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Thomas Andersson (L), ej§ 8 
Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M), närvarande§§ 1-27 

Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare, 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare, 
Catharina Elofsson, kanslichef, 
Kristina Geiger, kommundirektör, närvarande §§ 1-18, 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Uno Johansson. Ersättare: Thomas Andersson. 

t i Båstad, fredagen den 12 januari 2018 kl. 11.00. 

c 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

F örvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-01-10 

Från och med 2018-01-13 till och med 2018-02-04 

Henrik Andersson 

Sida 

1 av40 

§§1-29 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

KS § 1 Dnr KS 001412/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 2 Dnr KS 001413/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 3 Dnr KS 001411/2017 - 900 
lnformationsärenden 

KS § 4 Dnr KS 001309 /2017 - 600 
Optimal förskoleorganisation - Akuta åtgärder 

KS § 5 Dnr KS 001508/2016 - 600 
Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 

KS § 6 Dnr KS 001343/2017 - 600 
Åtgärdsplan - OVK, ytskikt och lokalvård avseende Malens förskola 

KS § 7 Dnr KS 001341/2017 - 901 
Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning - Delegations beslut för ordförande 

KS § 8 Dnr KS 001342/2017 - 315 
Detaljplan för del av Vistorp 7: 19 - Beslut om planbesked 

KS § 9 Dnr KS 001447 /2012 - 315 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om planens fortsatta handläggning inför granskning 

KS § 10 Dnr KS 000716/2016 - 200 
Svar på motion - Byggande av hyresrätter i Båstads kommun 

KS § 11 Dnr KS 000564/2015 - 200 
Svar på motion - Bygga hyreslägenheter 

KS § 12 Dnr KS 000462/2017 - 900 
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KS § 15 Dnr KS 000653/2015 - 350 
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Svar på medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna 
och gode mäns arbete 

KS§18 DnrKS000579/2017-903 
Överlämnande av utredning avseende arvodes begäran till polismyndigheten 

KS § 19 Dnr KS 001373/2017 - 900 
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018 

KS § 20 Dnr KS 001316/2017 - 900 
Svar på granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

KS § 21 Dnr KS 001286/2017 - 903 
Utbetalning av partistöd 2018 

KS § 22 Dnr KS 001145/2017 - 900 
Beredning av motioner och medborgarförslag 

KS § 23 Dnr KS 001414/2017 - 900 
Beslutslogg - kommunstyrelsen 

KS § 24 Dnr KS 001415/2017 - 900 
Delgivningar - kommunstyrelsen 

KS § 25 Dnr KS 000006/2017 - 904 
Delegationsbeslut - kommunstyrelsen 

KS § 26 Dnr KS 000025/2018 - 350 
Väckt ärende: Lejontrappan i Båstad 

KS § 27 Dnr KS 000033/2018 - 350 
Väcker ärende: Banvallen i Sinarpsdalen 

KS § 28 Dnr KS 000027 /2018 - 906 
Väckt ärende: Tidsplan i budgetprocessen 2 019 

KS § 29 Dnr KS 000028/2018 - 903 
Väckt ärende: Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen, 
avseende kommunstyrelsens ansvarsområden 

)usterandes si naturer 
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Dnr KS 001412/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av40 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens 
protokoll alltid ska justeras av en ledamot från "oppositionen". 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Uno Johansson (C). 

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

3. Protokolljusteringen äger rum fredagen den 12 januari kl. 11.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av40 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra ärende: 
§ 9 - Detaljplan för Sunnan 10 m.fl . - Beslut om planens fortsatta handläggning 
inför granskning 

Väckta ärenden: 
§ 26 - Lejontrappan i Båstad 

§ 27 - Banvallen i Sinarpsdalen 

§ 28 - Tidsplan i budgetprocessen 2019 

§ 29 - Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen, 
avseende kommunstyrelsens ansvarsområden 

aturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 001411/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Muntlig information: 

Sida 

6 av40 

a). Nya exploateringsingenjören Susanna Almqvist presenterar sig. 

b). Nye trafik- och gatuingenjören Alexander Ejwertz Johanzon presenterar sig. 

c). Tillväxt Halland (Bildningschef Henrik Andersson). 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

aturer Utdra sbes rkande 
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KS §4 Dnr KS 001309 /2017 - 600 

Optimal förskoleorganisation -Akuta åtgärder 

Under våren saknar kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa 
platser önskas i Båstads tätort. För närvarande finns inga platser att erbjuda på 
någon förskola i Båstads kommun från den 10 februari 2018. Detta innebär att 
kommunen inte kommer att leva upp till lagkravet att erbjuda förskoleplats 
inom fyra månader. Om lagkravet inte följs kan Skolinspektionen utdöma vite. 

Tjänsteskrivelse från förskoleutvecklare Birgitta Berseus daterad 2017-11-29. 
Protokollsutdrag UN 2017-12-05, § 106, 
Protokollsutdrag KS 2017-12-19, § 283 

Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram platser i förskolan inom 
Båstads kommun för att uppfylla lagkravet om förskol a inom fyra månader. 

Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur förskoleplatsbehovet inför 
våren 2018 kan lösas. 

Förskoleutvecklare Birgitta Berseus föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L): bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur förskoleplatsbehovet inför 
våren 2018 kan lösas. 

8terandes si natu rer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2017-11-24 

Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: KS 001309/2017-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Optimal förskolorganisation - akuta åtgärder 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska moduler för att kunna stänga Malens 
förskola. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram platser i förskolan inom Båstads 
kommun, för att uppfylla lagkravet om förskola inom fyra månader. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid miljöavdelningens inspektion i november 2017 framkom stora brister kring ventilation, 
underhåll och städning som måste åtgärdas omgående. I utredningen för en optimal förskole
organisation förspråkas en större förskoleenhet i Båstads tätort istället för som i dagsläget 
flera mindre. Avsatta medel för att åtgärda ventilationen har därför strukits. 
Garantitiden på fyra månader för plats i förskolan kommer som det ser ut i dagsläget att vara 
svår att uppfylla i med risk för vite från Skolinspektionen som följd. 

Utifrån ett eftersatt underhåll, underkänt OVK och stora svårigheter att leva upp till garantitid 
för förskoleplats krävs det både akuta och långsiktiga åtgärder för att lösa lokalfrågan för för
skolorna i Båstads kommun. 

Bakgrund 
I utredningen kring en tidsenlig och likvärdig utbildning som gjordes 2015 visade Malens för
skola på brister i ventilationen som krävde omfattande åtgärder. Vid miljöavdelningens in
spektion 2017-11-14 påtalades att OVK fortfarande inte var godkänd och bristerna på Malens 
förskola bedömdes som så allvarliga att de måste åtgärdas omgående. 

I förvaltningen pågår en utredning om optimal förskoleorganisation. I denna organisation pla
neras en avveckling av Malens förskola till förmån för större enheter. De avsatta medlen för att 
åtgärda ventilationen har därför strukits. 
Utbildningsnämnden hanterar och beslutar om innehåll och pedagogisk verksamhet samt re
krytering och utreder behov av antal platser samt placering i kommunen. Kommunstyrelsen 
har att hantera och besluta om lokaler för förskoleorganisationen. 

Aktuellt 

Förslag på en optimal förskoleorganisation beräknas kunna vara klart under 2018. I samband 
med utredningen har det framkommit några akuta åtgärder som behöver hanteras skyndsamt. 

Malens förskola 
Malens förskola har allvarliga brister enligt miljöavdelningens inspektion i november 2017 
som måste åtgärdas omgående. Se bilaga. 



2 (2) 

Malens underkända OVK omöjliggör en god luftkvalitet inomhus. För en bra inomhusmiljö 
behövs en fungerande ventilation som för bort luftföroreningar från byggnaden. Emissioner 
från byggnadsmaterial, inredning och från de personer som vistas i lokalen medför risk för 
hälsobesvär om de inte ventileras bort. Konsekvenser för hälsan som kan uppstå är infekt
ionskänslighet, koncentrationssvårigheter, luft- och andningsbesvär, huvudvärk, irritation i 
slemhinnor och ögon, allergier och hudutslag. 

