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2018-05-02 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 2 maj 2018 kl. 10.00-16.15. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Håkan Mörnstad (BP), tjg. ers. för Helena Stridh (BP) 
Thomas Nerd (S) 
Ulf Jiewertz (M), tjg. ers. för Christer de la Motte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Hans Grönqvist (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD), jäv§§ 121, 132 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
Ib Nilsson (C), tjg. ers. för Uno Johansson (C), jäv§§ 121, 132 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Hans Grönqvist (BP) §§ 121, 132 
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Övriga 
närvarande: 

Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 115-120, 122-131, 133-139 
Catharina Elofsson, kanslichef 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

Jan Bernhardsson, tf. kommundirektör 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Kerstin Gustafsson. Ersättare: Ib Nilsson. 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 7 maj 2018 kl. 07.30. 

Kerstin Gustafsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-05-02 

Från och med 2018-05-08 till och med 2018-05-30 

Henrik Andersson 
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Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

KS § 115 Dnr KS 001412/2017 - 900 
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KS § 116 Dnr KS 001413/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 117 Dnr KS 001411/2017 - 900 
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KS § 118 Dnr KS 000359 /2018 - 350 
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KS § 122 Dnr KS 000338/2018 - 200 
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KS § 123 Dnr KS 000353/2018 - 905 
Preskriptionsavbrott - Påminnelse om borgen, Grevie idrottscenter 

KS § 124 Dnr KS 000354/2018 - 905 
Preskriptionsavbrott - Påminnelse om borgen, Båstads Gymnastik och idrottsförening 

KS§125 DnrKS001344/2017-900 
Svar på remiss - Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

KS § 126 Dnr KS 000454/2017 - 900 
Svar på remiss/återremiss - Medborgarförslag- Brukarrevision av överförmyndaren, 
förvaltarna och gode mäns arbete 

KS § 127 Dnr KS 000367 /2018 - 900 
Beslut om dataskyddsombud, kommunstyrelsen 

KS § 128 Dnr KS 000366/2018 - 900 
Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, kommunstyrelsen 

KS § 129 Dnr KS 000016/2015 - 901 
Delegationsordning för kommunstyrelsen - ändring 
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Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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2018-05-02 

KS § 130 Dnr KS 000410/2018 - 901 
Förslag om inrättande av Kulturnämnd 

KS § 131 
Vakansprövning 

DnrKS000384/2018-905 

KS § 132 Dnr KS 000382/2018 - 200 
Igångsättnings beslut av vård- och omsorgs boendet Haga Park i Förslöv 

KS § 133 Dnr KS 000446/2018 - 900 
Väckt ärende: Strategiskt ägande av Båstads kommuns fastigheter 

KS § 134 Dnr KS 000375/2018 - 412 
Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 

KS § 135 Dnr KS 000385/2018 - 600 
Uppdrag för förstudie - Förskola Båstad 

KS § 136 Dnr KS 000386/2018 - 600 
Uppdrag för förstudie - Förskola Västra Kamp 

KS § 137 Dnr KS 001414/2017 - 900 
Beslutslogg 

KS § 138 Dnr KS 001415/2017 - 900 
Delgivningar 

KS § 139 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

KS § 140 Dnr KS 001505/2016 - 905 
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Svar på remiss - Förslag till "Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019, Dnr 1703197" 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

justerandes signatu rer Utdrags bestyrkande 
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KS § 115 Dnr KS 001412/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

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". 

Beslut 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån val protokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Kerstin Gustafsson (M). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ib Nilsson (C). 

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 7 maj kl. 07.30. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 
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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. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

Dnr KS 001411/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Muntlig information: 

a). Planerade reinvesteringar 2018 - fastigheter (Sofia Boivie) 

Sida 

6 av 31 

b). Planerade reinvesteringar 2018 - gatubeläggningar (Alexander E. Johanzon) 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2018-05-02 

Dnr KS 000359/2018- 350 

Utredning om kostnadsfria resor med kollektivtrafiken 
för pensionärer 

Sida 
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Beskrivning av ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för 
seniorer. Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). I dialog 
med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner 
som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav 4 kommuner har begränsat 
det till vissa tider "lågtrafik". Kommunerna har olika gränser för åldersurvalet. 
Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i 
dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen. Upplägget för Båstads 
kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis. 
Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det ska skötas 
både administrativt och praktiskt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander E Johanzon, daterad 2018-04-12. 

Föredragande Trafikingenjör Alexander E Johanzon föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Yrkande Thomas Nerd (S) och Thomas Andersson (L): Förvaltningen får i uppdrag 
att arbeta vidare med ärendet. Ett antal ytterligare frågeställningar ska 
belysas och redovisas i budgetarbetet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet. Ett antal 
ytterligare frågeställningar ska belysas och redovisas i budgetarbetet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1( 3) 

Datum: 2018-04-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Alexander E Johanzon 

Dnr: KS001166/2017-903 

Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för seniorer. 
Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). 

