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 Tjänsteskrivelse  
 

170510\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000014/2017 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Utse Göran Klang (S) och Sonia Larsson (C) som justeringspersoner. 
2. Utse Mars Lundberg (L) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2017-05-24 klockan 15.00 på kommunkansliet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170510\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000015/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen till kommunfullmäktige, 2017 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170510\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000016/2017 – 900 
 
 

Informationsärende till kommunfullmäktige 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2017-05-17 föreligger följande informationsärenden: 
- Information från kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och revisionen. 
- Skriftlig information från integrationsenheten. 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nyhetsbrev från integrationsenheten. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000017/2017 – 900 
 
 

Delgivningar till kommunfullmäktige 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
- Årsredovisning 2016 från NSVA 
- Granskningsrapport för NSVA 2016 
- Granskningsrapport för NSR 2016 
- Granskningsrapport för Båstadhem 2016 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-04-07 
- Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
- Kvartalsrapport till IVO 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
 

 

6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



/ 

( 

( 

rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-24 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Sida 

10av15 

Kvarta Israpport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 
9 §och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Beskrivning av ärendet Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) . 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2017, med tillhörande bilaga. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-01-01- 2017-03-31 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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rliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Kvartalsrapport till lVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 9 §och 
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Sammanfattning av ärendet 
Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), se bilaga. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

( 1. Kvartalsrapporten 2017-01-01- 2017-03-31 godkänns. 

( 

( 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

161003\fel! talet kan inte representeras i angivetformat\h 

1 (1) 
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BASTAOS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnärnnden 

2017 -04- 1 7 
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......... ~fb - ~OC> 
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Kvartalsrapport 

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter 

Uppgifter om rapportören 
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Rapporteringen avser följande kvartal 

1v~1-~;är och~~-(1~i-- ---- · T2Ö"l7 ___ ___________ - ------ ----- - ---------·-··· ·- ·- ·-·- .. -
r.Y.~iiflij;§;ili!§.E.~E ~fr\%Y::\::1Z~~3.&~_::~\:~·~'.~ ~.:::::_ ::.; .. _:·.~~+.::~:':~·- ts :~~-~. :::: :· :. _: _:; '. 
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datum för avbrott? 

I ;, I 
i 
I 
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0 Jag har granskat ovanstående uppgifter och' bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycl(er 

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade· uppgifter enligt personuppgiftslagen 
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Blankettinformation 
Nummer 

.. 

Inskickat 

( 

( 

( 

( 

·-·--·-----------····---------------·-----------·--·-- ---- ----- -----·----------·------···-·- ---.-... ,. ----··--·-···-·----- -----·--. ·--------.-.----------·- ---·--·--··· .... ---·-----.·---· .-.... ---. ---. --... --. --. -- - . . -- --ru 
. ' ~ 
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1492001112006 2017-04-1214:46:10 

Signering 
Datum 

\ 

Blankettid: 1492001112006 Slda2av2 
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Tjänsteskrivelse 

170510\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000018/2017 – 900 

Beslutslogg för kommunfullmäktige, 2017 

Förslag till beslut 

Bilagd redovisning daterad den 4 maj 2017 godkänns. 

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

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-05-04. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef. 
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   Uppdaterad: 2017-05-04 
   Dnr: KS 000018/2017-900 
 

 

1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige. 

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2017-04-01 389/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Inför metoden Huskurage i 
Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisas i april. April 2018 

2017-04-01 388/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Heltid för alla 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisas i april. April 2018 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Motion redovisas i mars. Mars 2018 

2017-03-06 248/17 Motion från (L) – Detaljplaneläggning av området söder om 
Entré Båstad för verksamheter. 

Kommunstyrelsen Motion redovisas i mars. Mars 2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2017-02-01 125/17 Motion från (M) – Politisk breddning av tillväxtrådet 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2016-11-22 1371/16 Motion från (SD) – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäk-
tige. 

Demokratibered-
ningen 

Remitterades till förvaltningen i april. Handläggning pågår. November 
2017 

2016-11-04 1328/16 Motion från (C) – Byggnation av billiga boenden. 
 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i maj. November 
2017 

2016-10-12 1232/16 Motion från (C) – Förbud mot mikroplaster i kommunal upp-
handling och verksamhet. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2017 

2016-06-21 865/16 Motion från (L) och (MP) – Tillskapande av gemensam målbild. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 
 

2016-06-21 864/16 Motion från (L) och (MP) – Översyn av internhyressystem. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 
 

2016-06-09 792/16 Motion från (M) – Om gratis simundervisning på sommaren för 
kommunens barn i åldern 6-12 år. 

Kommunstyrelsen Motion återremitterad från kommunstyrelsen 2017-04-05. Juni 2017 

2016-06-01 763/16 Motion från (M) - Om förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism genom att tillskjuta medel för att upprätta bered-
skapsplan. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2016-05-24 716/16 Motion från (C) – Ta fram plan mellan kommun och näringsliv 
för att skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 

2016-04-19 552/16 Motion från (M) - Kommunens upphandling av livsmedelspro-
dukter. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 

2016-03-22 428/16 Motion från (C) - Skolskjutsar och kamrater. Utbildningsnämn-
den 

Ärendet återremitterat till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsen 2017-02-01. 

Mars 2017 
Juni 2017 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj. 
Till kommunfullmäktige i juni. 

Mars 2017 
Juni 2017 

2015-12-01 1558/15 Motion från (S) – Inlemma skolskjutsverksamheten i övrig kol-
lektivtrafik samt ändra skolskjutsreglementet. 

Utbildningsnämn-
den 

Ärendet återremitterat till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsen 2017-02-01. Hanteras tillsammans med 
motion angående skolskjuts och kamrater. 

Februari 2017 
Mars 2017 
Juni  2017 

2015-05-04 653/15 Motion från (S) - Vägföreningar som inte vill fortsätta bör 
kommunen överta ansvaret för. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. December 
2016 
2017 

 

90



3(1) 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2016-02-17 188/16 Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västra 
Karup 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i maj. Februari 
2017 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige 
2017. 

2017 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Oktober 
2015 
2017 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Vård- och  
omsorgsnämnden 

Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Oktober 
2015 
2017 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna i Bå-
stads kommun 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2015 
2017 
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Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

§ 139, KF 2012-06-27 
Miljöprogram 2012-2020 

235/11 Programmet antaget av KF 2012-06-27. 
 

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017 tillsammans 
med vindkraftsprogram och energiprogram. Val av tillfällig 
beredning förrättad i januari 2017. 

2017 

§ 25, KF 2013-02-27 
Program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet 
2013-2020 

318/11 Programmet antaget av KF 2013-02-27. 
 

Tillfällig beredning Utvärdering genomförd. Ny utvärdering 2025. - 

§ 60, KF 2013-03-27 
Vård- och omsorgspro-
gram 2013-2020 

236/11 Programmet antaget av KF 2013-03-27. 
 

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i februari 2016.  

2017 

§ 172, KF 2013-12-18 
Skol- och utbildnings- 
program 2014-2021 

1231/12 Programmet antaget av KF 2013-12-18. 
 

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i mars 2017. 

2017 

§ 108, KF 2014-06-25 
Energiprogram 2014-
2020 

1039/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. 
 

Tillfällig beredning Se miljöprogram. 2017 

§ 109, KF 2014-06-25 
Vindkraftsprogram 

1038/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. Tillfällig beredning Se miljöprogram. 2017 

§ 6, KF 2015-01-28 
Kulturprogram för Bå-
stads kommun 2015 – 
2025 

685/14 Programmet antaget av KF 2015-01-28. Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i april 2017. 

2017 

§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning till början av 2017. Förstudie pågår, 
som underlag till KF-presidium. 

2017 

§ 15, KF 2016-02-17 
Arvodesreglemente för  
förtroendevalda 

1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta 
fram nytt förslag för arvodesreglemente 
2019-2023. Förslaget beslutas i november 
2017. 

Demokratibered-
ningen 

Arbete pågår i demokratiberedningen. November 
2017 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-04-05 1 av 2 

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 Lindén, 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. 

Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet.  

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

Yrkanden Centerpartiet: Tilläggsyrkade att årsredovisningen kompletteras med 
miljöbokslut.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-05 2 av 2 

 

 

 
 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.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
 

Datum: 2017-03-15 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 001096/2015 – 906 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Revisionen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovining 2016  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Årsredovisning 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns resultat för 2016 uppgick till 14,8 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhål-
lande 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 amorte-
rade 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 pensions-
utbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamå-
let. 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 re-
sultatet 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 pensionsut-
betalningar är 10,0 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +1,7 mkr under 2016. Resultatet är över-
fört 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.  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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. 
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4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 12 554 892,16.    
 
 
 
Båstad 2017-03-15 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

 

2017-04-19 39 av 41 

 

 

 
 

KF § 97  Dnr KS 001096/2015 - 906 

Årsredovisning 2016 

 
Beskrivning av ärendet Årsredovisningen har, enligt 8 kap. 17 § kommunallagen (1991:900), tillställts 

kommunfullmäktige i tid. Kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen 
och sedan besluta om ansvarsfrihet för kommunens nämnder, kommunstyrelse 
och beredningar. 

