet§ 42 
Gösta Gebauer (C), deltar ej i beslutet§ 44 
Uno Johansson (C), deltar ej i beslutet§ 44 
Johan Swanstein Olsson (M) 

Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Katarina Pelin, kommunchef,§§ 26-27, del av§ 28, §§ 29-47 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare,§§ 26-47, del av§ 48 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, del av mötet 
Mårten Nilsson, exploateringsingenjör, del av mötet 
Annika Jern, kart/GIS-chef, del av mötet 
Kristina Bell, t.f. planchef, del av mötet 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Fredrik Jönsson, projektingenjör, del av mötet 
Tina Eriksson, miljöchef, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Margaretha Ekelund, Svensson, t.f. skolchef, del av mötet 
Henrik Wagersten, t.f. skolchef, del av mötet 
Marianne Malm, HR-chef, del av mötet 

Johan Swanstein Olsson (M), ersättare Thomas Andersson (L) 

Kommunkontoret, måndagen den 13 februari klockan 16:00 
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BASTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2017-02-01 

Från och med 2017-02-14 till och med 2017-03-08 

Kommunkontoret i Båstad 

Daniel Kling ~ 

Sida 

2 av 32 



0 

BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

KS § 26 Dnr KS 000003/2017 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-02-01 

KS § 27 Dnr KS 000004/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-02-01 

KS § 28 Dnr KS 000007 /2017 - 900 
lnformationspunkter kommunstyrelsen 2017-02-01 

KS § 29 · Dnr KS 000005/2017 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2017-02-01 

KS § 30 Dnr KS 000006/2017 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-02-01 

KS § 31 Dnr KS 000008/2017 - 900 
Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-02-01 

KS § 32 Dnr KS 000059/2016 - 200 

Sida 

3 av 32 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anläggning av grönområde på 
platsen 

KS § 33 Dnr KS 000178/2016 - 350 
Svar på motion - Försköna entreerna till Bjäre 

KS § 34 Dnr KS 000052/2017 - 500 
Ledningsrätt Håle 3:4 i Förslöv 

KS § 35 Dnr KS 000285/2015 - 600 
Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 

KS § 36 Dnr KS 001483/2016 - 600 
Antagande av plan för studie- och yrkesvägledning i Båstads kommun 2017-2022 

KS § 37 Dnr KS 000040 /2017 - 600 
Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 

KS § 38 Dnr KS 001747 / 2012 - 500 
Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA 

KS § 39 Dnr KS 000682/2013 - 315 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. i Båstad - Begäran om förnyat planbesked 

KS § 40 Dnr KS 000585/2016 - 700 
Svar på motion - Anhörigverksamheten 

KS § 41 Dnr KS 001141/2016 - 700 
Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

ry) itv 
V 



4.h BÅSTADS 
'-v KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

KS § 42 Dnr KS 000060/2016 - 901 
Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 

KS§43 DnrKS001448/2016-900 
Ändring av anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 

KS § 44 Dnr KS 001482/2016 - 900 

Sida 

4 av 32 

Tillförordnad kommunchef under ordinarie kommunchefs semester - Paragragen omedelbart 
justerad. Se separat protokoll 

KS § 45 Dnr KS 000065/2017 - 903 
Utbetalning av partistöd 2017 

KS § 46 Dnr KS 001558/2015 - 460 
Svar på motion - Skolbusstrafik 

KS § 47 Dnr KS 000428/2016 - 460 
Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

KS § 48 Dnr KS 000126/2017 - 902 
Rekrytering av ny kommunchef 2017 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 5 av 32 

KS § 26 Dnr KS 000003/2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-02-01 

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

Beslut 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Johan Swanstein Olsson (M). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Andersson (L). 

3. Protokolljusteringen äge r rum tisdagen den 13 februari klockan 16:00. 

Justerandes siirnaturer Utdragsbestvrkande 

f;fh Jhl 
ll 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 27 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Dnr KS 000004/2017 - 903 

Sida 

6 av 32 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-02-01 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

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

Extraärende: 
§ 48, Rekrytering av ny kommunchef 2017. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

f;rh b?tl 

0 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 7 av 32 

KS § 28 Dnr KS 000007 /2017 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsen 2017-02-01 

Beskrivning av ärendet A) Inriktningsdokument för Grevies utveckling. Planarkitekt Camilla Nermark. 

B) Information angående öppen geodata. Kart/GIS-chef Annika Jern. 

C) Information angående utveckling och förfrågningar vid stationsområdena 
(efterönskemål från senaste arbetsutskottet). Samhällsbyggnadschef Lisa 
Rönn berg, teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och exploateringsingenjör 
Mårten Nilsson. 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 8 av 32 

KS § 29 Dnr KS 000005/2017 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2017-02-01 

Beskrivning av ärendet 1. Skrivelse - Enskilda avlopp i Båstads kommun. Dnr KS 000078/2017-800. 

Beslut 

2. Beslutsunderlag- Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Båstads kommun. 
Dnr KS 001075/2016-603. 

3. Minnesanteckningar från Tillväxtrådet- 2016-12-09. Dnr KS 000492/2016-
900. 

4. Minnesanteckningar från Tillväxtrådet - 2016-09-27. Dnr KS 000492/2016-
900. 

5. Mötesanteckningar från 2016-12-06 med det kommunala handikapprådet. 
Dnr KS 000306/2016-900. 

6. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2016-12-07. Dnr KS 000624/2016-
900. 

7. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18. 

8. Begäran från KPR om utökning av antalet sammanträden. Dnr KS 
000084/2017-900. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 9 av 32 

KS § 30 Dnr KS 000006/2017 - 904 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-02-01 

Beskrivning av ärendet 1. Yttrande till trafikverket- Andreas Jansson - 2017-01-23. 

Beslut 

2. Trafikanordningsplan och grävningstillstånd - Andreas Jansson - 2017-01-23. 

3. Personalärenden -Anne-Lie Björklund - 2017-01-20. 

4. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Valeria Christoffersson - 2017-01-
10. 