Slitna lokaler och dålig städning i kombination med en ventilation som inte fungerar medför 
en högre koncentration av emission och partiklar i lokalerna. Barn leker oftast nere på gol
vet, där damm och partiklar virvlar upp och är därför extra utsatta för att andas in miljöfar
liga partiklar. Ovanstående problem uppstår inte alltid medan barnet är litet och vistas i 
förskolans lokaler utan kan uppträda senare i livet. 

Konsekvenserna om åtgärder inte vidtas på Malens förskola; 

1. Myndighetsnämnden kommer att förelägga Utbildningsnämnden om att vidta åtgär
der så att verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken, att vistelse i lokalerna på 
Malens förskola inte innebär någon risk för barnens hälsa. 

2. Vidtas inga åtgärder kommer Myndighetsnämnden koppla ett vite till föreläggandet, 
beloppet på vitet baseras på de faktiska kostnaderna för åtgärda ventilationen och 
upprutning/renovering av lokalerna. 

3. Vidtas inte åtgärder kan Myndighetsnämnden lägga förbud om att förskoleverksam
het får bedrivas i lokalen. 

Barnomsorgskön 
Under våren saknar kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa platser önskas i 
Båstads tätort. För närvarande finns inga platser att erbjuda på någon förskola i Båstads kom
mun från den 10 februari 2018. Detta innebär att kommunen inte kommer att leva upp till lag
kravet att erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Om lagkravet inte följs kan Skolinspekt
ionen utdöma vite. 

Barn konsekvensanalys 
Ja. Bifogas. 

Birgitta Berseus 
Förskoleutvecklare 

Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef Sara Damber, Förskoleutvecklare Birgitta Berseus, Miljöinspektör Angelica Hunyor, 
Biträdande skolchef Margaretha Ekelund Svensson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Kommunicering 
2. Barnkonsekvensanalys 

Samråd har skett med: 
Skolchef Sara Dam ber 
Biträdande skolchef Margaretha Ekelund Svensson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 8 av40 

KS § 5 Dnr KS 001508/2016 - 600 

Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs 
skola F-6. Projektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. 
Projektet kommer även att påverka högstadiet då verksamheten önskar skapa 
en invändig länk mellan högstadiet och F-6 samt möjlighet till framtida 
utbyggnad av högstadiet. För att säkerställa projektets inriktning avseende 
projekterting och byggnation föreslås att en politisk tillsatt styrgrupp till 
projekten bildas. Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar 
projektets målsättning avseende funktion, tid och ekonomi. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie daterad 2017-10-20, med 
tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 285 

Förvaltningens förslag 1. Bevilja 4 7 mkr för år 2020 utöver befintlig budget på: 2 mkr för 2017, 40 mkr 
för 2018 och 23 mkr för 2019. 

Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

2. För att gå vidare med projektering och nybyggnad av Förslövs skola F-6 
enligt föreslagen programhandling. En politisk styrgrupp ska utses av 
kommunstyrelsen arbetsutskott. 

1. Bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 
2 mkr 2017, 40 mkr 2018 och 23 mkr 2019. 

2. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 
vardera en medlem från Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande. 

Fastighetsstrateg Sofia Boivie och teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 
föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Thomas Andersson (L): bifall till arbetsutskottets förslag. 

Bo Wendt (BP): Ärendet skickas till fullmäktige för beslut. Styrgruppen ska ha 
ersättare. Val av ledamöter och ersättare görs av fullmäktige. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag tillsammans med 
framfört yrkande från Bo Wendt (BP) och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2018-01-10 9 av40 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bevilja 4 7 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 2 mkr 2017, 

40 mkr 2018 och 23 mkr 2019. 

2. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 
vardera en medlem från Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande. 

3. Ersättare ska utses till ledamöterna i styrgruppen. 

4. Val av ledamöter och ersättare görs i kommunfullmäktige. 

5. Ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. 

Håkan Mörnstad (BP): Jag reserverar mig mot att Sverigedemokraterna 
utesluts ur styrgruppen. Partiet är demokratiskt valt och ska behandlas på 
samma sätt som övriga partier i kommunstyrelsen. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-25 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: 001508/2016-600 

Ombyggnation Förslövs skola F-6 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. bevilja 4 7 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 
2 mkr 2017 
40 mkr 2018 
23 mkr 2019 

1 (2) 

2. För att gå vidare med projektering och nybyggnad för Förslövs skola F-6 enligt föreslagen 
pro- gramhandling. En politisk styrgrupp ska utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs skola F-6. Pro
jektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. Projektet kommer även att på
verka högstadiet då verksamheten önskar skapa en invändig länk mellan högstadiet och F-6 
samt möjlighet till framtida utbyggnad av högstadiet. 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Förslövs skola F-6 inte är anpassade till da
gens utbildning och de krav som finns i skollagen och läroplaner. 

I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 togs följande beslut: Förvaltningen får i upp
drag att ta fram kostnadsberäkning för renovering alternativt nybyggnad av grundskola inom 
beslutad budget för att uppnå en tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Förvaltningen har tagit fram en förstudie innehållande placering, omfattning, ytor och en kal
kyl baserad på tidiga skisser. Förstudien presenterades som en muntlig informationspunkt på 
KSau 2017-07-17. 

Därefter har en programhandling daterad 2017-10-25 tagits fram som underlag till beslut. För
slaget innebär en tillbyggnad av skolan på ca 4300 kvm samt en modernisering av befintlig 
byggnad på ca 1500 kvm. 

För att säkerställa projektets inriktning avseende projekterting och byggnation föreslås att en 
politisk tillsatt styrgrupp till projekten bildas. 

Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets målsättning avseende 
funktion, tid och ekonomi. 
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Bakgrund 
Utredning har gjorts i fyra av sex byggnader B, C, D och F som visar problem med syllar, asfa
board på utsidan vägg, tak som måste läggas om samt dålig ventilation. Osäkerheten är stor att 
man inte får bort allt det material eller materialkombinationer som bedöms orsaka de upp
levda hälsobesvären. Det är även svårt att anpassa byggnadernas utformning och byggnads
konstruktion till dagens pedagogiska utformning av skolmiljöer. 

Av de utredningar som är utförda samt de inomhusmiljöproblem som personalen framför så 
bedöms det ur teknisk- och ekonomisk synvinkel vara mycket tveksamt till att utföra renove
ring på dessa byggnader. 

När det gäller byggnad A och E finns inte riktigt samma konstruktion och historiska inomhus
miljöproblem. Ytterligare utredning avdeende teknisk status på dessa byggnader pågår. 

Konsekvenser av beslut 
En ny byggnad med välkomnande och samlad entre skapar en tydlighet för elever, personal, 
föräldrar och besökare. Säkerhet och överblickbarhet förbättras avsevärt. Tydlig entre och 
invändig kommunikation till högstadiebyggnad och även bibliotek. En mer koncentrerad skola 
med mindre avstånd mellan de olika delarna ökar samverkansmöjligheter samt följer Förslövs 
vision "Hela barnet hela vägen" samt skapar förutsättning för eventuell framtida expansion av 
skolan. 

Samhälle 
En attraktiv skola lockar fler att bosätta sig i Förslöv samt ökad attraktionskraft vid rekrytering 
av personal. Möjlighet till utveckling av delar av skolan till ett socialt centrum i enighet med 
inriktningsdokumentet för Förslövs tätort. 

Verksamhet 
Lokalerna anpassas till dagens läroplan som förutsätter flexibla och tillgängliga lärmiljöer. 