 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att 

årsredovisningen badläggs och behandlas vid kommunfullmäktige 2017-05-17. 
Motiveringen är för att besluten om ansvarsfrihet bör behandlas i anslutning 
till årsredovisningen.  

 
Underlag till beslutet Skrivning från kommunfullmäktiges presidium. 
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 96. 
 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén. 
 Årsredovisning 2016.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktige 2017-05-17 med motiveringen att 
ärendet ska hanteras tillsammans med besluten om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelse, nämnder och beredningar.  
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Tjänsteskrivelse  

170510\fel!	talet	kan	inte	representeras	i	angivet	format.\o	

1 (1)

Datum:	:	2017‐05‐10.	 Till: Kommunfullmäktige	
Handläggare:	Olof	Nilsson	
Dnr: KS	000397/2017	–	906 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 
2016 

Förslag till beslut 

I	enlighet	med	revisorernas	tillstyrkan	i	revisionsberättelsen	beslutar	kommunfullmäktige	att	
bevilja:	

1. Kommunstyrelsen	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2016.
2. Utbildningsnämnden	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2016.
3. Vård‐	och	omsorgsnämnden	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2016.
4. Myndighetsnämnden	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2016.
5. Demokratiberedningen	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2016.
6. Överförmyndare	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2016.

Sammanfattning av ärendet	
Kommunrevisionen	tillstyrker	i	revisionsberättelsen	att	samtliga	ledamöter	i	kommunstyrelse,	
utskott,	nämnder,	beredningar	och	överförmyndare	beviljas	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	
2016.	Följande	politiska	organ	med	dess	ledamöter	och	ersättare	omfattas	av	frågan	om	an‐
svarsfriheten:	

‐ Kommunstyrelsen	
‐ Utbildningsnämnden	
‐ Vård‐	och	omsorgsnämnden	
‐ Myndighetsnämnden	
‐ Demokratiberedningen	
‐ Överförmyndare	

Enligt	kommunallagen	5	kap	20	§	omfattas	ledamöter	och	ersättare	i	politiska	organ	som	är	
föremål	för	beslutet	om	ansvarsfrihet	av	jäv	i	ansvarsfrågan.		

Kommunledningskontoret	
Olof	Nilsson,	Nämndsekreterare	

Beslutet ska expedieras till:	
Kommunrevisionen	och	berörda	organ.	

Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Revisionsberättelse	för	år	2016	
Granskning	av	årsbokslut	och	årsredovisning	2016	
Revisorernas	redogörelse	för	år	2016	
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-03 1 av 1 

KS § 137 Dnr KS 000346/2017 - 905 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2016 samt även revisionsberättelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2017-04-10. 
Årsredovisning 2016 med granskning av bokslut och årsredovisning med 
revisionsberättelse.  

Förvaltningens och 1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet
arbetsutskottets förslag för år 2016. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet
för år 2016. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.

122



 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: 2017-04-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000346/2017 – 905 
 
 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2016 samt även revisionsberättelse.   
 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten, Viktoriagatan 4, 252 29 Helsingborg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2016 med granskning av bokslut och årsredovisning med revisionsberättelse   
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-03 1 av 1 

KS § 129 Dnr KS 000770/2012 - 500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Under flera år har processen pågått med att ta fram en lämplig placering av en 
ny återvinningscentral (ÅVC). NSR har sedan tidigare ihop med förvaltningen 
tagit fram en lokaliseringsutredning som visat på att Förslövsområdet har bäst 
förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC. Politiska viljan i kommunen har 
däremot varit att en ny anläggning ska placeras i Svenstad. Enligt 
ägardirektiven för NSR så är det NSRs styrelse som i samråd med kommunen 
avgör antalet återvinningscentraler samt placering av dessa i 
ägarkommunerna. NSRs styrelse har nu tagit beslut om att en ny 
återvinningscentral ska anläggas i Förslövsområdet. Svenstadalternativet 
skulle innebära en merkostnad på 4,65 mkr per år för skattekollektivet samt att 
ytorna är begränsade vilket innebär att större fordon typ traktorer inte kan 
nyttja anläggningen vilken inte heller blir framtidssäkrad. Vidare är det högst 
osäkert om anläggning beviljas tillstånd för t.ex. flisning.      

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-04-04. 
Bilaga 1. Lokaliseringsutredning från NSR, daterad 2017-01-18. 
Bilaga 2. Styrelseprotokoll NSR AB 2017-02-10.     

Förvaltningens förslag Ställa sig bakom styrelsebeslutet i NSR. 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunfullmäktiges beslut om lokalisering av återvinningscentral i 
Svenstad från 2015-05-04, § 86, upphävs. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Socialdemokraterna: Socialdemokraterna vidhåller att Svenstadsalternativet är 
det bästa alternativet för Båstads kommun. Företagsmark är det ont om i vår 
kommun. Marken i Förslöv är ett alldeles utmärkt läge. Lättare att rekrytera 
rätt kompetens när man kan pendla dit samt bra läge att visa upp sitt företag. 
Synligt både för de som åker med tågen och kör förbi på vägen. I Svenstad är 
det redan ett etablerat läge. Socialdemokraterna anser att det måste ske en 
omförhandling med NSR angående merkostnader för en Svenstadsplacering.     

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

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktiges beslut om lokalisering av återvinningscentral i
Svenstad från 2015-05-04, § 86, upphävs. 

Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   
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Datum: 2017-04-04 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Fredrik Jönsson 

Dnr: KS 000770/2012 – 500 
 
 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun – Merkostnader för 
lokalisering i Svenstad samt alternativa placeringar 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Ställa sig bakom styrelsebeslutet i NSR.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under flera år har processen pågått med att ta fram en lämplig placering av en ny 
återvinningscentral (ÅVC). NSR har sedan tidigare ihop med förvaltningen tagit fram en 
lokaliseringsutredning som visat på att Förslövsområdet har bäst förutsättningar för 
lokalisering av en ny ÅVC. Politiska viljan i kommunen har däremot varit att en ny anläggning 
ska placeras i Svenstad. Enligt ägardirektiven för NSR så är det NSRs styrelse som i samråd 
med kommunen avgör antalet återvinningscentraler samt placering av dessa i 
ägarkommunerna. NSRs styrelse har nu tagit beslut om att en ny återvinningscentral ska 
anläggas i Förslövsområdet. Svenstadalternativet skulle innebära en merkostnad på 4,65 mkr 
per år för skattekollektivet samt att ytorna är begränsade vilket innebär att större fordon typ 
traktorer inte kan nyttja anläggningen vilken inte heller blir framtidssäkrad. Vidare är det 
högst osäkert om anläggning beviljas tillstånd för  t ex flisning.   
 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 16 april 2012 till förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med NSR utreda lämpliga placeringar av en återvinningscentral(ÅVC). En 
lokaliseringsutredning togs fram i vilken det framgick att placering i Förslöv, väster om väg 
105 vid tidigare upplagsplats för tunnelmassor rekommenderades.  I kommunfullmäktige 
2015-05-04 beslutades att: 
 
1. Svenstad förordas som lämplig placering för en modern återvinningscentral. 
2. NSR ges i uppdrag att påbörja processen med att söka miljötillstånd för ny anläggning 
 
Kommunstyrelsen återremitterade 2016-09-07 förvaltningens förslag enligt nedan: 
 
1. Förslöv, väster om väg 105 vid tidigare upplagsplats för tunnelmassor, förordas som 
huvudalternativ för lokalisering av ny Återvinningscentral inom Båstads kommun. Beslut i 
kommunfullmäktige § 86 2015-05-04 upphävs. 
 
2. Förvaltningen genom NSR får i uppdrag påbörja planering enligt punkt 1 ovan och söka 
erforderliga tillstånd. 
 
3. Avstämning skall göras vid Kommunstyrelsen 2016-10-12. 
 
Beslutet blev att: 
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Ärendet återremitteras för fortsatta förhandlingar enligt tidigare beslut från 
kommunfullmäktige 2015-05-04, § 86 
 
Vid kommunstyrelsens möte 2016-11-30 hade Kim Olsson, VD för NSR, bjudits in för att 
informera och diskutera frågan rörande lokalisering av återvinningscentral i kommunen. 
Diskussionen utmynnade i att ärendet övergick till ett beslutsärende och beslutet som togs var: 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-05-04, § 86, beslutar kommunstyrelsen att NSR 
inhämtar erforderliga tillstånd för Svenstad.       
 
Kim Olsson informerade vid KSau;s möte 2017-03-01 om styrelsen i NSRs beslut om 
lokalisering av en ny ÅVC i Förslövsområdet. Han informerade även om ökade kostnader vid en 
etablering i Svenstad. KSau gav därefter förvaltningen i uppdrag att ta fram merkostnad för 
ÅVC med och utan flis m.m. i Svenstad samt att ta fram alternativa placeringar. 
 