5. Yttrande över överklagande av beslut om antagande av detaljplanen för 
Tegelugnslyckan 11 och 17 - Bo Wendt- 2016-12-05. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Dnr KS 000008/2017 - 900 

Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-02-01 

Sida 

10 av 32 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2017-01-25 . 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad 2017-01-25 godkänns och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

f;m ·1v 

J 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2017-02-01 11 av 32 

KS § 32 Dnr KS 000059/2016 - 200 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och 
anläggning av grönområde på platsen 

2016-01-13 inkom Miljöpartiet med en motion angående 
lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensinstationen 
Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg och t.f. 
exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-12-05. 
Inkommen motion från Miljöpartiet. 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2016-12-05. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2016-12-05. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-12-05 
Handläggare: Per Sellden / Lisa Rönnberg 
Dnr: KS 000059 /2016 - 200 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Sellden, Lisa Rönnberg, Miljöpartiet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Miljöpartiet 

Samråd har skett med: 

Tjänst eskrivelse 
1 (2) 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anlägg
ning av grönområde på platsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få rikta en motion till 
kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensin
stationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad. 

Aktuellt 
Motionen har remitterats till undertecknade för beredning och vi får i anledning därav fram
föra följande. 
I motionen föreslås bl.a. "att Statoilmacken, när avtalet löper ut läggs ner" och vidare "att fas
tigheten förblir i kommunens ägo". Bensinstationen är etablerad inom fastigheten Båstad Evald 
8 och ägs enligt lagfart av Svenska Statoil AB, namnändrat till Circle K Sverige AB. Bensinstat
ioner omfattas av anmälningsplikt för drivmedel och biltvätt. Anmälningsplikten är korrekt 
fullgjord och prövad av myndighetsnämnden och den beslutade tillåtligheten till fortsatt verk
samhet gäller tills vidare, d.v.s. tillåtligheten är inte tidsbegränsad. 
Under sommaren/hösten 2014 i samband med att detaljplanen för Inre kustvägen utarbetades 
prövades i planarbetet möjligheten till och lämpligheten av att i planen möjliggöra en etable
ring av en drivmedelsanläggning i planområdets södra del, norr om befintlig rondell. I sam
band med detta planarbete togs även kontakter med flera drivmedelsbolag, bl a Statoil. Dåva
rande etableringschef för Statoil/J et besökte Båstads kommun och träffade kommunens tf ex
ploateringsingenjör och tog del i frågeställningen. Besked lämnades därefter att Statoil inte var 
intresserade i närtid av att flytta sin verksamhet utan bolaget har för avsikt att under över
blickbar framtid bedriva verksamheten vidare inom ramen för den egna fastigheten Båstad 
Evald 8 med prövat och givet verksamhetstillstånd. 

Vidare bör noteras att Tyrens AB i samband med att detaljplanearbetet för hotell Båstad, fas
tigheten Laxen 6, i februari 2013 redovisade en riskutredning för nyssnämnda fastighet med 
avseende på närheten till bensinstationen. Riskutredningen resulterade i en värdering att pla
nen kunde godtas med vissa rekommenderade riskreducerande åtgärder av hotellbyggnaden. 

Övervägande/framtid 
I motionen föreslås att bensinstationsfastigheten nyttjas som en samlingsplats, ett cafe, ett 
grönområde. Med hänsyn till närmiljön är det en tanke och ide som alternativ till nuvarande 
markanvändning har förtjänster. Då fastigheten är i privat ägo, verksamheten inom fastigheten 



2 (2) 

är myndighetsprövad och tillsvidare godkänd samt att verksamhetutövaren har uttryckt en 
långsiktig ambition och vilja att driva befintlig verksamhet vidare inom fastigheten finns det 
inte rimliga grunder för att ompröva verksamheten i närtid på sätt som förordas i motionen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2016-12-
05. 

Båstad 2016-12-05 

Per Sellden 
T.f. exploateringsingenjör 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Dnr KS 000178/2016 - 350 

Svar på motion - Försköna entreerna till Bjäre 

Sida 

12 av 32 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres 
entreer. Motionen fokuserar främst på förskönande åtgärder i vägområdet 
samt reklamskyltar längs vägarna. Båstads kommun är inte huvudman för gator 
och mark i de områden som utgör "entreerna" till Bjäre varför förvaltningen 
föreslår att motionen inte ska bifallas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fri tidschef Sven-Inge Granlund, daterad 2016-
12-29. 
Motion från Socialdemokraterna inkommen 2016-02-02, bilaga 1. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås i sin helhet. 

Arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

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

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

usterandes 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 

Yrkanden 

Beslut 

2017-02-01 13 av 32 

KS § 34 Dnr KS 000052/2017 - 500 

Ledningsrätt Håle 3:4 i Förslöv 

Dagvattensituation i Förslöv är i vissa delar ansträngd och flera 
översvämningar har skett historiskt. För att trygga en framtida ändamålsenlig 
VA-hantering i Förslöv behöver kommunen få rådighet över mark för att 
anlägga en fördröjningsyta för dagvatten. Rådigheten föreslås skapas genom 
ledningsrätt där fastighetsägaren för Håle 3:4 erbjuds 20 kr /kvm i ersättning 
för den yta som kommer belastas av ledningsrätten. 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström och 
exploateringsingenjör Mårten Nilsson, daterad 2017-01-12. 

l. För att trygga en framtida ändamålsenlig VA-hantering i Förslöv får 
förvaltningen i uppdrag att ansöka om ledningsrätt omfattande 
fördröjningsytaför dagvatten inom Fastigheten Håle 3:4. Fastighetsägaren för 
Håle 3:4 ersätts med 20 kr/kvm för det intrång ledningsrätten innebär. 

2. 500 tkr omfördelas inom den taxefinansierade verksamheten (VA) från Proj 
5009 "Förslöv väst 105 VA" till nytt projekt avseende ledningsrätt Håle 3:4 mm. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. För att trygga en framtida ändamålsenlig VA-hantering i Förslöv får 
förvaltningen i uppdrag att ansöka om ledningsrätt omfattande fördröjningsyta 
för dagvatten inom Fastigheten Håle 3:4. Fastighetsägaren för Håle 3:4 ersätts 
med 20 kr/kvm för det intrång ledningsrätten innebär. 

2. 500 tkr omfördelas inom den taxefinansierade verksamheten (VA) från Proj 
5009 "Förslöv väst 105 VA" till nytt projekt avseende ledningsrätt Håle 3:4 mm. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ll,1, BÅSTADS 
"t'~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 14 av 32 

KS § 35 Dnr KS 000285/2015 - 600 

Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 

Beskrivning av ärendet 2015-02-25 inkom Miljöpartiet i Båstad genom Katarina Toremalm med en 
motion om att införa ett integrationspris, för att uppmuntra de krafter som 
engagerar sig för andra och för att främja integrationen i kommunen. 