Sofia Boivie, fastighetsstrateg 

Teknik och service 

Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Programhandling Förslövs skola 
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Dnr KS 001343/2017 - 600 

Åtgärdsplan - OVK, ytskikt och lokalvård avseende 
Malens förskola 

Sida 

10 av40 

Beskrivning av ärendet Vid miljöinspektionen den 14 november 2017 på Malens förskola påpekandes 
brister i städning, skadade ytskikt och att ventilationen inte var godkänd vid 
den senaste ventilationskontrollen (OVK). Bedömningen var att bristerna är så 
allvarliga att de måste åtgärdas omedelbart. Förvaltningen har tagit fram en 
tidssatt åtgärdsplan för beslut. Föreslagna åtgärder är: målning av väggar, 
fönster och dörrar och att åtgärda ventilationen för att få en godkänd 
ventilationskontroll (OVK) under 2018. Ärendet har varit uppe i 
utbildningsnämnden 2017-12-05. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson daterad 
2017-12-19. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 

Protokollsutdrag UN 2017-12-05, § 105, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19 § 282 

förslag Anta föreslagen åtgärdsplan. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och fastighetsstrateg Sofia Boivie 
föredrar ärendet. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): 2. 450 tkr tas från beslutad investeringsbudget 2018, 
reinvesteringar 7030 och energiåtgärder fastighet 7009. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag tillsammans med 
Kerstin Gustafssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta föreslagen åtgärdsplan. 

2. 450 tkr tas från beslutad investerings budget 2018, reinvesteringar 7030 
och energiåtgärder fastighet 7009. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-15 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 001343/2017-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Åtgärdsplan - OVK, ytskikt och lokalvård avseende Malens förskola 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att anta föreslagen åtgärdsplan. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vid miljöinspektion 14 november 2017 på Malens förskola påpekades brister på städning, ska
dade ytskikt och att ventilationen inte var godkänd vid den senaste ventilationskontrollen 
(OVK). Bedömningen var att bristerna är så allvarliga och måste åtgärdas omedelbart. 
Förvaltningen har tagit fram en tidssatt åtgärdsplan för beslut. 

Aktuellt 
Miljöavdelningen har vid inspektion av Malens förskola funnit brister i lokalerna som måste 
åtgärdas. Inspektionsrapporten är skickad till Barn och Skola där förvaltningen har tagit upp 
ärendet i Utbildningsnämnden. 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att följande åtgärdsplan ska kommuniceras 
med miljönämnden: 

A. Bristerna på Malens förskola åtgärdas senast 2018 avseende OVK, åtgärda ytskikt samt 
genomföra en grundlig storstädning. 

B. Om bristerna i A) ej kan genomföras ska alternativa lokaler finnas tillgänglig för verk
samheten 1 mars 2018. 

Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att åtgärda bristerna. 
Storstädning genomfördes i november men dåliga ytskikt på väggar och golv gör det svårt att 
få gott resultat. 
Förslag till åtgärder är målning av väggar, fönster och dörrar och åtgärd av ventilation för att få 
en godkänd ventilationskontroll (OVK). 
Kostnad för målning och golv är ca 250 000:- och åtgärder för ventilationen är 200 000:-. 
Åtgärderna planeras vara klara 2018. 

Teknik och service 

Jan Bernhardsson 

Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

2018-01-10 

KS§ 7 Dnr KS 001341/2017 - 901 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
- Delegationsbeslut för ordförande 

11 av40 

Kommunstyrelsen har enligt reglemente för kommunstyrelsen 7 § 9 punkten 
rätt att besluta om att hyra lokaler för kommunens verksamhet. Denna rätt 
delegeras enligt reglementet från kommunfullmäktige till styrelsen. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson daterad 
2017-12-19. 

Kommunstyrelsen inför ny punkt, KS/E014, Beslut om att ingå hyresavtal upp 
till 100 tkr/år om 0-5 år, delegat KS ordförande, med ersättare l:e eller 2:e vice 
ordförande i KS. 

1. Införa ny punkt, KS/E014 , i delegationsordningen enligt följande: Hyresavtal 
inhyrning av lokaler upp till 250 tkr samt 0-5 år, delegat KS ordförande, med 
ersättare l:e eller 2:e vice ordförande i KS. 

2. Föreslagna kontrakt som avslås delges och redovisas i kommunstyrelsen. 

Thomas Andersson (L) , Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C): bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Christer de la Motte (M): Avslag till arbetsutskottets förslag. 

Bo Wendt (BP): delegationsordningen uppdateras i enlighet med ny 
kommunallag samt ändra till ny titel för kommundirektören. 
Delegationspunkten avseende hyra av lokal avser summa och år per kontrakt 
och år. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot yrkat avslag på 
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets 
förslag. 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Forts. på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-01-10 12 av 40 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Införa ny punkt, KS/E014, i delegationsordningen, enligt följande: 

Hyresavtal inhyrning av lokaler upp till 250 tkr per år och kontrakt samt 0-5 år, 
delegat KS ordförande, med ersättare l:e eller 2:e vice ordförande i KS. 

2. Föreslagna kontrakt som avslås delges och redovisas i kommunstyrelsen. 

3. Delegationsordningen uppdateras i enlighet med ny kommunallag samt ny 
titel för kommundirektören. 

Utdra sbes rkande 

iir 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-19 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 001341/2017 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar införa ny punkt, KS/E014" Beslut om att ingå hyresavtal", i 
delegationsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunstyrelsen har enligt reglemente för kommunstyrelsen 7 § 9 punkten rätt att besluta 
om att hyra lokaler för kommunens verksamhet. Denna rätt delegeras enligt reglementet från 
kommunfullmäktige till styrelsen. 

Att beslut om att hyra lokaler för kommunens verksamhet återfinns i reglemente för 
kommunstyrelsen, innebär ett tydliggörande från politikens sida att frågan i Båstads kommun 
inte ska betraktas innefattas i förvaltningens verkställighet. 

Idag har kommunstyrelens ordförande med stöd av beslut om kommunens firma, dnr. KS 
994/11-900, rätt att med kontrasignering av kommunchef, ekonomichef, teknik och 
servicechef, personalchef, kanslichef eller kommunsekreterare teckna kommunens firma i 
övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Detta inbegriper 
enligt reglemente tecknande av hyresavtal. Denna rätt ger dock inte kommunstyrelsens 
ordförande befogenhet att ingå hyresavtal, utan behörighet gentemot andra parter. För att få 
teckna firman ska ingående av kontraktet antigen vara en del av verkställigheten eller grunda 
sig på ett beslut fattat i kommunstyrelsen. 

Aktuellt 
Enligt gällande reglemente har kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om att hyra lokaler för 
kommunens verksamhet. Frågans karaktär vad gäller bland annat dess verkställande natur och 
krav på omedelbarhet är dock sådant att ett kollegialt beslut i kommunstyrelsen ofta inte är 
ändamålsenligt. Därför föreslås delegering av beslut om att hyra lokaler till kommunstyrelsens 
ordförande, med förste eller andra vice ordförande som ersättare. Detta följer mönstret i 
delegationsordningen i övrigt. 

Denna punkt föreslås införas under avsnitt ekonomi. 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
KS/E014 Hyresavtal inhyrning av a) KS ordförande a) 1:e eller 2:e vice 

lokaler ordförande 
a) 0-100tkr/år 
a) 0-Sår 
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Konsekvenser av beslut 
Förslaget bedöms inte medföra direkta kostnadsökningar för Båstads kommun. Förslaget 
innebär dock ett förtydligande av kommunens beslutskedja. 

Teknik och Service 

Jan Bernhardsson 

Samråd har skett med: 
Kommunjurist 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-01-10 13 av40 

KS § 8 DnrKS001342/2017-315 

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 - Beslut om planbesked 

Med anledning av antagandet av inriktningsdokumentet för Förslöv har 
Tekniks och Service inkommit med en förfrågan om planuppdrag för området 
med syfte att tillskapa verksamhetsmark väster om järnvägen, vid Förslöv, på 
en del av fastigheten Vistorp 7:19. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson daterad 2018-01-04, 
med tillhörande bilagor, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 279. 

1. Förslag till detaljplan för del av Vistorp 7:19 får upprättas samt samråd får 
hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen tar sedan ut 
plankostnaden vid marköverlåtelser. 

Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för del av Vistorp 7:19 får upprättas samt samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen tar sedan 
ut plankostnaden vid marköverlåtelser. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-04 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001342/2017-315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 - Beslut om planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
1. Förslag till detaljplan för del av Vistorp 7:19 får upprättas samt samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 

Komplettering: 
3. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen tar sedan ut 

plankostnaden vid marköverlåtelser. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Med anledning av antagandet av inriktningsdokumentet för Förslöv har Tekniks och Service 
inkommit med en förfrågan om planuppdrag för området med syfte att tillskapa verksamhets
mark väster om järnvägen, vid Förslöv, på en del av fastigheten Vistorp 7:19. 

Bakgrund 
Föreslaget planområdet ligger väster om järnvägen, vid Förslöv, ca 200 meter nordväst om 
stationen. Området är ca 25 ha stort. Kommunen förvärvade december 2014 del av dåvarande 
Vistorp 9:2. Fastighetsreglering skedde under 2015. Fastigheten har disponerats av Trafikver
ket för upplag av massor under tiden Hallandsåsprojektet pågått. Inför överlåtelsen har Trafik
verket terrasserat området så att marken nu är lämplig och iordningställd för utbyggnad med 
olika verksamheter. Kommunen förutsätter att fornlämningar inom området har hanterats av 
Trafikverket i enlighet med gällande lagstiftning. 
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Planområde markerat med röd linje 
Områdets värden som odlingsmark kan inte återställas och en planläggning av aktuellt område 
innebär inte något i anspråkstagande av jordbruksmark för att tillgodose kommunens behov 
av verksamhetsmark. 

Området omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv samt riksintresse för högexploaterad kust. 
Det är dock starkt påverkat av tidigare verksamhet och har inga värden för riksintressena. En 
mindre del i södra delen av planområdet berörs av strandskydd från Vadebäck. Marken omfat
tas inte av landskapsbildsskydd. Planområdet berörs av ett dikningsföretag. 

I översiktsplanen från 2008 redovisas området som möjligt att i framtiden nyttjas för golfba
neändamål. Båstads kommun har få alternativ att på lämpliga platser ordna nya verksamhets
områden. I det nyligen antagna inriktningsdokumentet för Förslöv pekas dock området ut som 
lämpligt för verksamheter. Detta då marken redan är starkt påverkat av verksamheter, vägens 
och järnvägens barriäreffekt som gör området olämpligt för bostäder samt det stationsnära 
läget som gör det lämpligt för arbetsplatser. 

Aktuellt 
2017-10-04 § 221 beslutade kommunstyrelsen att bifalla ett ärende som väkts gällande att 
planlägga verksamhetsmark väster om väg 105 i Förslöv efter att inriktningsdokumentet för 
Förslöv antagits. Inriktningsdokumentet antogs Kommunfullmäktige 2017-11-22§195. Med 
anledning av detta har Tekniks och Service inkommit med en förfrågan om planuppdrag för 
området med syfte att tillskapa verksamhetsmark. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen skapar fler arbetstillfällen. Planen möjliggör för nya 
verksamheter att etablera sig och befintliga att utvecklas på en ny plats. 



3 (3) 

Verksamhet 
Mängden prioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna. 

Ekonomi 
Planarbetet finansieras genom ett exploateringskonto och kostnaden tas ut i samband med 
försäljning av mark. 

Miljökonsekvensanalys 
En behovs bedömning kommer att göras inledningsvis i planprocessen. Där görs 
ställningstagande om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om 
bedömningen är att planen medför betydande miljöpåverkan kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att upprättas. 

Samhällsbyggnad 
Emma Johansson 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Eriksson 
Teknik och service, Jan Bernhardsson 
Exploateringsingenjör, Per Sellden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Planförfrågan 171208 

Samråd har skett med: 
Planchef, översiktsplanerare, samhällsbyggnadschef, exploateringsingenjör 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

F ärva! tningens 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

2018-01-10 

KS § 9 Dnr KS 001447 /2012 - 315 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om planens fortsatta 
handläggning inför granskning 

14 av40 

Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-
03-24 till 2016-05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har 
exploatören arbetat om förslaget där den stora skillnaden är antalet våningar 
och vilken upplåtelseform som avses för byggnaderna. Nu önskas ett politiskt 
ställningstagande till detta förslag för att inte lägga mer resurser på att revidera 
planhandlingarna. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson daterad 2018-01-04, 
med tillhörande bilagor. 

1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 3. Detaljplanen ges en bestämmelse 
så att etapp 2 kan genomföras om bensinmacken inte finns kvar i framtiden. 

2. Avtal ska upprättas innan detaljplanen antas där exploatören garanterar att 
minst 50% av lägenheterna upplåts med hyresrätt. 

Planarkitekt Henrik Eliasson och samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 
föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Gösta Gebauer (C), Johan Olsson Swanstein (M) och 
Bjärepartiet: bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 3. Detaljplanen ges en bestämmelse 
så att etapp 2 kan genomföras om bensinmacken inte finns kvar i framtiden. 

2. Avtal ska upprättas innan detaljplanen antas där exploatören garanterar att 
minst 50% av lägenheterna upplåts med hyresrätt. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-04 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001447 /2012-315, 82015-178 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om planens fortsatta 
handläggning inför granskning 

Förslag till beslut 

1 (3) 

1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med utgångspunkt från 
situationsplanen, bilaga 3. Detaljplanen ges en bestämmelse så att etapp 2 kan genomföras 
om bensinmacken inte finns kvar i framtiden. 

2. Avtal ska upprättas innan detaljplanen antas där exploatören garanterar att minst 50% av 
lägenheterna upplåts med hyresrätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-
05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har exploatören arbetat om förslaget där den 
stora skillnaden är antalet våningar och vilken upplåtelseform som avses för byggnaderna. Nu 
önskas ett politiskt ställningstagande till detta förslag för att inte lägga mer resurser på att 
revidera planhandlingarna. 

Bakgrund 
2012-10-10 § 283 beslutade kommunstyrelsen att detaljplan för Sunnan 10 m.fl. fick upprättas 
samt att samråd fick hållas. Samrådet har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-05-06 
då sakägare, boende, myndigheter med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Totalt har 145 
yttranden inkommit. En stor fråga under samrådet var våningsantalet. Exploatören har däref
ter sett över hur förslaget kan arbetas om för att bättre anpassa utformningen utifrån de syn
punkter som har kommit in. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2017-05-03 § 127 
(bilaga 1) och 2017-09-06 § 195 (bilaga 2). Vid KS 2017-09-06 yrkades: "Det omarbetade för
slaget kan inte ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete. Det avviker fortfarande alltför 
mycket mot det upprättade planavtalet. Planen måste ha en förtätning av flerbostadshus före
trädesvis hyresrätter." KS beslutade därefter att återremittera ärendet med yrkande om att 
förvaltningen utreder om det är möjligt att avtala om upplåtelseform. 2017-11-21 träffade ex
ploatören KSAU och presenterade ett förslag där hälften av lägenheterna upplåts med hyres
rätt. Situationsplan, planlösningar och detaljerad fördelning av lägenheterna finns i bilaga 3, 4 
och 5. 

Aktuellt 
Det är inte möjligt att reglera upplåtelseformen i detaljplan. Ett avtal ska dock upprättas med 
exploatören innan detaljplanen antas som garanterar att minst 50% av lägenheterna upplåts 
med hyresrätt. 

Situationsplanen (bilaga 3) visar en liknande struktur som i det reviderade förslaget efter 
samrådet. Totalt omfattar förslaget 59 lägenheter, lokaler och radhus. Av dessa kan 38 byggas i 
etapp 1, 18 lägenheter med hyresrätt och 20 radhus med äganderätt. I etapp 2 byggs 16 
lägenheter, 3 lokaler och 2 radhus. Av dessa upplåts 10 lägenheter och 3 lokaler med hyresrätt, 
6 lägenheter med bostadsrätt och 2 radhus med äganderätt. Totalt upplåts 28 lägenheter och 3 
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lokaler med hyresrätt, 22 radhus med äganderätt och 6 lägenheter med bostadsrätt. 50% 
upplåts därmed med hyresrätt och 50% med äganderätt eller bostadsrätt. 