Aktuellt 
Ägardirektiven för NSR anger att det är NSRs styrelse som i samråd med kommunerna 
bestämmer placering av ÅVC;erna. Dessa finansieras genom en solidarisk modell baserat på 
antalet besökare i de olika kommunerna. Renhållningskollektivet i Båstad betalade 2016 cirka 
4,5 mkr för nyttjandet av återvinningscentraler i NSR-regionen. Självkostnaden på 
anläggningen i Svenstad, med avdrag för externa ersättningar, uppgick för 2016 till 5 mkr. 
Således har den solidariska ersättningsmodellen som ägarna beslutat om medfört att Båstads 
renhållningskollektiv blivit subventionerat med 500 000 kr. För att övriga 
renhållningskollektiv ska vara intresserade av att ”subventionera” en återvinningscentral i 
Båstad bör den kunna nyttjas av andra. I dagsläget åker 20 procent av Båstads invånare till 
Ängelholms återvinningscentral och endast en procent från Ängelholms kommun åker till 
Svenstad. 
 
 
Om kommunen beslutar att en ny ÅVC ska etableras i Svenstad så får kommunen själv 
finansiera en sådan anläggning via skattekollektivet då det inte längre kan anses som om 
denna anläggning ska ingå i den solidariska modellen, detta på grund av att alla utredningar 
pekar på att Förslövsalternativet är lämpligast ur flera viktiga synvinklar och att NSRs styrelse 
tagit beslut om lokalisering i Förslövsområdet. Att kommunen själv skulle finansiera en 
anläggning i Svenstad skulle innebära en investering på cirka 30 mkr. Med en avskrivningstid 
på 10 år ger det en årlig kostnad exklusive ränta på 3 mkr. Till det kommer ökade 
driftkostnader på grund av transporter m.m. enligt NSRs utredning, som bifogas, på cirka 1,15 
mkr årligen samt de 500 000 kr som övriga NSR kommuner ”subventionerar” Båstad i 
dagsläget. Totalt skulle då Svenstadsalternativet kosta cirka 4,65 mkr mer per årsbasis.  
Renhållningskollektiven får endast bära nödvändiga kostnader, vilket i detta fall den 
solidariska finansieringen bör definieras som, vilket ger att denna kostnad inte får tas från 
renhållningskollektivet utan i så fall får belasta skattekollektivet. Alternativt får en förhandling 
ske med ägarna till NSR. Kalkylen är baserad på ett markinköp i Svenstad på 500 000 kr. Vid 
högre kostnader för markinköp ökar också de årliga kostnaderna för kommunens 
skattefinansierade verksamhet.  
 
Samhällsbyggnad har tittat på alternativa placeringar utan att finna andra lämpliga alternativ. 
Problematiken består främst i att det finns bostadshus på större delen av Bjärehalvön (en ÅVS 
bör inte placeras närmre än 200m från bostadshus). Andra försvårande faktorer är halvöns 
höga naturvärden, aktivt brukad jordbruksmark, landskapsbildsskydd, strandskydd och höga 
värden för kommunens kulturmiljö. Samhällsbyggnad anser att placeringen väster om väg 105 
förblir den mest fördelaktiga placeringen utifrån hur kommunen ska hushålla med mark. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Ytorna i Svenstad är begränsade och anläggningen kan inte anses bli framtidssäkrad. Vid en 
placering i Förslövsområdet blir upptagningsområdet större vilket gör att till exempel 
öppettider kan bli bättre.  
 
 

Ekonomi 
Svenstadalternativet beräknas enligt NSRs utredning kosta skattebetalarna cirka 4,65 mkr per 
år baserat på ett markpris på 500 000 kr. En anläggning i Förslöv ingår i den solidariska 
finansieringsmodellen och finansieras därmed helt av renhållningskollektivet. 
 
Miljökonsekvensanalys 
Se bilaga Lokailseringsutredning från NSR. 
 
 
Teknik och service 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
Teknik och service 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Lokaliseringsutredning från NSR, daterad 2017-01-18  
Bilaga 2. Styrelseprotokoll NSR AB 2017-02-10   
 
Samråd har skett med: 
NSR 
Samhällsbyggnad 
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Hjortshögsvägen 1 NSR AB 042-400 13 00 www.nsr.se  556217-4580 

254 64 Helsingborg 251 89 Helsingborg Fax 

 042-15 37 73  
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2017-01-18 

 

PM 

Lokalisering av återvinningscentral på Bjärehalvön  

1 Bakgrund 

Att ersätta nuvarande ÅVC vid Svenstads-deponin har diskuterats lång tid  inom NSR 
och Båstads kommun. Ett stort antal förslag till alternativa platser har lagts fram under 

åren, men ingen ny plats har miljöprövats. I avvaktan på beslut om framtida 

lokalisering har inte heller någon omprövning skett av miljötillståndet för 
verksamheten vid Svenstad. Investeringar som gjorts för återvinningsverksamheten 

(ÅVC) har begränsats till vad som varit nödvändigt för att uppfylla lagkrav 

beträffande arbetsmiljö och hantering av olika avfallsslag. 

Att Båstads ÅVC ligger vid Svenstad beror enbart på historiska skäl.  NSR övertog den 

1 juli 1990 huvudmannaskapet för anläggningen, som då hade tillstånd (lst 1988-07-11) 

för deponering av visst avfall. På platsen fanns då även en nedlagd anläggning för 
förbränning av avfall. 1990 lämnade NSR in en anmälan om vissa förändringar i 

verksamheten. Den 30 oktober 1990 kom beslut från länsstyrelsen för byggande av bl a 

en återvinningsgård för källsorterat avfall och sortering av bygg- och industriavfall.  

Så länge deponering av restavfall var tillåtligt kunde samlokaliseringen av en deponi 

med en återvinnings- och sorteringsgård motiveras av logistiska skäl (deponiresten 

kunde bli kvar på anläggningen, schakt och kompost kunde till viss del avsättas för 
framtida sluttäckningsbehov). Deponeringen upphörde 2000 och sluttäckning av 

deponin planeras nu ske åren 2017-2019. Fastigheten är privatägd, efter en överlåtelse 

från kommunens sida 1990. NSR har därefter årligen betalat Båstads kommun för 
arrendeavgiften till markägaren för utnyttjande av marken. Arrendeavtalet upphör 

2019, om det inte förlängs av kommunen. Några motiv från samordnings- eller 

markägarsynpunkt för att bygga en ÅVC inom nuvarande område finns således inte.  

2 Lokaliseringsutredning 2012 

Efter alla misslyckade försök att nå enighet inom kommunen om framtida lokalisering 

av en ÅVC gav NSR i uppdrag åt SWECO att göra en förutsättningslös 

lokaliseringsutredning där hela kommunen fick utgöra ursprungligt sökområde. 
Uppdraget genomfördes av SWECO Environment, Malmö, i samarbete med 

representanter från NSR och kommunen (SWECO, 2012-10-08). 

Avgränsningen av möjliga och lämpliga platser skedde genom uppställning av 
primära och sekundära sökkriterier. Områden som inte uppfyllde de primära 

sökkriterierna uteslöts från vidare bedömningar och återstående områden bedömdes 

och jämfördes utifrån de sekundära kriterierna. 

De primära kriterierna formulerades kortfattat enligt nedan: 

1. Infrastruktur, en ny anläggning ska vara väl placerad i förhållande till 

befintligt vägnät. Max 1 000 meter från de primära länsvägarna (väg 105 och 
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väg 115) eller avfart från väg E6, vilka också utgör rekommenderade 

transportleder för farligt gods. 

2. Natura 2000-områden och naturreservat har bedömts olämpliga för en ÅVC 
och undantagits. 

3. Avstånd till bebyggelse, minst 200 meter, efter en sammanvägning av gällande 

riktlinjer för olika typer av avfallsverksamhet som är aktuell på en ÅVC. 
4. Tillgänglig yta bör vara minst 4 ha och ytan bör ha en minsta bredd på 100 m 

för att möjliggöra en lämplig design av en ÅVC.  

De sekundära kriterierna utgjordes av  

- Hänsyn till riksintressen, 

- Hänsyn till andra skyddsformer (landskapsbild, biotopskydd, fornlämningar och 

vattenskydd), 
- Planerad markanvändning, 

- Platsspecifika omständigheter som kan göra en lokalisering lämplig/olämplig 

(nuvarande markanvändning, terrängförhållanden, praktiskt tillgänglig areal, läge i 
kommunen, väganslutning, närhet till vattendrag). 

Inom de 75 områden som uppfyllde de primära kriterierna sållades med stöd av de 

sekundära kriterierna fram ca 10 områden som kommenterats och bedömts mer 
ingående i utredningen. 

Sammantaget dras i utredningen slutsatsen att en etablering inom det område som 

varit ianspråktaget för masshantering vid Södra tunnelpåslaget i Förslöv är 
fördelaktigt. Även ett område väster om nuvarande anläggning i Svenstad (område 6  i 

lok utredningen) har bedömts som teoretiskt möjligt för en mindre anläggning 

(”område 6”). Utbyggnad inom nuvarande fastighet och deponi klarar inte de primära 
kriterierna (<200 m till bostadshus). 