Vid kommunstyrelsen sammanträde 2016-09-28, § 191, föredrogs ärendet men 
återremitterades med uppdrag att utarbeta formerna för priset samt ta fram 
och föreslå mer precist vad priset skulle bestå av. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från integrationschefFilippa Swanstein, daterad 2017-01-10. 
Bilaga 1. Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-02-25. 
Bilaga 2. Regler för integrationspris i Båstads kommun. 

Förvaltningens och 1. Motionen bifalls. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Beslut 

2. Anta dokumentet "Regler för integrationspris i Båstads kommun". 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Anta dokumentet "Regler för integrationspris i Båstads kommun". 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ iw 
V 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTO KO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 15 av 32 

KS § 36 Dnr KS 001483/2016 - 600 

Antagande av plan för studie- och yrkesvägledning i Båstads 
kommun 2017-2022 

Beskrivning av ärendet Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie
och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och 
yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och 
omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. 
Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och 
yrkesvägledningen behöver utvecklas. Skolverket har därför tagit fram 
allmänna råd med kommentarer för att stötta kommunerna i arbetet med 
studie- och yrkesvägledning. 
För att säkra alla barn och elever i Båstads Kommun en likvärdig tillgång till 
studie- och yrkesvägledning har en kommunövergripande plan tagits fram. 
Enligt kommunens dokumenthieraki ska en sådan plan fastställes av 
Kommunstyrelsen och revideras under varje mandatperiod. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 6, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen . 

Utbildningsnämndens och l. Fastställa Plan för studie- och yrkesvägledning. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Beslut 

Moderaterna: Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Fastställa Plan för studie- och yrkesvägledning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Inledning 
Planen syftar till att utveckla och säkerställa arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolor
nas dagliga verksamhet. Den utgår från skollagen, läroplanerna, övriga styrdokument och Skol
verkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning. Initiativförmåga och företa
garanda är en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och social 
och medborgerlig kompetens en annan som vi strävar efter att tillgodose. 

Syfte 
"Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som 
rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan upp
leva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. 
En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar 
ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en vik
tig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess." (All
männa råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning s.11) 
Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande 
uppdrag att stödja eleven i att göra väl underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i 
olika rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas. Skolan behöver 
bredda perspektivet och titta på hur arbetslivsfrågor kan integreras i utbildningen genom hela 
skoltiden. För det krävs både kunniga studie- och yrkesvägledare, engagerade pedagoger och 
skolledare som ser studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. 

Styrdokument 
Skollag (2010:800) 2 kap. 29§ 
Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med så
dan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverk
samhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägled
ning. 

Läroplan för förskolan 1998/ reviderad 2010 (Lpfö 98/2010), utdrag från kap 1 och kap 2 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. 

2.2 Utveckling och lärande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. För
skolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 (Lgr 11) utdrag från 
kap2 

2.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

• kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

2.6 Skolan och omvärlden 
Skolans mål är att varje elev: 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 



• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 

Läroplan för gymnasieskolan 2011 (GY11) utdrag från kap 2 

2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv 
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Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universite
ten och högskolorna samt med samhället i övrigt. 

Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser 
inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan 
samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. 

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekryte
ring av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor bety
delse. 

Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och 
branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolan och eleverna. 

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ( Lvux12) utdrag från kap 2 

2.2 Utbildningsval - arbete och samhällsliv 

En elev i vuxenutbildningen kan ha behov av att kombinera studier i flera av 
de skolformer som ingår i vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en 
nära samverkan mellan de olika skolformerna. 

Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, 
yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt. 

Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet samt underlag för val av kurser 
inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. 
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och rekrytering 
av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse 
för eleven. 

Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar med arbetslivet när det gäller yrkesut
bildning. 

Ansvarsfördelning enligt styrdokument 

Riktlinjer enligt Lpfö- 98/2010 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. 
ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenhet
er och kunskaper 
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Riktlinjer enligt Lgr 11 

Alla som arbetar i skolan ska: 

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verk
samheter utanför skolan som kan berika den som en lärandemiljö 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, sociala eller kulturell 
bakgrund 

Läraren ska: 

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning 

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt organisationer, företag 
och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgi
vande samhället 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska: 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser 

2.8 Rektors ansvar: 

Samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta er
farenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning, 
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning in
för de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning 

Riktlinjer enligt GY11 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning: 

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke 
• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkes

verksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställ
ningar om kön och på social eller kulturell bakgrund 

• i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos sko
lans personal och i samhället utanför skolan 

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 
eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång 

• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 
arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås 

• i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, för
enings- och kulturliv 

• bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar 
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Riktlinjer enligt Lvux12 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning: 

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke 
• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare utbildning och yrkes

verksamhet samt motverka sådana begränsningar av valet som grundar sig på föreställ
ningar om kön och på social eller kulturell bakgrund 

• i informationen och vägledningen utnyttja och ta till vara de kunskaper som finns hos 
eleverna och verksamhetens personal samt i samhället 

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 
eleverna redan har eller skaffar sig under utbildningens gång 

• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 
arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås 

• i utbildningen nyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, för
enings- och kulturliv, och bidra till att presumtiva elever får information om olika utbild
ningsmöjligheter 

2.4 Rektorns ansvar 

Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar 
för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande 
till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för vuxenutbildning och som 
chef för lärarna och övrig personal i verksamheten har rektorn ansvar för verksamhetens 
resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: 

• utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål 
och val av kurser 

• lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas 
skiftande behov och förutsättningar 

• verksamhetens arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas 
• utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en 
tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel 

• utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får det 
• eleverna får information inför utbildningens början, en väl utformad introduktion i ut

bildningen samt stöd när det gäller att formulera mål för sina studier 
• verksamhetens personal i samverkan med eleven upprättar en individuell studieplan för 

eleven och reviderar den vid behov 
• lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till den kompe

tensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter 
• samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleven får ett samman

hang i sina studier 
• samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet utvecklas så att eleverna 

får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och vidare 
utbildning 

• studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och väg
ledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför val av framtida ut
bildning och yrke 
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• stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen 
• skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har 

förbundit sig att beakta i utbildningen 

• vårdnadshavare, i förekommande fall, får insyn i elevens skolgång 
• arbete med ett kunskapsområde som omfattar flera ämnen bedrivs så att eleven får en 

helhetsbild av området 

Målsättning med studie- och yrkesvägledning 

Förskolan 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Arbetslaget i förskolans ansvarar för att: 

• Lyssna in och utmana barnens tankar och frågor kring olika yrken utifrån ett normkrea
tivt förhållningssätt. 