Den röda cirkeln på situationsplanen (bilaga 3) visar skyddsavståndet kring bensinmacken. 
Lägenheterna inom cirkeln är möjliga att uppföra först då bensinmacken har flyttats vilket 
utgör etapp 2 i projektet. Precis som i samrådsförslaget föreslås en bestämmelse till 
granskningen om att byggnationen inom skyddsområdet inte får ske före bensinmacken har 
rivits och markens lämplighet för bostadsbebyggelse har säkerställts. När detta sker är inte 
bestämt utan bensinmacken kommer få ligga kvar tills de själva väljer att flytta eller när 
kommunen väljer att inte förlänga arrendeavtalet. 

Under samrådet kom det in många andra synpunkter som inte bara handlade om 
våningsantalen, bensinmacken och upplåtelseformen. Dessa aspekter kommer att behandlas i 
planens fortsatta handläggning innan förslaget skickas ut på granskning. 

Nästa steg i planprocessen är granskningen som går till på ungefär samma sätt som samrådet. 
Innan granskningen kan påbörjas måste dock planhandlingarna revideras. För att inte resurser 
i form av tid och pengar ska läggas på revideringar krävs ett politiskt ställningstagande 
huruvida det omarbetade förslaget stämmer överens med önskad utformning av området. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett positivt beslut leder till att detaljplanen kan revideras på ett sätt som förhåller sig till 
inkomna samrådsyttranden. Exploateringsgraden är lägre än tidigare men förslaget bedöms 
fortfarande vara genomförbart och kommer utgöra ett positivt tillskott av bostadsformer det 
råder brist på i Torekov där 50% av lägenheterna kommer upplåtas med hyresrätt. 
Detaljplanen möjliggör även att bensinmacken kan finnas kvar på platsen fram tills de själva 
väljer att flytta eller när kommunen väljer att inte förlänga arrendeavtalet. Om detta sker 
möjliggör detaljplanen att ett tydligare centrum kan skapas kring torget med fler 
verksamhetslokaler och bostäder. 

Verksamhet 
Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder till 
tidsvinster för verksamheten då antalet revideringar minskar. 

Ekonomi 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras i planavtal mellan kommunen och 
exploatören. Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder 
till minskade kostnader då antalet revideringar minskar. 

Samhälls byggnad 
Henrik Eliasson, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson och Henrik Eliasson) 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Sammanträdesprotokoll KS 2017-05-03§127 
2. Sammanträdesprotokoll KS 2017-09-06 § 195 
3. Situationsplan 2017-12-08 
4. Planlösningar 2017-12-08 
5. Area/lgh-sammanställning 2017-12-08 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Olof Sellden, planchef 
Jan Bernhardsson, teknikchef 
Per Sellden, exploateringsingenjör 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

3 (3) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

2018-01-10 15 av 40 

KS § 10 Dnr KS 000716/2016 - 200 

Svar på motion - Byggande av hyresrätter i Båstads kommun 

Centerpartiet har kommit in med en motion om att Båstads kommun måste visa 
handlingskraft i fråga om att öka antalet hyreslägenheter för att kunna möta 
den efterfrågan som bidrar till kommunens tillväxt. Centerpartiet föreslår att 
Båstads kommun bjuder in näringsliv och entreprenörer att medverka i arbetet 
för ökat antal hyresrätter i Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv. 
Centerpartiet anser att behovet för Östra Karup med Hemmeslöv är tillgodosett 
i liggande planer men att även dessa samhällens utveckling skall beaktas på 
långsikt. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg daterad 
2017-12-10, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 291. 

1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och 
genom de processer som kommunen driver i fråga om planering och försäljning 
av mark Det motionen föreslår är redan beaktat. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och 
genom de processer som kommunen driver i fråga om planering och försä ljning 
av mark. Det motionen föreslår är redan beaktat. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

ndes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningen och 
arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

2018-01-10 16 av 40 

KS § 11 Dnr KS 000564/2015 - 200 

Svar på motion - Bygga hyreslägenheter 

Socialdemokraterna har kommit in med en motion 2015-04-14 om behovet 
av att bygga fler hyresrätter. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg daterad 
2017-12-10, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 292. 

1. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som 
Socialdemokraterna har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan 
beaktat. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som 
Socialdemokraterna har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan 
beaktat. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 17 av40 

KS § 12 DnrKS000462/2017-900 

Svar på motion - Inrättande av demokratidag i kommunal regi 

Beskrivning av ärendet Uno Johansson (C) m.tl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska 
införa en så kallad demokratidag. Motionen syftar till att uppmärksamma 
folkstyrets betydelse i samhället och vad man kan göra för att påverka. Iden 
bakom motionen är positiv, men den medför konsekvenser för ekonomin och 
verksamheten. Med bakgrund av det föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
Förslag lämnas i tjänsteskrivelsen om hur de politiska partierna själva kan 
arrangera så att det ej påverkar kommunens verksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson daterad 2017-12-12, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 293. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag Motionen avslås. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): bifall till 
motionen. 

Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M): bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som bifaller motionen röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 5 röster för arbetsutskottets förslag, 5 röster för 
bifall till motionen och 3 avstår. Ordföranden röstade för arbetsutskottets 
förslag och finner därmed att kommunstyrelsen beslutat förslå fullmäktige att 
motionen avslås. 

Forts. på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 

))11 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Håkan Mörnstad (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 5 3 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås. 

Sida 

18 av40 

Reservation Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalen reserverar sig mot beslutet. 

es si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 13 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 000389/2017 - 900 

Sida 

19 av40 

Svar på motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Ebba Krumlinde (C) motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska 
införa en policy för det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. Utöver det ska 
kommunen verka för att privata fastighetsägare gör detsamma och genomföra 
informations- och utbildningsinsatser. Förvaltningens förslag är att motionen 
avslås. Motionen och motionssvaret skickas sedan vidare till Båstadhems 
styrelse, som kan fatta ett eget beslut om man vill införa metoden eller ej. 
Därmed kan det kommunala bostads bolaget själv bestämma vilka resurser som 
eventuellt ska tillsättas för genomförandet av metoden. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson daterad 2017-12-12, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-29, § 294. 

1. Motionen avslås. 

2. Motionssvaret och motionen expedieras till Båstadhem för hantering. 

3. Motionens intention tas med i arbetet med nya ägardirektiv för Båstadhem. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): 1. Motionen avslås. 2. Förvaltningen får i uppdrag attta 
fram en policy i motionens anda. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Gösta Gebauers yrkande. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås. 

2. Förvaltningen får i uppdrag attta fram en policy i motionens anda. 

Utdra sbes rkande 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 000125/2017 - 400 

Sida 

20 av40 

Svar på motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 

Beskrivning av ärendet Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka 
representationen i tillväxtrådet så att samtliga partier har en representant. 
Rådet består i dagsläget av tre förtroendevalda - kommunstyrelsens presidium 
- i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 (§ 281). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från näringslivsstrateg Helena Ivarsson daterad 2017-12-12, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 295. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag Motionen avslås. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): ärendet bordläggs i väntan på utredning av kommunens 
närings livarbete. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande om bordläggning och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet bordläggs i väntan på utredning av kommunens näringslivsarbete. 

sterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 000653/2015 - 350 

Svar på motion - Vägföreningar i Båstads kommun 

Sida 

21av40 

Beskrivning av ärendet En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att 
kommunen ska ta över en del av vägföreningarna samt ta ut en vägavgift från 
fastighetsägarna i kommunen för att finansera detta. För att kunna genomföra 
ett sådant projekt krävs en omfattande utredning. Inför detta bör det göras en 
förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en djupare 
utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen 
ska genomföras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-12-04, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 290. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 
projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

Christer de la Matte (M): byt ut ordet "får" mot "har". 