3 Andra alternativ? 

Efter lokaliseringsutredningen har diskussionen i kommunen fortsatt och olika 

alternativ har förts fram: 

- Vistorps industriområde, Förslöv 

- Bokesliden/Killerödsvägen, strax norr om Förslöv, 

- Deponin i Svenstad, trots tidigare utredningar   

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tre alternativa lägen för en ÅVC i Förslöv 

Den 30 november 2016 beslutade kommunstyrelsen i 

Båstad, med hänvisning till ett kommunfullmäktigebeslut 2015-05-04, ”att NSR 
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inhämtar erforderliga tillstånd för Svenstad”. Beträffande etablering av nya anläggningar 

för NSR:s verksamhet är det beslut som styrs av NSR:s ägardirektiv om solidarisk 

finansiering av återvinningscentraler. Med hänsyn till investeringsnivån tas beslut i 
dessa fall av NSR:s styrelse, i samarbete med ägarkommunerna. 

4 Etablering av nya ÅVC i NSR-regionen 

En av NSR:s uppgifter är att tillhandahålla service för regionens invånare beträffande 

avlämning och omhändertagande av återvinningsbart material och restavfall. En plan 
finns för förbättringar, ombyggnader och nylokaliseringar av ÅVC för att på bästa sätt 

uppfylla servicekraven inom vissa ekonomiska ramar. 

Etablering av en ny ÅVC innebär omfattande investeringar och måste därför vara 
välgrundad och långsiktigt hållbar. En etablering ska gärna även kunna medge 

utbyggnad för framtida behov, som idag inte kan förutses. 

NSR:s utgångspunkt för bedömning av olika alternativ är i huvudsak: 

- Miljö- och planfrågor. Finns detaljplan som medger etablering? Finns 

förutsättningarna för att erhålla erforderliga miljötillstånd för planerad 

verksamhet? 
- Etableringskostnader och tillgänglig areal för planerad och ev framtida 

verksamhet? 

- Drift- och underhållskostnader? 
- Anpassning till kundernas önskemål/behov, sett över hela NSR-regionen. 

4.1 Miljö-och planfrågor 

Planavdelningen i kommunen har i en jämförande matris presenterat vissa plan- och 
miljöförutsättningar för de fyra diskuterade lokaliseringarna, se bilaga. 

Inför miljöprövning av en ny anläggning har NSR som policy att etableringen 

överensstämmer med gällande detaljplan eller att en detaljplan tas fram som underlag 
för miljöprövningen. En lagakraftvunnen detaljplan innebär att lokaliseringen prövats 

från allmän synpunkt och att de krav och begränsningar i fråga om bl a skyddsavstånd, 

trafik m m som lagts fast i planen kan beaktas i miljöprövningen.   

I dagsläget saknas detaljplan som medger etablering av en ÅVC för samtliga 

diskuterade lägen.  

NSR kommer inte att investera i framtagande av en miljöansökan för någon av 
platserna innan en detaljplan upprättats, antagits och vunnit laga kraft.  

NSR kommer inte heller att ta fram en miljöansökan för en plats som inte bedöms ha 

möjlighet att få tillstånd enligt miljöskyddslagstiftningen utan omfattande 
skyddsåtgärder och undantag från normala skyddsavstånd till framförallt bostäder. 

För alternativet Svenstad innebär detta att etablering inom nuvarande deponiområde 

inte är aktuellt med hänsyn till avståndet till närmaste bostadsfastighet. Däremot 
skulle en mindre etablering på jordbruksmark väster om nuvarande anläggning 

(område 6 enligt lokaliseringsutredningen) eventuellt kunna miljöprövas, om en 

detaljplan upprättas och fastställs och kommunen förvärvar marken. För att kunna 
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utföra behandling av trä- och trädgårdsavfall förutsätter alternativet att kommunen 

säkerställer ytor som idag berör flera fastigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de nu diskuterade alternativen ligger samtliga inom flera typer av riksintressen     

(friluftsliv, rörligt friluftsliv, kustzon och högexploaterad kust). Svenstad och Killeröd 

omfattas av landskapsbildskydd, Vistorp av strandskydd. Fornlämningar finns i 

anslutning till samtliga områden, vilket sannolikt innebär krav på arkeologiska 

undersökningar. Förutom vid ”Södra påslaget” innebär etablering att jordbruksmark 

tas i anspråk. Vid ”Södra påslaget” finns en golfbana som angränsande verksamhet 

mot norr. 

Från landskapsbildssynpunkt bedöms att lokaliseringen inom Vistorps industriområde 

är att föredra. Även beträffande avstånd till befintliga bostäder bedöms Vistorps 

industriområde bäst uppfylla kraven. I Svenstad (”område 6”, inte deponin) och vid 

Södra påslaget kan placering av verksamhetsytorna anpassas för att uppnå önskat 

skyddsavstånd (200 meter). 

4.2 Etableringskostnader, tillgänglig areal 

De diskuterade alternativen har ytmässigt olika förutsättningar. I Förslövs-alternativen 

bedöms att ytor kan skapas för en normal ÅVC, storleksanpassad till hushållens och 

småföretagens behov och med ytor för flisning och kompostering av trädgårdsavfall. 
För mottagning av avfall levererat av större fordon (>3,5 ton) krävs ytterligare ytor 

vilket bedöms möjligt endast vid Södra påslaget. Möjlighet till framtida utvidgning av 

arbetsytorna bedöms också möjligt vid Södra påslaget, men inte i övriga alternativ. 
Inom nuvarande ÅVC och deponiområde på Svenstad kan en mindre ÅVC, utan 

möjlighet till kompostering och flisning etableras. Utrymme för utbyggnad finns inte. 

 

 

Figur 2 Svenstad, större delen av nuvarande verksamhetsytor, inkl deponin, ligger inom 200 m-

zonen till närmaste bostad. Inom område 6 skulle teoretiskt en mindre anläggning kunna 

rymmas. 
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Tabell 1. Beräknat ytbehov för olika verksamheter vid en ÅVC  

Planerad verksamhet Bedömt 
ytbehov (m

2
) 

Anm 

ÅVC enligt dagens standard, bilar <3,5 ton 20 000  OK, alla fyra alternativen 

Framtida utbyggnad pga av t ex nya krav 5 000 Enbart möjligt vid Södra påslaget 

Ytor för flisning, kompostering, inkl viss 
mellanlagring 

8 000 OK i Förslövs-alternativen, dock inte 
inom nuvarande område i Svenstad 

Ytor för mottagning av avfall från fordon> 
3,5 ton (inkl viss lagring) 

7 000 Enbart möjligt vid Södra påslaget 

Kostnadsjämförelserna utgår från en ÅVC med ytor för flisning och kompostering i 

Förslövs-alternativen. I Svenstad avser kostnaderna den mindre ÅVC som eventuella 
skulle kunna inrymmas utanför gränsen 200 meter till närmaste bostad plus en 

teoretisk etablering av en arbetsyta på den avslutade deponin inom 200-meterszonen 

från närmaste bostad. 

Figur 3. Inom nuvarande ÅVC vid Svenstad är utrymmet utanför 200-meterszonen är mycket begränsat. Cirkeln 

visar avståndet 200 m från närmaste bostad. Orange yta visar enda tillgängliga alternativet för flis- och 
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(ovan sluttäckt deponi, inom skyddszonen 200 m) inom nuvarande arrendeområde. 

För jämförelse av investerings- och driftkostnader har en ”platsanpassad” bedömning 

gjorts där hänsyn översiktligt tagits till de olika förhållandena på respektive plats 

(markförhållanden, lutningar, väganslutningar, bedömda markpriser, 
anslutningskostnader m m). 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Bedömda investeringskostnader för en ny ÅVC inklusive kompostering/flisning i fyra alternativa lägen 
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Alternativ plats Investering ÅVC, inkl 
yta för flisning/ 
kompostering,  
milj SEK 

Markköp, 
milj SEK 

Summa, 
investering, 
milj SEK 

Antagna 
markpriser  
Kr/m

2
 

Tillgänglig 
areal 
m

2
 

Södra påslaget 25 3 28 100 40 000 

Bokesliden/Killeröd 26 0,3 26 10 28 000 

Vistorps ind omr*) 26 0,6 27 20-120**) 28 000(?)  

Svenstad 29 1,2***) 30 7,4 20 000****) 

*) Tillgänglig areal Vistorp osäker med hänsyn till strandskydd, marklutning m m 

**) Markpriset kan variera betydligt inom området. Delar är redan idag avsatta som industrimark, medan andra delar 

utgörs av naturmark.  

***) Inklusive värdeminskning ca 700 000 kr till följd av att befintlig villa försvinner. 

****) Tillgänglig areal Svenstad avser de ytor inom Svenstad där en ansökan skulle kunna övervägas (inte på deponin) 

Kostnader för framtagning av detaljplan, MKB och miljötillstånd ligger utanför 

kostnadsuppskattningen, men bedöms vara i samma storleksordning oberoende av 

plats. Med hänsyn till de olika potentiella konflikter som kan förväntas mellan olika 
intressen på samtliga platser bedöms att plan- och miljöprövningskostnaderna kan 

komma att uppgå till i storleksordningen 1 miljon SEK. 

4.3 Drift- och underhållskostnader 

Kostnaderna för drift- och underhåll av själva anläggningen bedöms vara relativt 

likvärdiga i de olika alternativen. I Svenstadsalternativet är avståndet till större väg 

betydligt längre än i övriga alternativ, vilket bedöms innebära en ökad 
underhållskostnad i storleksordningen 0,1 – 0,15 milj kr/år. 