• Skapa nyfikenhet och insikt kring olika yrken genom att tydliggöra dem i vardagen. Detta 
sker både spontant och planerat genom tex. samtal, böcker, rekvisita och temaarbete. 

Grundskola 1-3 samt förskoleklass och fri tidshem 

Skolans mål är att varje elev: 

• Får kunskap om sig själv 

• Tränar förmågan att göra olika val 

• Känner till olika yrken i sitt närområde 

Grundskola 4-6 samt fri tidshem 

Skolans mål är att varje elev: 

• Får kunskap om sig själv 

• Utvecklar sin förmåga att göra olika val och ta ställning 

• Får kännedom om olika yrken i sin omvärld 

• Har kännedom om möjligheter till olika utbildningar 

Grundskola 7-9 

Skolans mål är att varje elev: 

• Får kunskap om sig själv 

• Känner till och har förmågan att kritiskt granska olika valalternativ inom utbildning och 
yrken 

• Kan göra väl ett väl grundat val till gymnasiet där eleven är medveten om valets konse
kvenser för fortsatt utbildning och yrkesval 



• Utvecklar sin förmåga att väga samman personliga faktorer med valalternativen 

• Har lärt sig att fatta beslut och genomföra dem 

Gymnasieskolan 

Skolans mål är att varje elev: 

• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 
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• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 
erfarenheter och kunskaper, 

• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser 
dessa kan ha, 

• har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjlig
heter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och 

• är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, föränd
ringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår 
behovet av personlig utveckling i yrket. 

Vuxenutbildningen 

Skolans mål är att varje elev: 

• får information om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov 

• ges möjlighet att få sina kunskaper och kompetenser validerade 

• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering 

• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 
erfarenheter och kunskaper 

• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser 
dessa kan få 

• har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när det gäller bl.a. arbets
rätt och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning 

• har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och arbete i Sverige och 
andra länder, och är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk 
utveckling, förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad internationell samverkan 
och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket 
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BILAGA 

Aktiviteter för att nå målsättningen med Studie- och yrkesvägledning i Båstad kommun 

All verksamhet utgår från skollag och läroplan samt Skolverkets allmänna råd. Nedan ges exem
pel på aktiviteter som kan stödja eleven i den ordinarie undervisningen, 

Förskola 

Miljö och material som tex. rekvisita, litteratur och digitala verktyg som stimulerar och ger för
utsättningar för samtal och till olika yrkeslekar. 

I temaarbete uppmärksammas yrken och olika yrkeskategorier bjuds in och besöks utifrån bar
nens intressen och frågeställningar. 

I vardagen möter barnen olika yrkesgrupper som intresserar och uppmärksammas. 

Grundskola 

Årskurs 1-3 samt förskoleklass och fritidshem 

• Självporträtt 

• Presentera sig själv 

• Värderingsövningar 

• Tema Bjäre, yrken och samhällsfunktioner, samt yrken förr & nu 

• Lek och övningar som syftar till att samtala om olika yrken 

• Studiebesök 

• Tänka & drömma om framtiden, rita och skriva om drömyrket 

Årskurs 4-6 samt fritidshem 

• Självporträtt 

• Presentera sig själv 

• Värderingsövningar 

• Prata kring alla yrken i de arbetsområden vi tar upp samt om yrkens utveckling 

• Besök av förälder och/ eller annan yrkesverksam 

• Studiebesök 

• Tänka & drömma om framtiden, skriva & rita om drömyrket 

• Besök av studie- och yrkesvägledare 

Årskurs 7-9 

• Koppla alla ämnen till yrkeslivet 

• Ergonomi 
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• Arbetsmarknadstema i samarbete med det lokala näringslivet 

• CV, jobbansökan och öva anställningsintervju 

• LUNE, Naturvetenskapsshower på Lunds universitet 

• Andra aktiviteter tex. Framtidståget, På Väg, Arbetsförmedlingen och andra inspirations-
föreläsningar 

• Andra aktiviteter t.ex. Yrkescafä/Speeddating med olika yrkesroller 

• Prao. En vecka på vårterminen i åk 8 och en vecka på höstterminen i åk 9. 

• Studiebesök 

• Gymnasiemässa årskurs 8 och årskurs 9 

• Gymnasieinformation samt information om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) av 
Akademi Båstad Gymnasiums rektor för elever och föräldrar åk 8 och 9 

• Besök på Akademi Båstad Gymnasium 

• Enskilda vägledningssamtal i åk 9 

• Skugga en elev/ ett program på gymnasieskolor 

• Kompensatoriska vägledningsinsatser 

Gymnasieskola 

IM-programmet 

• Individuell studieplanering 

• Eleverna erbjuds individuell vägledning 

• Eleverna får fortlöpande information om gymnasieskolan - och/ eller i grupp samt erbjuds 
och uppmanas att besöka gymnasiemässan och öppet hus på gymnasieskolor. 

• Eleverna erbjuds studiebesök/praktik på arbetsplatser 

• Eleverna får möjlighet till studiebesök på gymnasieskolor /folkhögskolor samt information 
om vuxenutbildning och övriga utbildningsalternativ. 

• Eleverna erbjuds information om och träning i att söka arbete. 

• SYV ger riktad information om Arbetsförmedlingens verksamhet och deltar i överläm
nande till AF. 

Nationella program 

• Individuell studieplanering 

• Studiebesök, arbetsplatsbesök och yrkesintervjuer 

• Företrädare för olika yrken, branscher och fackliga organisationer bjuds in 
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• Studie- och yrkesvägledning genomförs klassvis, gruppvis och individuellt 

• Lärare och SYV deltar aktivt i programrådets arbete 

• Information om arbete och studier utomlands 

• UF erbjuds 

• Besök på utbildningsmässor 

• Gymnasieprojekt visas på särskild anordnad mässa 

• Information från olika myndigheter tex arbetsförmedlingen, försäkringskassan 

• Information och vägledning om studier vid universitet/högskola/yrkeshögskola och andra 
utbildningar 

• APL på yrkesprogram 

• Gemensamma temaveckor gymnasiet/vuxenutbildningen 

• Anordnande av yrkesutbildningsmässor och jobbsökarmässor i samverkan med familjen 
Helsingborg, AF och AME 

Vuxenutbildningen 

• Individuell studieplanering 

• Studiebesök och arbetsplatsbesök 

• Individuella Studie- och yrkesvägledningssamtal 

• Information från fackliga organisationer, Arbetsförmedling, Försäkringskassan m.fl. 