Ordföranden ställer proposition på framfört ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 
projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

2. Motionen anses därmed besvarad. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 000490/2014 - 350 

Svar på medborgarförslag - Upplös vägföreningarna 
i Båstads kommun 

Sida 

22 av 40 

Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads 
kommun har inkommit till fullmäktige. För att kunna genomföra ett sådant 
projekt krävs en omfattande utredning. Inför detta bör det göras en förstudie 
med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en djupare utredning. 
Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen ska 
genomföras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-23, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 289. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 

projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Yrkanden Christer de la Motte (M): byt ut ordet "får" mot "har". 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 
projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Utdra sbes rkande 

bnl 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 

KS § 17 DnrKS000454/2017-900 

Svar på medborgarförslag- Brukarrevision av 
överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete 

23 av 40 

Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför 
brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete. 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll 
över revisionsprocessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och 
analyserar samt drar slutsatser och återkopplar resultatet till den granskande 
verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för brukarna att få inflytande i 
verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevisorer för 
att kunna genomföra detta. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-15, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 288. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag Medborgarförslaget avslås. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Thomas Nerd (S): Förslaget remitteras till 
pensionärs- och handikapprådet för yttrande, samtidigt som ärendet om 
framtida organisation för överförmyndarverksamheten behandlas. 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Bo Wendt (BP): Återremiss till KS au där förvaltningen redovisar följande: 1) 
antalet ärenden som respektive gode män har, 2) antalet brukare som har god 
man och hur många gode män vi har, 3) svar på hur lång tid och kostnader för 
brukarrevision samt 4) hur skulle en brukarrevision påverka och finns det tid 
och möjlighet att genomföra en sådan innan en eventuell anslutning till ny 
överförmyndarorganisation i Halland. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Inge Henriksson (BP): Bifall till Bo Wendts 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Ingela Stefanssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Ordföranden ställer proposition på eget återremissyrkande och finner att 
kommunstyren beslutat bifalla detsamma. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJ-iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-01-10 24 av40 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslaget remitteras till pensionärs- och handikapprådet för yttrande, 
samtidigt som ärendet om framtida organisation för 
överförmyndarverksamheten behandlas. 

2. Återremiss till KS au där förvaltningen redovisar följande: 

1) antalet ärenden som respektive gode män har, 

2) antalet brukare som har god man och hur många gode män vi har, 

3) svar på hur lång tid och kostnader för brukarrevision samt 

4) hur skulle en brukarrevision påverka och finns det tid och möjlighet 
att genomföra en sådan innan en eventuell anslutning till ny 
överförmyndarorganisation i Halland. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 

KS § 18 Dnr KS 000579/2017 - 903 

Överlämnande av utredning avseende arvodesbegäran 
till polismyndigheten 

25 av40 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att göra en polisanmälan avseende arvode för 
två av kommunens förtroendevalda. Dessa har kontaktat kommunen för att få 
ut sina innestående arvoden. Genom att fatta beslut om att inte behandla 
anspråken innan polisanmälan är utredd fattar kommunstyrelsen ett beslut 
som de förtroendevalda kan överklaga genom laglighetsprövning. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax daterad 2018-01-08. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är av principiell betydelse. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidare utreda arvodesfrågan för  
 och   till dess att polisutredning är avslutad. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att innehålla begärda arvoden för   
och   till dess att polisutredning är avslutad. 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Thomas N erd (S): bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande: 
arvodesutskottet, på grund av ärendets principiella karaktär, ska inte hantera 
eller bereda frågor relaterade till de aktuella två ärendena. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Ordföranden ställer proposition på framfört tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är av principiell betydelse. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidare utreda arvodesfrågan för  
 och   till dess att polisutredning är avslutad. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att innehålla begärda arvoden för   
och   till dess att polisutredning är avslutad. 

4. Arvodesutskottet, på grund av ärendets principiella karaktär, ska inte 
hantera eller bereda frågor relaterade till de aktuella två ärendena. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-08 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 000579 /2017-903 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslut att inte vidare utreda arvodesfrågan i två inkomna begäranden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är av principiell betydelse. 

Kommunstyrelsen beslutar att inte vidare utreda arvodesfrågan för   och 
  till dess att polisutredning är avslutad. 

Kommunstyrelsen beslutar att innehålla begärda arvoden för   och 
  till dess att polisutredning är avslutad. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att göra en polisanmälan avseende arvode för två av kommu
nens förtroendevalda. Dessa har kontaktat kommunen för att få ut sina innestående arvoden. 
Genom att fatta beslut om att inte behandla anspråken innan polisanmälan är utredd, fattar 
kommunstyrelsen ett beslut som de förtroendevalda kan överklaga genom laglighetsprövning. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-05 att göra en polisanmälan avseende arvode och begä
ran om ersättning för förlorad arbetsinkomst för två av kommunens förtroendevalda;  

 och   Polisen har ännu inte utrett anmälningarna. Utbetalningar 
av   arvode samt   ersättning stoppades av kommunen. 

Den 7:e juli 2017 tillsattes ett arvodesutskott till vilket den skyldighet som tillkommer kom
munstyrelsen genom bilagan till arvodesreglementet att tolka enskilda arvodesärenden, sam
tidigt delegerades. Av bilagan framgår att kommunstyrelsen ska bedöma ärendet, om oenighet 
råder mellan den förtroendevalde och attesterande ordförande samt den förtroendevalde öns
kar bedömning (se p. 2.3). Syftet framstår av bilagan vara att beslut ska fattas av kommunsty
relsen för att den förtroendevalde ska kunna få ärendet prövat. 

Aktuellt 
De två förtroendevalda har var för sig kontaktat Båstads kommun för att höra om de kan få ut 
sina innestående arvoden. Formuleringarna i framställningarna, kan tolkas som att de önskar 
få arvodesfrågan prövad. Då beslut om polisanmälan gjordes av kommunstyrelsen, önskar för
valtningen beslut från kommunstyrelsen innan fortsatt hantering i frågan. 

Polisanmälans påverkan på anspråken 
Arvodesutskottet har enligt kommunstyrelsens beslut uppdrag att tolka arvodesärendena. I 
förevarande fall har kommunstyrelsen redan fattat beslut om polisanmälan. Detta torde be
gränsa förutsättningarna för arvodesutskottet att bedöma vilken ersättning de förtroendevalda 
har rätt till. 



2 (2) 

I det fall kommunen har för avsikt att eventuellt föra en skadeståndsrättslig process eller i öv
rigt framföra anspråk mot de två förtroendevalda, bör kommunen avvakta tills den straffrätts
liga processen är klar. I svensk rätt medför en handling som är belagd med straff också skade
ståndsskyldighet för gärningsmannen. Huvudregeln är att ren förmögenhetsskada (ekonomisk 
skada utan samband med att någon lider person- eller sakskada) leder till skadeståndsskyldig
het om den vållats genom brott. En fällande dom ökar därmed möjligheterna till skadestånd 
betydligt. 

Även i det fall kommunen endast avser göra bedömning av om de förtroendevalda har rättmä
tiga anspråk på arvoden, kan finnas skäl att avvakta den straffrättsliga procesen. Genom att 
göra en polisanmälan har kommunstyrelsen visat att den anser de förtroendevaldas anspråk 
vara betänkliga, det kan då vara svårt att rättfärdiga en ekonomisk uppgörelse vid sidan av. Det 
finns dock inget egentligt hinder mot att bedöma anspråken i arvodesutskottet, särskilt de som 
inte är tvistiga. Förvaltningens bedömning är dock att andelen tvistiga anspråk är liten. 

I avvaktan på att polisanmälan utreds, kan kommunstyrelsen ge arvodesgruppen i uppdrag att 
tolka vissa principfrågor hänförliga till anspråken, som till exempel hur förlorad arbetsför
tjänst ska beräknas avseende summa och tid. 

Direkta konsekvenser av förvaltningens förslag 
Genom att fatta beslut om att inte behandla anspråken innan polisanmälan är utredd, fattar 
kommunstyrelsen ett beslut som de förtroendevalda kan överklaga genom laglighetsprövning. 
På det sättet uppfylls intentionerna i bilagan till arvodesreglementet om att förtroendevald ska 
få sin begäran prövad. 

Beslutet ger också förvaltningen rätt att hålla inne med begärda arvoden, genom att bestrida 
de förtroendevaldas anspråk. 