NSR:s kostnader för borttransport av insamlat avfall från ÅVC till NSR:s 

huvudanläggning i Helsingborg är beroende av avfallsmängd, fördelning på 
avfallsslag och transportavstånd  

Mottagna mängder vid Svenstad uppgick 2015 till ca 9 600 ton, fördelat på 

nedanstående fraktioner: 

Tabell 3. Mottagna avfallsmängder vid ÅVC Båstad (Svenstad) enligt miljörapport för 2015. 

Avfallsslag Mångd till ÅVC 2015 Anm 

Restavfall 2 609 ton  

Trä 2 036 ton varav 278 ton tryckimpregnerat och 96 ton 
stubbar/stockar 

Trädgårdsavfall 2 486 ton  

Schaktmassor 1 100 ton Inkl 47 ton matjord 

Metallskrot 462 ton  

El-avfall 303 ton inkl stora vitvaror, 91 ton och kyl/frys 54 ton 

Gips  164 ton  

Wellpapp  115 ton  

Förpackningar/tidningar    106 ton  

Resårmöbler 96 ton  

Övrigt fa   49 ton  

Däck 32 ton  

Vattenbaserad färg 24 ton   

Återbruk     6 ton  (möbler/textil) 

Kabelskrot     5 ton  

Summa 2015 9 594 ton  
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Tabell 4. Transportarbete per år, jämförelse Svenstad och  Förslöv 

Sträcka Avstånd Antal tonkm (vid 9 600 ton/år) 

Svenstad – Helsingborg Ca 56 km 537 600 tonkm (9 600 ton) 

Förslöv - Helsingborg Ca 43 km 305 300 tonkm (7 100 ton)*) 
*) Trädgårdsavfall, ca 2 500 ton behandlas lokalt i Förslövsalternativet 

 

En etablering i Förslövsområdet skulle således innebära att NSR:s transportarbete 

minskar med drygt 40 %, eller 232 000 tonkm/år.  Ekonomiskt innebär bortforsling av 

trä och trädgårdsavfall en ökad merkostnad om ca 1 Mkr per år.   

Vid jämförelsen Svenstad/Förslöv tillkommer även att i Svenstadsalternativet skulle 

insamlat trä behöva transporteras obearbetat till Helsingborg, vilket innebär betydligt 

sämre utnyttjad lastkapacitet. 

Dessutom skulle jord för försäljning på ÅVC behöva transporteras till Svenstad. 

Miljömässigt ger varje körd tonkm med tung lastbil ett utsläpp av ca 120 gram 

koldioxid (Trafikanalys, Rapport 2015:12), vilket i detta fall skulle innebära en minskad 

miljöbelastning med ca 28 000 kg CO2/år, vid etablering i Förslöv jämfört med 

Svenstad.  

En etablering i Förslöv innebär även mindre risk för trafikolyckor (kortare 

transportavstånd, större vägar). 

Sammantaget skulle således en etablering i Förslöv ge fördelar från transportsynpunkt 

både beträffande ekonomi, miljö och olycksrisker.  

4.4 Kundnöjdhet, möjlighet till anpassning 
NSR strävar efter att utforma och lokalisera sina anläggningar så att de är lätta att nå 

och kan fungera så att väntetider och köer kan undvikas även vid hög belastning. 

Antalet besökare vid ÅVC Båstad har under andra halvåret 2016 uppgått till drygt 

23 000, med variationer mellan 6 200 besök i juli och 1 900 besök i december. ÅVC 

Båstad är en av de mindre anläggningarna i regionen.  

Tabell 5. Antal besök per ÅVC i NSR-regionen 

Anläggning ÅVC  Ca Antal besök per år 

Ängelholm (40 732 inv) 170 000 

Åstorp (15 193 inv) 70 000 

Båstad (14 373 inv) 60 000 

Bjuv (14 962 inv) 35 000 

Helsingborg (137 909 inv) 250 000 

Höganäs (25 610 inv) 110 000 

Körtiderna till en anläggning i Svenstad respektive en anläggning i Förslöv från 

kommunens tätorter redovisades i lokaliseringsutredningen, se nedanstående utdrag 

från utredningen. 

Tabell 6. Körtider från kommunens tätorter till en ÅVC i Svenstad respektive Förslöv 

Körtid från kom-
munens tätorter 

Område 6 Svenstad 
(dagens situation) 

Område 60,  
Södra påslaget, Förslöv 
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Båstad 8 min 10 min 

Torekov 9 min 13 min 

Västra Karup 4 min 7 min 
Grevie 7 min 3 min 

Östra Karup 13 min 15 min 

Förslöv 12 min 3 min 

Som framgår ovan är skillnaderna i körtid små. Störst blir skillnaderna för boende i 

Torekov (plus 4 minuter vid omlokalisering till Förslöv från Svenstad), respektive 

Förslöv (minus 9 minuter vid omlokalisering till Förslöv från Svenstad).   

Själva anläggningen bedöms kunna utformas på likartat sätt oberoende av plats, med 

en modell framtagen för nybyggda ÅVC i Ängelholm och Helsingborg som grund. 

Erfarenheterna från dessa anläggningar, med utbyggd trafikseparation av kund- och 

hämtfordon, särskilda delar för bl a farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruksmaterial 

är mycket goda.  

Möjligheten till anpassning av anläggningen efter framtida önskemål är beroende av 

tillgänglig yta. Som konstaterats ovan bedöms den möjligheten endast finnas i 

alternativet Södra påslaget, Förslöv.  

Vid etablering av nya ÅVC ser NSR till ”kundnyttan” i ett regionalt perspektiv. I detta 

ingår bl a att varje anläggning måste ha ett rimligt befolkningsunderlag, för att 

efterfrågade tjänster ska kunna tillhandahållas. Vid etablering i Förslöv skulle 

anläggningen bli attraktiv för hela Bjärehalvön, inklusive de delar som ligger inom 

Ängelholms kommun. Därigenom skull belastningen på ÅVC Ängelholm (Älvdalen) 

minska, vilket är positivt för att ”framtidssäkra” anläggningen (kapacitet för 

befolkningstillväxt och nya krav). 

NSR tillämpar samma synsätt i pågående diskussioner om etablering av en gemensam 

ÅVC för Åstorp och Bjuv.   

För att långsiktigt tillgodose kundbehovet bedömer NSR att det är rimligt med fem 

ÅVC i regionen, där alla ÅVC har ett rimligt befolkningsunderlag (> 20 000 inv): 

Tabell 7. Bedömt befolkningsunderlag för framtida ÅVC i NSR-regionen. 

Anläggning  Befolkningsunderlag Anm 

Helsingborg Filborna 138 000 inv Befintlig anläggning 

Söderåsen Åstorp/Bjuv 30 000 inv Placering inte bestämd 

Ängelholm Älvdalen 35 000 inv Bef anl (inv exkl Bjärehalvön) 

Kullabygden Tjörröd 26 000 inv Befintlig anläggning 

Bjärehalvön Förslöv 19 000 inv Inkl 5 000 inv inom Ängelholm (bl a 
Vejby)) 

5 Sammanfattning 

Genomgången av de nu aktuella alternativen för lokalisering av en ny ÅVC på 
Bjärehalvön pekar på att en etablering i Förslöv har bäst förutsättningar både för 

dagens planerade verksamhet och för att klara kommande behov av 

utökning/komplettering till följd av myndighetskrav, befolkningstillväxt och/eller 
önskemål från regionen.  
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Innan processen med miljöprövning av en ny anläggning påbörjas bör en detaljplan tas 

fram för det läge som väljs. 

 

Sammanställt av  

Conny Wettergren, Anl chef NSR 

Eric Rönnols, Rönnols Miljökonsult AB 
Mats Wiberg, Griab 

 

 

Bilaga: 

Jämförelse, lokaliseringsförutsättningar, fyra alternativa lägen för en ÅVC, 

plankontoret Båstads kommun 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-03 1 av 2 

KS § 138 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Reducering/förändring av 2017 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

Beskrivning av ärendet  Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
tagit fram ett förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller 
minskningar, av 2017 års budgeterade investerings- och exploateringsutgifter. 
Sammanlagt föreslår reduceringar om 7 818 tkr.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2017-04-05. 
Bilaga 1. Förslag till reducering av investeringsbudget 2017.  

Förvaltningens och  Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras 
arbetsutskottets förslag enligt följande: 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från
anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med 
anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget 
uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med  7 818 
tkr. 

2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i
enlighet med upprättat förslag. 

Yrkanden Socialdemokraterna: De 300.000 kr till varmförråd till förskolor ska kvarstå 
samt genomföras skyndsamt då det är ett stort behov av detta.   

Thomas Andersson (L): Bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på 
Socialdemokraternas yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.      

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras 
enligt följande:  

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från
anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med 
anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget 
uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med  7 818 
tkr. 

2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i
enlighet med upprättat förslag. 

Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   
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Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2017-04-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000632/2016 – 906 

Reducering/förändring av 2017 ärs investerings- och exploateringsutgifter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras enligt följande: 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från anslutningsavgifter
minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med anledning av ökade utgifter och 
lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av 
investerings- och exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med 7 818 
tkr. 

2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i enlighet med
upprättat förslag.   

Sammanfattning av ärendet 
 Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller minskningar, av 2017 års budgeterade 
investerings- och exploateringsutgifter. Sammanlagt föreslår reduceringar om 7 818 tkr.     

Bakgrund 
Förvaltningen fick i samband med att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behandlade 
ärendet om överföringar av investeringsmedel från 2016 till 2017 uppdraget att ”återkomma 
med vilka investeringar som kan skjutas på framtiden, med minst att hålla investeringsnivån 
oförändrad enligt kommunfullmäktiges budget för 2017”. 

Aktuellt 
Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag till reduceringar eller senareläggningar av 
budgeterade investeringsprojekt 2017 tagits fram. Förslaget framgår av bifogad bilaga ”Förslag 
till reducering av investeringsbudget 2017”. 

Urspr. 
Budget 

Över-
föringar 

Redu-
cering 

Ny 
Budget 

2017 2016 2017 2017 

TOTALT (inkl. exploatering) 168 574 6 165 -7 818 166 921 

varav: 

Skattefinansierad investering 111 503 14 008 -16 050 109 461 

Medfin. statliga infrastruktur 6 500 0 0 6 500 

Avgiftsfin.  investering (exkl anslut.avg.) 67 875 3 642 0 71 517 

Anslutningsavgifter -8 094 -5 485 3 582 -9 997 

Exploatering -9 210 -6 000 4 650 -10 560 
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Av reduceringarna på sammanlagt -7 818 tkr så är -16 050 tkr minskningar av 
skattefinansierade investeringar i budget 2017. Av dessa är -18 400 tkr senareläggningar av 
skattefinansierade investeringar till 2018 som kommer att beaktas i budgetarbetet 2018. De 
fyra projekt där hela eller delar senareläggs är projekt 1496 ” Tillbyggnad brygga Torekov” 
(400 tkr), projekt 1718 ”Verksamhetsstödsystem Vård och omsorg” (2 000 tkr), projekt 7018 
”Förskola Skogsbyn” (11 000 tkr) samt projekt 7019 ”Ombyggnation Förslövs skola F-6” (5 000 
tkr). Resterande reduceringar av skattefinansierade projekt som uppgår till -1 050 tkr är ej 
senareläggningar utan definitiva. Ett investeringsprojekt, 7020 ”Ombyggnation Bjäredalen” har 
utökats i 2017 års budget med 3 400 tkr. 
 
Budgeterade intäkter från anslutningsavgifter 2017 om 3 582 tkr för exploateringsprojektet 
Heden/Hemmeslöv, (projekt 5213), senareläggs till 2018. 
 
Exploateringsutgifter och inkomst förändras med totalt 4 650 tkr genom att 
tomtförsäljningsintäkter för exploateringsprojektet Östra Karup 6:7 minskas 2017 med 3 150 
tkr på grund av förseningar i projektgenomförandet samt långsammare försäljningstakt än 
ursprunglig plan. Dessutom har ytterligare utgifter om 1 500 tkr har lagts till för den väntade 
rivningen av Grevie skola. 

 

 

Över-
föringar 

2015 
  

Redu-
cering 

2016 
  

Jämför-
else 

TOTALT (inkl. exploatering) 6 165   -7 818   -1 653 

varav:     
 

 
0 

Skattefinansierad investering 14 008   -16 050 
 

-2 042 

Medfin. statliga infrastruktur 0   0 
 

0 

Avgiftsfin.  investering (exkl anslut.avg.) 3 642   0 
 

3 642 

Anslutningsavgifter -5 485   3 582  -1 903 

Exploatering -6 000   4 650   -1 350 

 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Teknik och service, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till reducering av investeringsbudget 2017     
 
Samråd har skett med: 
Samtliga verksamhetsområden 
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Beslut rev KF 2016‐11‐23 § 221

Uppdat.: KF 2017‐01‐25 § 5, KS 2017‐02‐01 § 34, samt förslag överföringar 2016

Senast ändrad: 2017‐04‐05

Förslag	till	reducering	av	investeringsbudget	2017
Budget Förändring Ny	Budget Budget Plan Plan

Kod Tkr 2017 2017 2017 2018 2019 2020

SUMMA	KOMMUNLEDNINGSKONTOR 4	615 0 4	615 0 0 0

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Fritid
1496 Tillbyggnad	brygga	Torekov 500 ‐400 100 400

Fastighet
7018 Förskola	Skogsbyn 31	891 ‐11	000 20	891 11	000
7019 Ombyggnation	Förslövs	skola	F‐6 7	000 ‐5	000 2	000 5	000
7020 Ombyggnation	Bjäredalen 900 3	400 4	300
7082 Varmförråd	till	förskolor 300 ‐300 0

T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 93	917 ‐13	300 80	617 16	400 0 0
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 6	500 0 6	500 0 0 0

TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 71	517 0 71	517 0 0 0

Anslutningsavgifter
5213 Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv ‐3	582 3	582 0 3	582

Summa	Anslutningsavgifter ‐13	579 3	582 ‐9	997 3	582 0 0

TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

8005 Östra	Karup	6:7	(Etapp	1)
Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"

8005 Tomtförsäljning ‐5	460 3	150 ‐2	310
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐5	460 3	150 ‐2	310 0 0 0

8026 Grevie	"Skoltomt"
Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt"

8026 Rivnings‐	och	planutgifter 1	600 1	500 3	100
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" 1	600 1	500 3	100 0 0 0

8014 Förslöv Väst 105 (Industrimark)
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105"

Vägar 200 ‐200 0
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105" 200 ‐200 0 0 0 0

8013 Nytt industriområde Båstad
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Nytt	industriområde	Båstad"

5313 Vägar 500 ‐500 0
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Nytt	industriområde	Båstad" 500 ‐500 0 0 0 0

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 17	363 ‐700 16	663 0 0 0
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐15	210 4	650 ‐10	560 0 0 0

SAMHÄLLSBYGGNAD
1428 Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 50 ‐50 0

SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 257 ‐50 207 0 0 0

VÅRD	&	OMSORG
1718 Verksamhetssystem 2	000 ‐2	000 0 2	000

SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 4	031 ‐2	000 2	031 2	000 0 0

TOTALT	(inkl.	exploatering) 188	318 ‐11	400 176	918 18	400 0 0
varav:
Skattefinansierad	investering 125	511 ‐16	050 109	461 18	400 0 0
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6	500 0 6	500 0 0 0
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 71	517 0 71	517 0 0 0
Exploatering ‐15	210 4	650 ‐10	560 0 0 0

Summa	Anslutningsavgifter ‐13	579 3	582 ‐9	997 3	582 0 0
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 57	938 3	582 61	520 3	582 0 0
Summa	Exploateringsintäkter ‐22	310 3	150 ‐19	160 0 0 0
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-03 1 av 1 

KS § 131 Dnr KS 000715/2015 - 500 

Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 

Beskrivning av ärendet Upphandling av det gemensamma projektet Ängstorps reningsverk har 
genomförts och pro-jektet har startat igång. Följande förändringar har skett 
jämfört med tidigare bedömningar: 
Båstads andel beräknas nu till 28 mkr år 2017 (tidigare 20 mkr) samt cirka 17 
mkr år 2018. Den totala anbudskostnaden är 82 590 000 kr som fördelas 50/50 
mellan Laholm och Båstad. För att kunna säkerställa en säker rötkammardrift 
planeras genomförandet av en option på rötkammaren på 3 349 000 kr. 
Summan blir då med denna option 85 939 000 kr. Vidare läggs 10 % på i tillägg 
vilket ger en beräknad totalsumma på 94 532 900 kr. Totalsumman blir då för 
Båstads del cirka 47,3 mkr fördelat på åren 2017-2018. Båstads andel var 
inledningsvis beräk-nad till 45 mkr. Tilläggsäskandet för 2017 kommer att 
resultera i ett minskat investeringsbehov år 2018.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-04-04. 

Förvaltningens och 1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget
arbetsutskottets förslag för projektet Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget
för projektet Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004. 
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Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-04-04 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Fredrik Jönsson 

Dnr: KS 000715-2015-500 

Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget för projektet
Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004. 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandling av det gemensamma projektet Ängstorps reningsverk har genomförts och pro-
jektet har startat igång. Följande förändringar har skett jämfört med tidigare bedömningar: 
Båstads andel beräknas nu till 28 mkr år 2017 (tidigare 20 mkr) samt cirka 17 mkr år 2018. 
Den totala anbudskostnaden är 82 590 000 kr som fördelas 50/50 mellan Laholm och Båstad. 
För att kunna säkerställa en säker rötkammardrift planeras genomförandet av en option på 
rötkammaren på 3 349 000 kr. Summan blir då med denna option 85 939 000 kr. Vidare läggs 
10 % på i tillägg vilket ger en beräknad totalsumma på 94 532 900 kr. Totalsumman blir då för 
Båstads del cirka 47,3 mkr fördelat på åren 2017-2018. Båstads andel var inledningsvis beräk-
nad till 45 mkr. Tilläggsäskandet för 2017 kommer att resultera i ett minskat investeringsbe-
hov år 2018. 