• Information och vägledning (individuellt eller i grupp) om studier inom vuxenutbildning, 
universitet/högskola/yrkeshögskola och andra utbildningar för boende i Båstads kommun 
med avsikt att börja studera. 

• Kontakter med arbetsförmedling och integrationsenhet 

• Anordnande av yrkesutbildningsmässor och jobbsökarmässor i samverkan med familjen 
Helsingborg, AF och AME 

• Gemensamma temaveckor gymnasiet/vuxenutbildningen 

• Praktik för studerande inom yrkesprogram 

SFI 

• Eleverna erbjuds individuell studie- och yrkesvägledning 

• Eleverna erbjuds information om det svenska skolsystemet, arbetsmarknad, studiefinan
siering m.m. 

• Språkpraktik 
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• Eleverna får möjlighet att göra studiebesök på arbetsplatser med anknytning till under
visningen. Språk/yrkespraktik anordnas. 

• Studie- och yrkesorientering ingår som en naturlig del i undervisningen via val av arbets
material, information om olika samhällsföreteelser m.m. och får ett ökat fokus vid tema

veckor. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 16 av 32 

KS § 37 Dnr KS 000040 /2017 - 600 

Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 

Beskrivning av ärendet I det nya bostadsområdet vid Båstads station byggs det både i Båstads kommun 
och i Laholms kommun. Kommande inflyttning prognosticerar att det blir ett 
behov av grundskoleplatser. Detta behov identifieras i båda kommunerna 
varför tanken om en gemensam grundskola F-9 tagit form. Möten mellan 
politiska företrädare från båda kommunerna har genomförts. Vid mötet 2016-
07-12 fick skolcheferna i uppdrag att ta fram ett Letter of intent beträffande 
grundskolesamarbete. Då grundskolan är reglerad enligt lag var det dessutom 
viktigt att ta reda på vilka samverkansmöjligheter som skulle kunna tillämpas 
kring en gemensam grundskola. Skoljuristen i Laholms kommun kunde se en 
framkomlig och lagenlig väg för ett sådant samarbete - dvs upprättandet av ett 
samverkansavtal kommuner emellan. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
utbildningsnämndens 
förslag 

Beslut 

Presentationen av detta samt av förslaget till Letter of intent presenterades för 
båda kommunledningarna 2016-10-10. Sedan dess har det i grunden inte hänt 
något kring ytterligare planering av en gemensam grundskola men för att 
komma vidare med planeringen av grundskoleplatser i området måste en 
färdväg utstakas. Första steget är därför att komma överens om ett letter of 
intent som förvaltningen kan arbeta utifrån för att påbörja det praktiska 
arbetet. Det kommer dock flera dokument under planeringsfasen vilka också 
måste godkännas i båda kommunerna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-18 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 5, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Letter of intent, daterat 2016-12-19. 

l. Fastställa letter ofintent gällande grundskoleplatser i Hemmeslövsområdet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Ärendet återremitteras för klarläggande. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum KOM:MUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

2017-02-01 17 av 32 

KS § 38 Dnr KS 001747 /2012 - 500 

Omarbetat tid - och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar 
VA 

Länsstyrelsen har reagerat på att beslutad tid- och handlingsplan gällande 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden inte följs. Enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 ska en ny tid- och 
handlingsplan tas fram. En omarbetad strategi har nu tagits fram genom ett 
samarbete mellan förvaltningen och NSVA. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-01-03. 
Bilaga 1. Uppdaterad landsbygdsstrategi. 
Bilaga 2. Kostnadskalkyl. 

1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att skicka denna till länsstyrelsen för godkännande. 

Projektingenjör Fredrik Jönsson och miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Tilläggsyrkande från Thomas Andersson (L), Centerpartiet och Moderaterna att 
området kallat Margretetorpsvägen ska utbyggnad planeras till 2020. 

Socialdemokraterna: Bifall till arbetsutskottets förslag samt till Thomas 
Anderssons, Centerpartiets och Moderaternas tilläggsyrkande. 

Bjärepartiet: Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin med undantag för 
Ängalag där vi anser att de enskilda avloppen först skall inventeras för att 
erhålla ett bättre beslutsunderlag. Ytterligare exploatering eller nybyggnation 
är ej aktuellt i Ängalag. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Thomas 
Anderssons, Centerpartiets och Moderaternas tilläggsyrkande mot 
arbetsutskottets förslag med Bjärepartiets yrkande. Efter framställ proposition 
finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Bjärepartiets yrkande. 
Omröstning begärs. 

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

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reservation 

Protokollsanteckning 

2017-02-01 

Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Thomas 
Anderssons, Centerpartiets och Moderaternas tilläggsyrkande. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Håkan Mörnstad (BP) X 

Eddie Granqvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Niclas Svanberg (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 föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin med tillägget att avseende 
området kallat Margretetorpsvägen ska utbyggnad planeras till 2020. 

18 av 32 

2. Förvaltningen får i uppdrag att skicka den uppdaterade landsbyggsstrategin 
med ovanstående tillägg till länsstyrelsen för godkännande. 

Eddie Granqvist (BP) reserverar sig mot Thomas Anderssons, Centerpartiets 
och Moderaternas tilläggsyrkande. 

Se protokollsanteckning från Thomas Andersson (L), Centerpartiet och 
Moderaterna, på nästkommande sida. 

J usterandes si naturer Utdra sbes kande 
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Uppdaterad Landsbygdsstrategi för utbyggnad av VA på landsbyggden. 

Denna uppdaterade Landsbygdsstrategi tar fokus på de ekonomiska och tekniska faktorerna . 

Inom den tekniska utvecklingen finns ett antal alternativa lösningar som är intressanta. 

De ekonomiska faktorerna är viktiga men bör inte viktas högre än de lagkrav som finns för 

miljö och hälsa. Det är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv att omgående minimera utsläpp av 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 

KS § 39 Dnr KS 000682/2013 - 315 

Detaljplan för Tunet 1 m.fl. i Båstad - Begäran om förnyat 
planbesked 

19 av 32 

Beskrivning av ärendet Fastigheten Tunet 1 är belägen i den södra delen av Båstads tätort mellan 
Ängelholmsvägen och Nyledsvägen, precis norr om Skogslidens vård- och 
omsorgs boende. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Planbesked för Tunet 1 gavs vid KS 2013-06-12 § 188 (bilaga 1). I 
beskrivningen av ärendet framkom att intressentens avsikt var att bygga om de 
tre befintliga huskropparna inom Tunet 1 till totalt nio stycken separata 
hyreslägenheter. 