Som förvaltningen har förstått polismyndigheten kommer dock deras utredning att dröja, möj
ligen upp till två år. Det innebär givetvis en besvärande situation för inblandade att lösning kan 
dröja. 

Elin Ax 
Kommunjurist Båstads kommun 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 26 av 40 

KS § 19 Dnr KS 001373/2017 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglemente för intern kontroll från och med 2015-01-01 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. Förvaltningen har utarbetat ett förslag 
till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområde för 2018. 
Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar 
av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2018 är 
upprättat i enlighet med förslaget till tillämpningsanvisningar för intern 
kontroll. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. ekonomichef Sari Bengtsson daterad 2017-12-11, 
med tillhörande bilaga, 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 297. 

Förslag till intern kontrollplan 2018 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

Tf. ekonomichef Sari Bengtsson föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L): bifall till arbetsutskottets förslag. 

Thomas Nerd (S): tilläggsyrkande: "och gällande regelverk" i kontrollmoment 
avseende utbetalning av ersättningar till förtroendevalda. 

Ingela Stefansson (S): Förvaltningen tar fram och lägger till ett kontrollmoment 
avseende kontroll av inventarier. 

Ordförnaden ställer proposition på arbetsutskottets förlag med framfört 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Ordföranden ställer proposition på Ingela Stefanssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Forts. på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 27 av 40 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till intern kontrollplan 2018 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns med följande tillägg: 

kontrollmoment för utbetalning av ersättning till förtroendevalda läggs 
till - och gällande regelverk. 

2. Förvaltningen tar fram och lägger till ett kontrollmoment avseende 
kontroll av inventarier. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-12-11. 
Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 001373/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1 (1) 

1. Förslag till intern kontrollplan 2018 för verksamheter under kommunstyrelsens an
svar godkänns 

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

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens an
svarsområde för 2018. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra upp
dateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens an
svarsområde. 

Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2018 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, tf. ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområdeschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunkansliet 
IT-avdelningen 
Upphandlare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Notering 

Beslut 

2018-01-10 28 av40 

KS§ 20 Dnr KS 001316/2017 - 900 

Svar på granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat nämnderna och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens 
arbete för att leva upp till kraven i regelverken som offentlig upphandling är 
ändamålsenligt. 

Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall daterad 2017-12-04, 
med tillhörande bilaga, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 296. 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar på revisionens granskning 
av kommunens upphandlingsverksamhet. 

Stabs- och utvecklingschef Brita Jervidalo Jensen närvarar under ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar på revisionens granskning 
av kommunens upphandlingsverksamhet. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-04 

Handläggare: Jeanette Hall 

Dnr: KS001316/2017-900 

REV 000039/2017-912 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar på revisionens granskning av kommunens 
upphandlingsverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat nämnderna 
och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverken som offentlig upphandling är ändamålsenligt. 

Bakgrund 
Genom en stickprovsundersökning avseende bemanning och- och konsulttjänster undersöktes 
om styrning, kontrollmiljö och uppföljning för upphandlingsverksamheten var tillräcklig. Tio 
av totalt tolv stickprov på upphandlingar uppfyllde enligt EY varken lagstadgade krav eller 
kommunens egna riktlinjer gällande dokumentationskrav för respektive beloppsgräns. 

Aktuellt 
Upphandlingsenheten samtycker med EY att det finns tillräckliga tillämpningsanvisningar gäl
lande regelverket av inköp och upphandlingar. Det finns dessutom en tillsatt inköpssam
ordnargrupp i syfte att verka som ett samordnande organ i upphandlings och inköpsfrågor. 
Upphandlingsenheten erbjuder verksamheterna stöd vid direktupphandlingar både via per
sonlig service och direktupphandlingssystem, DUSEN. 

För att säkerställa 
-att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och praxis 
-att kontrollmiljö avseende upphandlingar är tillräcklig 
-att organisationen i tillräcklig grad ser vikten av att lag och riktlinjer på upphandlingsområdet 
efterlevs har upphandlingsenheten önskat utöka verksamheten med ytterligare resurs/er vil
ket beslutades om i KF 2017-11-22. 

Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 21 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 001286/2017 - 903 

Utbetalning av partistöd 2018 

Sida 

29 av40 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström daterad 2 017-11-2 7, 
med tillhörande bilagor, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 287. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 

Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 

Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 

Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Social-

demokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Sverige-

demokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 

Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 

TOTALT 2018 41 320 100 kr 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Partistöd 2018 betalas ut enligt följande : 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat 

Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 

Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 

Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 

Social-

demokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 

Sverige-

demokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 

Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 

Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 

TOTALT 2018 41 

justerandes si naturer 

Sida 

30 av40 

TOTALT 

89.300 kr 

58.800 kr 

40.500 kr 

40.500 kr 

40.500 kr 

28.300 kr 

22.200 kr 

320 100 kr 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 001145/2017 - 900 

Beredning av motioner och medborgarförslag 

Sida 

31 av40 

Beskrivning av ärendet Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S) väckte ett ärende om beredning av 
motioner och medborgarförslag i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-
25, § 242. Under den senaste mandatperioden har antalet väckta motioner ökat 
med 80%. Det leder delvis till ökade handläggningstider, men också behov av 
att se över rutiner för besvarandet. Dels behöver metoderna ses över men 
också vilka som arbetar med besvarandet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson daterad 2017-12-12, 
Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 298. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag Ärendet redovisas och läggs till handlingarna. 

Yrkanden Uno Johansson (C) tilläggsyrkande: Riktlinjer för besvarande av motioner 
och medborgarförslag uppdateras enligt intentionerna i tjänsteskrivelsen. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Riktlinjer för besvarande av motioner och medborgarförslag uppdateras 
enligt intentionerna i tjänsteskrivelsen. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-12-12. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001145/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Beredning av motioner och medborgarförslag 

Förslag till beslut 

Ärendet redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S) väckte ett ärende om beredning av motioner och 
medborgarförslag i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25, § 242. 

Under den senaste mandatperioden har antalet väckta motioner ökat med 80%. Det leder del
vis till ökade handläggningstider, men också behov av att se över rutiner för besvarandet. Dels 
behöver metoderna ses över men också vilka som arbetar med besvarandet. 

Bakgrund 
Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S) väckte ärende om beredning av motioner i kom
munstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25, § 242. Ärendet behandlar att motioner inte behand
las inom föreskriven tid - 1 år. 

Aktuellt 
Följande redogörelse utgår främst från motioner. Medborgarförslag följer delvis samma hante
ring och har tidigare varit föremål för en grundlig utvärdering (dnr. KS 000227 /2016). 

Det är korrekt att motioner och medborgarförslag inte har beslutats inom den föreskrivna ti
den på ett år. Företeelsen, med lång handläggningstid, är inget som är nytt för Båstads kom
mun, eller för merparten av Sveriges 290 kommuner. Den kan till viss del förklaras med en 
kultur att vilja besvara motioner noggrant, men främst att antalet ärenden har ökat. Nedan 
visas tabell med inkomna motioner i Båstads, Laholms och Ängelholms kommuner. 

90 ---------------- ------- ------------- ----------------- ----- --- ---------- 34--------------------------- ---- ---- ----- ---- -- --- --- · 

80 
78 

70 ------- --. --- ---- --- --- ---------- ----------------

60 ------- ------------ --------- --- -- --- ------ --- ----

50 --------- ~3 ----- -43------ ~3 ------- -- ------ --

40 

30 

20 

10 

0 
2011-01-01- 2013-11-28 2015-01-01- 2017-11-28 2017-01-01 - 2017-11-28 

Kolumnen till vänster avser 3 år efter valet 2010. Den är jämförbar med tabellen i mitten 
som visar 3 år efter valet 2014. Till höger visas antalet inkomna motioner under 2017 
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2 (3) 

Som synes har de tre första åren under denna mandatperiod genererat en ökad volym av 
motioner jämfört med föregående mandatperiod (80%). Både Båstads och Ängelholms 
kommun har haft ett maktskifte sedan valet, vilket kan förklara den ökade volymen av väckta 
ärenden. Siffrorna ska inte tolkas som att färre ärenden bör väckas, utan snarare som ett 
sundhetstecken - att det finns en vital demokrati. Däremot leder antalet väckta ärenden till en 
ökad arbetsbelastning för förvaltningen. 