Bakgrund 
Båstads kommun tecknade den 2 juni 2016 avtal med Laholms kommun om gemensamt 
ägande av Ängstorps reningsverk.  

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Beslutet innebär ett minskat investeringsbehov för projektet 2018. 

Teknik och service 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Teknik och service 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-03 1 av 1 

KS § 126 Dnr KS 001328/2016 - 100 

Svar på motion - Byggnation av billiga boenden 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om behovet av att tillgodose 
framtida behov av boende till en lågkostnad och eller liten boendeyta för 
studenter, pensionärer och ensamstående, gärna stationsnära.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad 2017-03-
14. 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 2016-10-26.     

Förvaltningens och 1. Motionen avslås. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med
arbetsutskottets förslag motionen finns redan planlagda. 

Yrkanden Centerpartiet med stöd av Socialdemokraterna, Moderaterna och Bjärepartiet: 
Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Centerpartiet att 
motionen ska bifallas och arbetsutskottets förslag att motionen ska avslås. Efter 
framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
Centerpartiets yrkande.      

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls.
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-03-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 001328/2016 – 100 
 
 

Svar på motion - Byggnation av billiga boenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen avslås. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med motionen finns redan 
planlagda.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion om behovet av att tillgodose framtida behov av 
boende till en lågkostnad och eller liten boendeyta för studenter, pensionärer och 
ensamstående, gärna stationsnära.     
 

Aktuellt 
I detaljplaner som kommunen arbetar fram genom detaljplaneprocessen ges utrymme för bl a 
uppförande av bostäder. Upplåtelseformen kan inte styras genom planbestämmelser. I de fall 
Båstads kommun är markägare till områden som är planlagda för bostäder kan vi vid en ev 
försäljning av marken välja att sälja till en aktör som uppfyller de krav vi ställer. Nyproduktion 
av hyresrätter, oavsett storlek  är tyvärr ofta inte så billiga.  
 
Områden för den typ av bostäder som Centerpartiet har önskemål om finns redan i Båstad i 
den nyligen antagna detaljplanen för Heden. I Förslöv är det naturligt att ge utrymme för det 
när planläggning för bostäder närmare stationen kommer igång efter det att 
inriktningsdokumentet för orten är klart. Båstads kommun sålde också under 2016 en 
fastighet, centralt belägen i Förslöv, till Båstadhem för byggnation av mindre lägenheter. 
Förhoppningen är att byggnationen på fastigheten kommer igång inom kort. 
 
 
Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 2016-10-26.    
 
Samråd har skett med: 
Mårten Nilsson, exploateringsingenjör 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-03 1 av 1 

KS § 128 Dnr KS 000188/2016 - 200 

Svar på medborgarförslag - Bevarande av centralorten Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västar Karup har inkommit 
där förslagställaren framför vikten av bl.a. skola och vård- och omsorgsboende 
på orten.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad 2017-03-
08. 
Medborgarförslag för bevarande av centralorten Västar Karup, daterad 2016-
02-03.  

Förvaltningens och 1. Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård
arbetsutskottets förslag och omsorgsboende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i 

övergripande strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen. Med 
hänvisning till det anses medborgarförslaget vara beaktat. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård
och omsorgsboende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i 
övergripande strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen. Med 
hänvisning till det anses medborgarförslaget vara beaktat.     
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Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2017-03-08 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS000188/2016-200 

Svar på medborgarförslag – Bevarande av centralorten Västra Karup

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård och
omsorgsboende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i övergripande 
strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det pågående arbetet med den 
kommunövergripande översiktsplanen. Med hänvisning till det anses medborgarförslaget vara 
beaktat.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västar Karup har inkommit där 
förslagställaren framför vikten av bl.a. skola och vård- och omsorgsboende på orten. 

Aktuellt 
Båstadhems styrelse har fattat beslut om försäljning av Bjärehemmet och planering pågår för 
att genomföra en försäljning. Kommunens vård- och omsorgsverksamhet har endast i 
begränsad omfattning behov av lokaler i Bjärehemmet. 

Behovet av att presentera en övergripande struktur och plan för Båstads kommuns skolor och 
boende för äldre har funnits under en längre tid. Det som behöver beaktas är hur kommunen 
skall möta behoven från barn och äldre både på lång och kort sikt. Våren 2016 presenterade 
Barn och skola ett förslag till optimal förskole- och grundskolestruktur och uppdrag är givet till 
Vård och omsorg för att ta fram ett förslag till motsvarande dokument som bl a presenterar 
behovet av nya vård-och omsorgsboenden och var de bör placeras. Vidare beslut om 
strukturen för skolan, utifrån presenterat förslag, är ännu inte taget. 

Vidare har kommunfullmäktige i januari 2017 beslutat om ett antal utvecklingsstrategier för 
den kommunövergripande översiktsplanen som grund för att ta fram en samrådshandling. I 
arbetet med översiktsplanen kommer Västra Karup tillsammans med resten av Båstads 
kommun att samlat belysas ur olika aspekter, där ibland behovet av bostäder, skola, vård och 
omsorgsboende, verksamhetsmark etc. Översiktsplanens viktigaste syften är att säkra rätt 
markanvändning inför framtiden utifrån de behov som man kan överskåda, verka för hållbar 
och robust samhällsplanering som i Båstads fall bl a handlar om en levande landsbygd. 

Lisa Rönnberg,  
Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Västra Karups  vägförening, Madeleine Hjelm Rosquist, Vällingbyvägen 2, 269 74 V. Karup 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag för bevarande av centralorten Västar Karup, daterad 2016-02-03 
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Samråd har skett med: 
Robert Falk, Båstadhem, Emma Phil, Vård- och omsorgschef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-03 1 av 1 

KS § 133 Dnr KS 000471/2017 - 600 

Revidering av reglemente för kulturpris och kulturstipendium 

Beskrivning av ärendet Reglemente för kulturpris och kulturstipendium antogs av kommunfullmäktige 
den 26 november 1986, har därefter reviderats vid flertalet tillfällen och är nu i 
behov av ytterligare revidering. I den här skrivelsen föreligger aktuell 
revidering som ska fattas beslut om av kommunfullmäktige.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturskolechef och kulturstrateg Helene Steinlein, 
daterad 2017-04-26. 
Reviderat reglemente för Båstads kulturpris och kulturstipendium.   

Förvaltningens förslag 1. Upprättat förslag till reviderat reglemente angående kulturpris och
kulturstipendium godkänns. 

Föredragande Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättat förslag till reviderat reglemente angående kulturpris och
kulturstipendium godkänns. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2017-04-26 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000471/2017 – 600 
 
 

Revidering av reglemente för Båstads kulturpris och kulturstipendium 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Upprättat förslag till reviderat reglemente angående kulturpris och kulturstipendium 
godkänns.     
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Reglemente för kulturpris och kulturstipendium antogs av kommunfullmäktige den 26 
november 1986, har därefter reviderats vid flertalet tillfällen och är nu i behov av ytterligare 
revidering. I den här skrivelsen föreligger aktuell revidering som ska fattas beslut om av 
kommunfullmäktige.    
 
Bakgrund 
Förändringar i verksamheten föranleder revidering av reglementet. 
 

Aktuellt 
I revideringen är det framförallt två punkter som förändras, dels att kulturpriset och 
kulturstipendiet delas ut vartannat år istället för som tidigare varje år dels att tidpunkt och 
plats för utdelande kan variera.  
 
 
Bildning och arbete 
Helene Steinlein, kulturskolechef och kulturstrateg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kulturavdelningen, Kulturskolan 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderat reglemente för Båstads kulturpris och kulturstipendium   
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1 (1) 

 
Datum  
2017-04-26  
Handläggare  

Helene Steinlein  
Vårt dnr  
KS 000471/2017-600 

 
 
 
 

REGLEMENTE FÖR BÅSTADS KULTURPRIS OCH KULTURSTIPENDIUM 
 
§1 Syfte 
 
Båstads kulturpris delas ut som stöd eller uppmuntran efter förtjänstfull insats inom skilda kultu-
rella områden såsom litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, 
arkitektur, hembygdsvård eller andra därmed jämförbara områden. Båstads kulturstipendium delas 
ut för att möjliggöra utbildning eller fortbildning inom ovan nämnda områden. 
 
§2 Kompetens 
 
Kulturpris och kulturstipendium delas ut till person som är verksam i eller har annan särskild an-
knytning till kommunen.  
 
§3 Anslag 
 
Kulturpris och kulturstipendium delas ut vartannat år inom ramen för det belopp som kommun-
fullmäktige anvisar för ändamålet. Kommunstyrelsen kan dela upp beloppet i flera pris och stipen-
dier. 
 
§4 Information och upplysning 
 
Kulturpristagare och kulturpristagare utses av kommunstyrelsen. Förslag till kulturpristagare och 
kulturstipendiat ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 april. Minst en månad innan för-
slagstidens utgång ska kommunstyrelsen genom annonsering upplysa om stipendium och pris.  
 