Under planarbetet och inför samrådet har intressenten sett över andra 
möjligheter med fastigheten och presenterat ett alternativt förslag som skulle 
ge bättre ekonomi i projektet. Förslaget innebär att befintliga byggnader rivs 
och att det istället uppförs lägenheter i radhusform som maximalt blir tre 
våningar höga. Huruvida det ska vara hyresrätter eller inte framkommer ej. 
Upplåtelseformen är dock inte något som är möjligt att styra i detaljplanen. 
Intressenten har även framfört önskemål om att förvärva en del av kommunens 
fastighet Båstad 109:2 för att bättre kunna utnyttja Tunet 1 och uppföra en 
huskropp till, totalt kommer planen kunna möjliggöra tio stycken lägenheter 
om tillköp av mark blir möjligt. Den mark som önskas är idag en asfalterad 
vändplats men som efter utbyggnaden av Skogsliden och förlängningen av 
Nyledsvägen inte används som sådan. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 207-01-23. 
Bilaga 1. Detaljplan för Tunet 1 i Båstad - Begäran om planbesked, KS 2013-06-
12 § 188. 
Bilaga 2. Presentation vid KS au 2017-01-18 med skisser på nytt förslag samt 
utkast till hur detaljplanen skulle kunna utformas utifrån förslaget. 

1. Förslag till detaljplan för Tunet 1 m.fl. får upprättas samt att samråd får 
hållas. Detaljplanen ska baseras på intressentens förslag och pröva en högre 
exploateringsgrad än i dagsläget. 

2. Detaljplanen upprättas på intressentens bekostnad utifrån redan upprättat 
planavtal. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) kommunens 
prioriteringslista. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOM MUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Föredragande 

Yrkanden 

2017-02-01 

5. I övriga delar upphävs tidigare planbesked (KS 2013-06-12 § 188). 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg föredrar ärendet. 

20 av 32 

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

Bjärepartiet: Förutsättningarna för planbeskedet 2013-06-12, § 188, ska 
fortsatt gälla. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Tunet 1 
m.fl. får upprättas samt att samråd får hållas under förutsättning att befintliga 
byggnader finns kvar men byggs om invändigt till lägenheter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifall förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Reservation 

1. Förslag till detaljplan för Tunet 1 m.fl. får upprättas samt att samråd får 
hållas. Detaljplanen ska baseras på intressentens förslag och pröva en högre 
exploateringsgrad än i dagsläget. 

2. Detaljplanen upprättas på intressentens bekostnad utifrån redan upprättat 
planavtal. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) kommunens 
prioriteringslista. 

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

5. I övriga delar upphävs tidigare planbesked (KS 2013-06-12 § 188). 

Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Dnr KS 000585/2016 - 700 

Svar på motion - Anhörigverksamheten 

Sida 

21 av 32 

Beskrivning av ärendet Moderaterna har den 20 april 2016 lämnat in en motion om att kommunen 
utreder hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner. I 
Budget 2016 togs 1 750 tkr från anhörigverksamheten och socialt innehåll och 
Moderaterna frågar om det är rimligt utifrån socialtjänstlagen att Båstads 
kommun inte ska fullfölja socialtjänstlagen. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12, § 119, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Moderaterna. 

Förvaltningens, vård- 1. Motionen bifalls. 
omsorgsnämndens 
och arbetsutskottets 
förslag 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 22 av 32 

KS § 41 Dnr KS 001141/2016 - 700 

Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

Beskrivning av ärendet Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 november 2012 att lägga ut Åslidens 
vård- och omsorgsboende på entreprenad enligt konkurrensutsättningsplan för 
Båstads kommun gjordes en upphandling och Aleris var den utförare som 
ansågs bäst uppfylla de krav som var uppsatta av Båstads kommun. Avtalstiden 
påbörjades från den 1 oktober 2014 och löper till den 1 februari 2015 på grund 
av att en överprövning gjordes på upphandlingen. Den 30 september 2017 har 
det gått tre år av avtalstiden och enligt avtalet ska utförare han besked minst 
sex månader innan avtalet löper ut om det blir förlängning om tre år eller inte. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs
ämndens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsanteckning 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige till vård- och 
omsorgsnämnden 2016-12-14, § 243, för att utreda måltidsfrågan på Åsliden, 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 (KF § 114): 
Måltidsutredning för Båstads kommun. Detta med hänsyn till frågan om 
förlängning av avtal eller ny upphandling. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 3, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

1. Vård- och omsorgsnämnden står fast vid beslutet från den 14 november 
2016, § 108. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta om att förlänga avtalet med Aleris i 
ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock längst till 2020-09-30. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Centerpartiet, Moderaterna, Thomas Andersson (L) och Socialdemokraterna: 
Bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förlänga avtalet med Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, 
dock längst till 2020-09-30. 

Se protokollsanteckning från Socialdemokraterna på nästkommande sida. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Protokollsanteckning. 

Förvaltningen skall förbereda sig på, att kunna ta över verksamheten, 
när avtalet med Aleris går ut 2020-09-30. 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTO KO LL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 23 av 32 

KS § 42 Dnr KS 000060/2016 - 901 

Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt 
följande motion: 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Notering 

Yrkanden 

1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att 
jämföra med verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, 
struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun 
utvärderas, i alla sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som 
redovisas. Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a 
erfarenheten att skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan 
kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en 
naturlig del av förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma 
sätt när taxor eller avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör 
grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man 
budgeterar och tar fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att 
jämföra kostnad och utfall med föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan 
inte vara tillräcklig framöver när varje verksamhet med tillhörande resurser 
kommer att nagelfaras på alla plan. 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade 
verksamheten ovan bör naturligtvis också ställas på kommunens helägda 
bostadsbolag. Enbart det faktum att Båstadhem har en hyresnivå som ligger 
bland de högsta, av de allmännyttiga bostadsbolagen i landet, utanför 
Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-01-08. 
Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14. 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2017-01-08. 

Thomas Andersson (L) deltar ej i beslutet. 