Aktuella förändringar 
Under hösten har kommunchefen och kanslichefen påbörjat ett arbete med hanteringen av 
väckta ärenden. Arbetet syftar till att få ned handläggningstiden. Nedan följer en redogörelse 
över några av delarna som kommer att genomföras 2017 /2018. 

1. Ny process för handläggning 
Fram till 2010 bistod kommunkansliet den övriga förvaltningen med stöd i framskrivande av 
motionssvar. Processen förändrades sedermera och motionens ansvar överlämandes till verk
samhetsområdet. 

För att underlätta hanteringen av motionssvaren kommer huvudansvaret att utgå från kom
munkansliet. Nämndsekreterarna och kanslichefen kommer att samråda med berörda parter 
vid framskrivande av motionssvaren och kommer att ta ansvar för processen från ax till limpa. 

2. Riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag 
För att underlätta handläggningen av motioner för förvaltningen, och motionärerna, behöver 
riktlinjer uppdateras och besluta. Det är av vikt att samtliga aktörer vet spelreglerna. 

Utgångspunkten har tidigare varit att ett förslag antingen ska (1) bifallas eller (2) avslås, men 
det kan även vara att en motion (3) anses vara besvarad eller ( 4) blir föremål för utredning. 
Istället för att lägga tid på att utreda en komplicerad fråga - vilket har gjorts i flera fall - bör 
fullmäktige istället besluta om att en utredning ska göras. Slutligen kan även motioner (5) av
skrivas från vidare hantering om så behövs. Det kan hända om den redan är besvarad via bud
getbeslut Uämför beslut om gratis måltider för gymnasieskolan). 

3. Redovisning av motioner i kommunfullmäktige 
I kommunfullmäktige redovisas nya inkomna motioner i specifika ärenden. I samband med 
redovisningen finns möjlighet för kommunfullmäktiges ledamöter att yttra sig - exempelvis 
kan motionären motivera sin motion. Det vore önskvärt om motionären, eller någon i dess 
ställe, hade motiverat och argumenterat för sin motion i ett tidigt skede och inte först när be
slut ska fattas. Denna punkt bör föras in i riktlinjerna för besvarande av motioner och medbor
garförslag. 

4. Nämndernas ansvar för motionerna 
I dagsläget återfinns motioner endast i kommunfullmäktiges beslutslogg med information om 
ansvarigt politiskt organ. Det är av stor vikt att dessa ärenden också återfinns i nämndernas 
beslutsloggar. Därmed kan ledamöterna i det beredande organet verka för att prioritera dessa 
ärenden. 

5. Delegering av beslut om medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges presidium har sedan årsskiftet 2016/17 börjat föreslå kommunfullmäk
tige att delegera beslutsrätten av medborgarförslag till andra organ - primärt kommunstyrel
sen. Metoden bör minska handläggningstiden och minska administrationen. 



3 (3) 

6. Verkställigheten av besluten 
När kommunfullmäktige beslutar så ska det verkställas av respektive organ. Det finns i dagslä
get inget kontrollmoment för det verkställandet, varvid ett sådant kontrollmoment bör upprät
tas. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef och kommunchef. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson, kanslichef. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

DnrKS001414/2017-900 

Beslutslogg - kommunstyrelsen 

Sida 

32 av40 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2018-01-10 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Uppräknade ärenden redovisas till KS i februari med 
uppgift när ärendena kommer upp för politiskt beslut: 
000582/2015 - Utredning JV9 
000576/2016 - Familjen Helsingborg 
000123/2016 och 000305/2017 - Systematiskt arbetsmiljöarbete 
00104 7 /2017 - Polisens trygghetsmätning 
001046/2017 - Bristfällig information till KS 
001295/2016 - Försäljning av Bjärehemmet 
001048/2017 - Cykelvägar till Laholms kommun 
000792/2016 -Återremiss av motion - simning för kommunens barn 
i åldern 6-12 år. 

Ingela Stefansson (S): Återkoppling av ärendet - Utvärdering av städning 
av kommunens lokaler. 

Uno Johansson (C): Återkoppling av ärendet- CEMR-deklaration. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden om redovisning och 
återkoppling av ärenden i beslutsloggen och finner att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla detsamma. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 33 av40 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppräknade ärenden redovisas till KS i februari med uppgift när ärendena 
kommer upp för politiskt beslut: 
000582/2015 - Utredning JV9 
000576/2016 - Familjen Helsingborg 
000123/2016 och 000305/2017 - Systematiskt arbetsmiljöarbete 
00104 7 /2017 - Polisens trygghetsmätning 
001046/2017 - Bristfällig information till KS 
001295/2016 - Försäljning av Bjärehemmet 
001048/2017 - Cykelvägar till Laholms kommun 
000792/2016 -Återremiss av motion - simning för kommunens barn 
i åldern 6-12 år. 
Återkoppling av ärendet - Utvärdering av städning av kommunens lokaler. 
Återkoppling av ärendet - CEMR-deklaration. 

2. Utöver ovanstående godkänns beslutsloggen daterad 2018-01-02 och 
läggs till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 

KS § 24 Dnr KS 001415/2017 - 900 

Delgivningar - kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

a). Protokoll - styrelsemöte 7 /2017 från NSR AB 

b) . Kommunala Pensionärsrådets (KPR) protokoll 2017-12-14 

c). Styrelseprotokoll nr 7 från Båstadhem AB 2017-12-14 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

34 av40 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 

KS § 25 Dnr KS 000006/2017 - 904 

Delegationsbeslut - kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegations beslut: 

a). Delegations beslut - Sofia Lindström 2017-12-15 

b ). Delegations beslut - Dödsboanmälan december 2017 

c). Delegationsbeslut- Teknik och Service, Sven-Inge Granlund 

d). Delegationsbeslut - Teknik och Service, Jan Bernhardsson 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 

Sida 

35 av40 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 000025/2018 - 350 

Väckt ärende: Lejontrappan i Båstad 

Sida 

36 av 40 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ett nytt ärende under mötet. Socialdemokraterna 
vill ha en utredning av förvaltningen om hur Lejontrappan kan renoveras till ett 
godtagbart skick, samt kostnaderna för detta. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 000033/2018 - 350 

Väcker ärende: Banvallen i Sinarpsdalen 

Sida 

37 av 40 

Beskrivning av ärendet Moderaterna vill väcka ett nytt ärende under mötet om att ompröva 
investeringen gällande asfaltering av banvallen i Sinarpsdalen. Orsaken är stora 
investeringar till förskolor, skolor och äldreboende. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Ärendet får inte väckas. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Moderaternas väckta ärende mot Bo 
Wendts avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Bo Wendts 
avslagsyrkande. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som inte vill tillåta att ärendet får väckas röstar JA. 
Ledamot som tillåter att ärendet får väckas röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 8 röster för att ärendet inte får väckas och 5 röster 
för att ärendet får väckas. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet 
inte får väckas. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Håkan Mörnstad (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 8 5 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får inte väckas. 

Justerandes signaturer 

a 1w 
I 

Sida 

38 av 40 

Utdragsbestvrkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-10 

Dnr KS 000027 /2018 - 906 

Väckt ärende: Tidsplan i budgetprocessen 2019 

Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker ett nytt ärende under sammanträdet med 
önskemål om att en tidsplan för budgetprocessen för 2019 upprättas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

39 av 40 

Utdra sbes rkande 



ilTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-01-10 

§ 29 Dnr KS 000028/2018 - 903 

Väckt ärende: Politisk styrgrupp för framtida investeringar 
i skolorganisationen, avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområden 

Sida 

40 av40 

Beskrivning av ärendet Ordförande Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende under sammanträdet om 
politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen, avseende 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Beslut . Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Utdra sbes rkande 