§5 Utdelning 
 
Pris och stipendium överlämnas i samband med aktuellt beslut om plats och tidpunkt som kan vari-
era.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-03 1 av 2 

KS § 140 Dnr KS 000084/2017 - 900 

Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads 
kommun om utökning av antalet sammanträden 

Beskrivning av ärendet Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 
lämnat in en begäran om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att 
fyra schemalagda möten per år, som står angivet i rådets nuvarande 
reglemente, inte är tillräckligt och önskar åtta sammanträden per år. Vid 
arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2017 ansåg utskottet att både 
pensionärsrådet och handikapprådet borde ha sex sammanträden per år. En 
ändring till sex möten per råd och år innebär att extra medel inte behöver 
tillföras.  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-04-24. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad den 
170407, med tillhörande bilaga. 
Begäran från KPR om utökning av antalet sammanträden.    

Förvaltningens och 1. Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid vardera 6 tillfällen
arbetsutskottets förslag per år. 

2. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen.

3. Handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen.

4. Ändringen gäller från den 1 januari 2018.

Yrkanden Eddie Granqvist (BP): Ändringsyrkande att ändringen börjar gälla från den 1 
juli 2017.  

Christer de la Motte (M): Bifall till det Kommunala Pensionärsrådets begäran. 

Propositionsordning 1 Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och Christer 
de la Mottes yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstnings begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifall Christer de la Mottes yrkande röstar NEJ. 

Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 8 JA- och 5 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.  

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från att 
rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-05-03 2 av 2 

 

 

Ingela Stefansson (S) X   

Jessica Andersson (S) X   

Hans Grönqvist (BP) X   

Gösta Gebauer (C)  X  

Ib Nilsson (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: 8 5  
     
 
Propositionsordning 2 Ordföranden ställer sen proposition på Eddie Granqvists ändringsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid vardera 6 tillfällen 
per år. 
 
2. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen. 
 
3. Handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen. 
 
4. Ändringen gäller från den 1 juli 2017. 
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Tjänsteskrivelse 

170424\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

Datum: : 2017-04-24. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000084/2017 – 900 

Ändring av de kommunala rådens antal sammanträden årligen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid vardera 6 tillfällen per år.
2. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen.
3. Handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen.
4. Ändringen gäller från den 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 lämnat in en begäran 
om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att fyra schemalagda möten per år, som 
står angivet i rådets nuvarande reglemente, inte är tillräckligt och önskar åtta sammanträden 
per år. Vid arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2017 ansåg utskottet att både pension-
ärsrådet och handikapprådet borde ha sex sammanträden per år. En ändring till sex möten per 
råd och år innebär att extra medel inte behöver tillföras. 

Aktuellt 
Kommunala pensionärsrådet har begärt att få sammanträda vid åtta tillfällen per år. Vid ar-
betsutskottets möte 18 april 2017 diskuterades både pensionärsrådets antal träffar och jäm-
fördes med handikapprådets antal träffar (åtta). Det framkom att handikapprådet ställt in två 
möten, ett möte hösten 2016 och ett våren 2017. Mot bakgrund av detta beslutade arbetsut-
skottet att föreslå kommunfullmäktige att ändra både kommunala pensionärsrådet och kom-
munala handikapprådets mötestillfällen till sex sammanträden per råd och år. 
I samband med en sådan ändring behöver rådens reglemente justeras.  

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Rådens reglemente behöver ändras. 

Ekonomi 
Summan av 2017 års budget för de båda råden kan delas lika. Det innebär att det inte behövs 
något budgettillskott för denna ändring. 

Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
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2 (2) 

 

Handikapprådet, Pensionärsrådet, Vård- och omsorgschefen samt Vård- och omsorgs-
nämnden 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-04-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000084/2017-900 
 

Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun om 
utökning av antalet sammanträden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Pensionärsrådets begäran om utökat antal sammanträden per år bifalls. 
 

2. Pensionärsrådets reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 25 februari 2015, 
ändras under § 4, andra stycket, från fyra till åtta sammanträden årligen. Ändringen 
gäller från och med den 1 januari 2018. 
 

3. Ekonomiska medel för att täcka de ökade kostnaderna skjuts till inför budgeten 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 lämnat in en begäran 
om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att fyra schemalagda möten per år, som 
står angivet i rådets nuvarande reglemente, inte är tillräckligt. 
 

Aktuellt 
Den inlämnade begäran har delgivits kommunstyrelsen tidigare i år och den diskuterades även 
på pensionärsrådets sammanträde den 8 mars. Rådet tog då upp en rad anledningar till varför 
man önskar fler schemalagda möten per år: 
 

 Fyra möten per år har gällt länge. Handikapprådet tryckte dock tidigt på att man 
behövde fler möten, men pensionärsrådet har inte krävt någon ändring av  
reglementet förrän nu.  

 Andelen pensionärer och äldre bland kommunens befolkning ökar hela tiden, likaså 
andelen med diagnosen demens eller motsvarande. Därmed ökar även pensionärs-
rådets betydelse.  

 Fler och fler vård- och omsorgsboenden kommer att byggas framöver och där är det 
viktigt att pensionärsrådet agerar aktivt som remissinstans mm.  

 Pensionärsföreningarna ställer allt högre krav på att pensionärsrådet agerar snabbare 
i olika politiska frågor och sammanhang, och då är enbart fyra möten per år långt ifrån 
tillräckligt. 

 Som det är nu så är det alltför långt mellan mötena, vilket rimmar illa då remisser mm  
ska besvaras inom en viss tid. 

 Handikapprådets åtta möten per år nämns som en jämförlig måttstock i samman-
hanget. 

 
Ovan nämnda argument bedöms som goda och välmotiverade. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Sammanträdesarvoden samt km-ersättningar: 3.000 kr per möte. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst begärs ej ut. Ytterligare fyra möten innebär att rådet årligen kommer kräva 
ett tillskott på totalt 12.000 kr. 
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2 (2) 

Henrik Andersson, kommunledningskontoret 

Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson 
Pensionärsrådet 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran från Kommunala Pensionärsrådet 

Samråd har skett med: 
Ekonomichefen 
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Tjänsteskrivelse  

170510\fel!	talet	kan	inte	representeras	i	angivet	format.\o	

1 (1)

Datum:	:	2017‐05‐10.	 Till: Kommunfullmäktige	
Handläggare:	Olof	Nilsson	
Dnr: KS	000449/2017	–	903 

Interpellation om terrorism och beredskap 

Förslag till beslut 

Interpellationen	godkänns	och	får	besvaras.	

Sammanfattning av ärendet	
Föreligger	inlämnad	interpellation	angående	terrorism	och	beredskap	från		
Christer	de	la	Motte	(M).		Interpellationer	besvaras	senast	mötet	efter	att	den	har	godkänts	och	
svaret	ska	vara	skriftligt.		

Kommunfullmäktiges	presidium	har	framfört	önskemål	om	att	interpellationer	besvaras	vid	
samma	sammanträde	som	godkännandet	sker.	Kommunfullmäktiges	presidium	har,	vid	presi‐
dieträff	2017‐05‐04,	meddelats	att	svar	kommer	i	juni	varvid	interpellationen	enbart	godkänns	
i	maj.	

Kommunledningskontoret	
Olof	Nilsson,	Nämndsekreterare	

Beslutet ska expedieras till:	
Kommunalråd	

Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Interpellation	från	Christer	de	la	Motte	(M)	

Samråd har skett med:	
Kommunfullmäktiges	presidium,	kanslichef	och	kommunchef.	
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Tjänsteskrivelse 

170510\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000460/2017 – 350 

Väckt motion - Säker övergång för gång-, cykel- och ridled 

Förslag till beslut 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-04-24, angående säker övergång för gång-, cykel och ridled från 
Rune Andersson (C) ska redovisas och skickas för beredning.  

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Rune Andersson (C) 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170510\H:\dok 14 frågetecken.docx\o 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000461/2017 – 350 
 
 

Väckt motion - Linjemarkering av gång- och cykelvägar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-04-24, angående linjemarkering för gång- och cykelvägar från 
Rune Andersson (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunchef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Rune Andersson (C) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170510\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000462/2017 – 900 
 
 

Väckt motion - Inrättande av demokratidag i kommunalregi 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-04-24, angående inrättandet av demokratidag från Uno Johans-
son (C) ska redovisas och skickas för beredning.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunchef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Uno Johansson (C) 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170510\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000501/2017 – 900 
 
 

Väckt motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-04-17, angående ungdomsråd i Båstads kommun från Thomas 
Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunchef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170510\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000490/2017 – 200 
 
 

Motion - Tillskapande av aktivitetshus i Grevie 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-05-02, angående tillskapande av aktivitetshus i Grevie från 
Ingela Stefansson (S) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunchef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
 
 

215



216



Tjänsteskrivelse 

170510\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2017-05-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000454/2017 – 900 

Väckt medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna 
och gode mäns arbete och resultat 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Väckt medborgarförslag, inkommen 2017-04-24, angående brukarrevision av överförmynda-
ren, förvaltarna och gode mäns arbete och resultat ska godkännas och skickas för beredning.  

Kommunledningskontoret  
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag angående brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns 
arbete 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kanslichef och kommunchef. 
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