Moderaterna: Bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 24 av 32 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2017-01-08. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-08 
Handläggare: Patrik Johansson 
Dnr: KS 000060/2016 - 901 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöpariet, ledningsstrateg Patrik Johansson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14 

Samråd har skett med: 
Kommunchef 

1 (2) 

Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 

För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt följande 
motion: 

1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att jämföra med 
verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun utvärderas, i alla 

sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som redovisas. 
Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a erfarenheten att 
skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en naturlig del av 
förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma sätt när taxor eller 
avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man budgeterar och tar 
fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att jämföra kostnad och utfall med 

föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan inte vara tillräcklig framöver när varje 
verksamhet med tillhörande resurser kommer att nagelfaras på alla plan. 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade verksamheten ovan bör 
naturligtvis också ställas på kommunens helägda bostads bolag. Enbart det faktum att 
Båstadhem har en hyresnivå som ligger bland de högsta, av de allmännyttiga bostadsbolagen i 
landet, utanför Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

Aktuellt 
En kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning är en av grundstenarna i Båstads kommun 
styrmodell. Utvärdering av resultat görs i resultatstyrningsarbetet, budgetprocessen samt i 

170110\fel! ta le t ltan inte representeras i angivet fo rmat.\dk 



2 (2) 

förvaltningens verksamhetsutveckling. Som underlag används SKL:s jämförelser via Kolada 
(Kommuners och landstingsdatabasen) samt KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) Med dessa 
verktyg tillhandahålls över 3000 jämförande nyckaletal tillgängliga för både medarbetare, 
chefer och förtroendevalda. I Kolada finns färdiga övergripande jämförelser som är lätta att ta 
del av. I budgetprocessen gör förvaltningen, med dessa nyckeltal som grund, fördjupade 
analyser som ställs mot de av kommunfullmäktige beslutade målen. Förvaltningen använder 
till yttermera visso dessa underlag i den kontinuerliga verksamhets- och individuella 
medarbetarutvecklingen. 

I Båstads kommuns styrmodell, som utgår från resultatskapandet och baseras på kommunens 
mål, är det enkelt att följa uppdraget från visionen till den enskilde medarbetaren. Det krävs en 
tydlighet i prioritering från både politik och från förvaltningsledning samt inte minst en god 
förståelse över ansvars/rollfördelning och det övergripande syftet, att skapa 
mervärdes bringande aktiviteter för medborgarna. 

Det går alltid att analysera mera, men med bakgrund av Båstads kommuns storlek och 
ekonomiska förutsättningar samt uppdraget att skapa god ekonomisk hushållning, har 
styrmodellen fått agera ramverk Analyser som har genomförts har gett för handen att mera 
analyser tjänar sitt syfte först sedan en ytterligare stringens i styrningen gör sig påmind. Att 
följa beslut och att alla nivåer, såväl politik som förvaltning, agerar gemensamt i förtroendefullt 
samarbete, skapar långt större effekter för både ekonomi såväl som för den enskilde 
medborgaren; än vad ytterligare analyser ger för handen. Båstads kommun behöver agera och 
exekvera insatser som tidigare analyser pekat på först, innan ytterliga resurser läggs på fler 
jämförelser. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2017-01-
08. 

Båstad 2017-01-08 

Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOM:MUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-01 25 av 32 

KS § 43 Dnr KS 001448/2016 - 900 

Ändring av anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar 
och avgång 

Beskrivning av ärendet Anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång, antagen av 
Kommunstyrelsen 2007-02-07, § 37, samt reviderad av Kommunstyrelsen 
2009-05-06, § 112, reglerar uppvaktning vid födelsedagar och avgång för 
anställda och förtroendevalda. 
Förvaltningen föreslår nu en revidering av stycket om gemensam 
sammankomst vid 2 5 års tjänstgöring. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2016-12-12. 
Gällande anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång. 

Förvaltningens förslag 1. Revidera anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 
enligt förvaltningens förslag; stycket om gemensam sammankost vid 25 års 
tjänstgöring tas bort. 

Arbetsutskottets förlag 1. Förvaltningens förslag avslås och stycket om gemensam sammankomst vid 
25 års tjänstgöring bibehålls. 

Yrkanden Moderaterna och Socialdemokraterna: Bifall till arbetsutskottets förslag . . 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningens förslag avslås och stycket om gemensam sammankomst vid 
25 års tjänstgöring bibehålls. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Utbetalning av partistöd 2017 

Sida 

26 av 32 

Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen. Där 
framgår det att kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Daniel Kling, daterad 2017-01-20. 
Regler för partistöd 2014-05-21. Dnr. KS 604/14 -903 
Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. Dnr. KS 603/14 -903. 

Förvaltningens förslag 1. Partistöd 2017 betalas ut enligt följande: 

Parti Grundstöd Mandat i KF Stöd/mandat 

Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 

Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 

Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 

Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 

Sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 

Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 

Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 

Totalt 2017 41 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Partistöd 2017 betalas ut enligt följande: 

Parti Grundstöd Mandat i KF Stöd/mandat 

Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 

Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 

Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 

Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 

Sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 

Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 

J usterandes si naturer 

TOTALT 

89.300 kr 

58.800 kr 

40.500 kr 

40.500 kr 

40.500 kr 

28.300 kr 

22.200 kr 

320 100 kr 

TOTALT 

89.300 kr 

58.800 kr 

40.500 kr 

40.500 kr 

40.500 kr 

28.300 kr 

Utdra sbes rkande 
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Miljöpartiet 

Totalt 2017 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

10.000 kr 2 6.100 kr 

41 

J usterandes si naturer 

Sida 

27 av 32 

22.200 kr 

320100 kr 

Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 2017-02-01 28 av 32 

KS § 46 Dnr KS 001558/2015 - 460 

Svar på motion - Skolbusstrafik 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna inkom 2015-12-16 med en motion om att inlemma 
skolskjutsverksamheten i den övriga kollektivtrafiken och att i avvaktan på 
detta ändra skolskjutsreglementet så att syskon där både är 
skolskjuts berättigade kan åka hem tillsammans dvs syskonåkning och även 
kamratåkning. 
Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i 
Skollagen kap 10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med 
offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens 
hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om en sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock 
inte elever som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem ... " 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar 
begreppet att det gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den 
obligatoriska skoldagen börjar och från skolan när den obligatoriska skoldagen 
slutar. 
Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de 
i kommunen rådande förhållanden. 
Viktigt är att likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid 
beaktas. I korthet går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner 
och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en kommun vid ett visst 
tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grund principen att kommunen senare 
bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller 
myndighetsutövande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och 
rättvis behandling av alla kommunmedlemmar. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 7, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna. 

Förvaltningens och 1. Avslå motionen. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

Föredragande Tillförordnade skolchefer Margaretha Ekelund-Svensson och Henrik Wagersten 
föredrar ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2017-02-01 29 av 32 

Thomas Andersson (L): Ärendet återremitteras med inriktning att försöka lösa 
frågan. 

Ordförande ställer propositio på framfört yrkande från Thomas Andersson och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras med inriktning att försöka lösa frågan. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 47 Dnr KS 000428/2016 - 460 

Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom 2016-03-22 med en motion om skolskjutser och kamrater. 
I motionen yrkar Centerpartiet att 1) Att skolskjutsar under kommunens 
ansvar, om möjligt, tillåter kamrater resa med skolskjutsar och 2) Att 
reglementet förändras, om så behövs, för att möjliggöra detta. 
Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i 
Skollagen kap 10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med 
offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens 
hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om en sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock 
inte elever som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem ... " 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar 
begreppet att det gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den 
obligatoriska skoldagen börjar och från skolan när den obligatoriska skoldagen 
slutar. 
Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de 
i kommunen rådande förhållanden . 
Dessutom måste likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid 
beaktas. I korthet går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner 
och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en kommun vid ett visst 
tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grund principen att kommunen senare 
bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller 
myndighetsutövande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och 
rättvis behandling av alla kommunmedlemmar. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-12-13, § 131, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från skolchefen. 
Inkommen motion från Centerpartiet. 

Förvaltningens och 1. Avslå motionen. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

Föredragande Tillförordnade skolchefer Margaretha Ekelund-Svensson och Henrik Wagersten 
föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Ärendet återremitteras med inriktning att försöka lösa 
frågan. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Thomas Andersson 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras med inriktning att försöka lösa frågan. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Rekrytering av ny kommunchef 2017 

Sida 

32 av 32 

Beskrivning av ärendet Rekrytering av kommunchef 2017 påbörjades genom möte mellan HR och 
Förhandlingsutskottet den 24 januari. Resultatet av mötet förankrades i 
ledningsgruppen och därefter har HR sammanställt materialet enligt bilagt PM 
på nästkommande sida. 

Underlag till beslutet PM gällande rekrytering av ny kommunchef 2017. 

Föredragande HR-chef Marianne Malm föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta den av HR-avdelningen föreslagna processen för nyanställning av 
kommunchef. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Rekrytering kommunchef 2017 

1 (3) 

Rekrytering av kommunchef 2017 har påbörjats genom möte mellan HR och Förhandlingsut
skottet den 24 januari. Resultatet av mötet förankrades i ledningsgruppen och därefter har HR 
sammanställt materialet enligt följande; 

Rekryteringsgrupp: 

Ordinarie: 

Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP) 
Christer de la Motte (M) 
Gösta Gebauer (C) 
Ingela Stefansson (S) 
Marianne Malm HR-chef 
Cecilia Franzen Rooth HR-specialist 

Ersättare: 

Thomas Andersson (L) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Thomas Nerd (S) 
Helena Stridh (BP) 
Eddie Grankvist (BP) 

Behovsanalys: 

Uppdraget från politiken: 

Fullmäktige mål: 
Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig 
Båstads kommun är i ekonomisk balans 

Nämndsmål: 
10 Bästa skolkommuner 
10 bästa kommuner inom vård och omsorg 
50 bästa näringslivskommuner 
10 bästa miljökommuner 
10 bästa inom trygghet och säkerhet 
50 bästa kulturkommunerna 

Direkt underställd kommunstyrelsen 
Ansvarar för att de politiska besluten verkställs 
Budget-, resultat- och verksamhetsansvar 
Driva det övergripande arbetet inom den kommunala förvaltningen och förstå sam
manhang och helheten- en samhällsutvecklare 
Leda, förvalta och utveckla Båstads kommun. 
Yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och chef över verksamhetsområ
deschefer och chefer på kommunledningskontoret. 



2 (3) 

• Ett ledarskap som bygger på förtroende för sina medarbetare och på så sätt ger dem ut
rymme och förutsättningar att verka och växa. 
Arbeta med kvaliten på leveransen till medborgarna- kvalitetsuppföljning och kvalitets
utveckling. 
Samverka med andra kommuner/ Hitta partners tex. ideburen sektor, näringsliv etc. 

Kravprofil: 

Utbildningsbakgrund: 

Högskoleutbildning 

Erfarenhet: 

• Erfarenhet av att leda genom chefer 
Erfarenhet av att ha drivit förändringsprocesser med framgång 

• Erfarenhet från offentlig sektor 
• Erfarenhet av politiskt styrd organisation 

Meriterande med erfarenhet av privata näringslivet 
Förståelse från landsbygdens frågor 
Kvalitetsmedveten 
Samhällsengagemang 

Personliga egenskaper: 

• Tydlig 
Kreativ 
Prestigelös 
Strategisk och framåtblickande 
Relationsskapande- Intresse för mänskliga relationer 
Utåtriktad, kommunikativ och inkluderande 
Klok och modig 

Annonsering: 

• Sociala medier - Facebook och Linkedin 
• Dagens industri 
• Dagens samhälle 
• Sydsvenskan 
• DN 

Tidplan: 

Vad 

• Förbereda & planera 
- Skapa rekryteringsgrupp, vilka 
Ingår? 

• Behovsanalys, kravprofil och 
Annonseringsstrategi 

När 

Vecka 4, tisdagen den 
24 januari 

Vecka 4, tisdagen den 
24 januari 
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• Förankring av kravprofil med Inkallat möte den 25 
Ledningsgruppen januari 17:00 

• Sammanställning av behovsanalys Vecka 5 
och kravprofil 

• Förankring av behovsanalys Vecka 5, onsdagen den 
och kravprofil KS 1 februari 

• Formulera annons/annonsering Vecka 6 

• Annonsering Vecka 7, sista 
ansökningsdag 5 mars 

• U rvalsarbete Vecka 10 

• Ta beslut om Search Vecka 10 

• Intervjuer - första omgång Vecka 13 

• Tester/ djupintervju/referenstagning/ Vecka 14-15 
bakgrundskontroll 

• Intervjuer - andra omgång+ återsamling Vecka 16 

• Beslut om anställning Vecka 17 

• Uppsägningstid 3-6 månader 

• Ny kommunchef? September-November 