I dialog med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner som 
erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav 4 kommuner har begränsat det till vissa tider 
"lågtrafik". Kommunerna har olika gränser för åldersurvalet. 

Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i dessa 
kommuner kan åka gratis inom kommunen. Upplägget för Båstads kommun skulle kunna vara 
att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis. Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har 
rutiner för hur det ska skötas både administrativt och praktiskt. 

Bakgrund 
Möjligheten att erbjuda seniorer avgiftsfria resor inom kommunen med buss är något positivt 
och öppnar upp för att använda kollektivtrafiken mer än vi gör idag. Seniorer kan lättare åka 
till/från centrum med mera. 

Skånetrafiken har idag avtal med 13 stycken kommuner som erbjuder avgiftsfria resor för 
seniorer. Några av kommunerna är Hässleholm, Kristianstad, Lomma, Helsingborg, Landskrona 
och Lund. Responsen man fått från de som använder erbjudandet är god enligt Skånetrafiken. 
Det normala upplägget är att man skickar utresekort till alla seniorer över beslutade 
åldersgränsen. Utav de som får kortet är det 40 % som använder det. Den genomsnittlige 
resenären gör ca 75 resor per år. De flesta av resorna sker under "lågtrafik" fastän att det är 
möjligt för de äldre i flertalet kommuner att resa utanför "lågtrafik". Erbjudandet från 
Skånetrafiken gäller för alla bussresor inom hemkommunen. 

Aktuellt 
Enligt färska siffror från mars 2018 finns det idag 3322 personer som är 70+ i Båstads 
kommun. 2043 stycken av dessa personer är 75+. 

Ersättning till Skånetrafiken består av: 

• Uppstartskostnad vid tecknande av avtalet. 
• Kostnad för varje nytt kort som utfärdas av Skånetrafiken. 
• Kostnad för varje överföring av information (ca 1-4 ggr i månaden) om de som 

tillkommer resp. utgår ur systemet somt.ex. in- och utflyttning. 
• Kostnad för varje resa som görs där Skånetrafiken ger 30% rabatt. 

Skånetrafiken förordar att vi skickar ut till alla som är berättigade enligt urvalsgruppen 
seniorer. Däremot är det inget krav. 



Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att vi som kommun ska bidra och skapa förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande är 
viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den hållbara utvecklingen. En 
långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för att kunna skapa 
resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 

Enligt naturvård verket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och
luft/Luftfororeningar / 

2( 3) 

orsakar utsläpp från bland annat bilar tusentals människors förtidiga död i Sverige. Det leder 
även till ökade kostnader inom sjukvården. Barn är mer sårbara för förorening enligt WHO. 
http://www.who.int/features/factfiles/children environmental health/en/ 

Kollektivtrafiken kan ha en positiv verkan för att kunna minska utsläppen av bilavgaser i vår 
närmiljö. 

Verksamhet 
Om man väljer att öppna upp för denna möjlighet för seniorer, minskar man viss biltrafik och 
parkerings behov. 

Ekonomi 
Kostnaderna för denna förmån till seniorerna kan sammanfattas enligt nedan: 

D Kostnad per resa är 25 kr varav Skånetrafiken tar 30% av kostnaden. Detta innebär en 
kostnad 17,50 kr per resa för Båstads kommun. 

D Uppstartskostnad för kommunen vid tecknandet av avtalet är 10 000 kr. 
D Varje kort som skickas ut kostar 20 kr. I denna kostnad ingår utskick, administrering av 

kort samt hantering vid förlust av kort. 
D Överföring av lista med personuppgifter över seniorer kostar 300 kr per gång. Man 

rekommenderar att detta görs 1-4 ggr per månad. 

Avtalet löper från 1 till 3 år. Från det att en ev. beställning görs tar det normalt 3 månader 
innan det träder i kraft. 

Beräkningsexempel 1: 

Om man utgår från Skånetrafiken erfarenhet skulle kostnad för Båstads kommun kunna bli 
följande per år: Det finns 3322 personer som är 70+. Om vi utgår från att 40 % använder 
kortet blir antalet 1328 personer. Varje person reser i genomsnitt 75 gånger per år. Kostnad 
för att starta upp avtalet är 10 000 kr. Kostnaden för varje överföring av information till 
Skånetrafiken är 300kr per gång. Om vi uppdaterar 2 ggr per månad blir kostnaden 300kr * 
2*12=7200 kr. 

Om det tillkommer ca 30 personer per år blir kostnaden för nya kort för dessa 30*20kr= 600 
kr. 



Summering: 

Kortkostnad: 3322 *20 kr =66 440 kr. 
Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr. 
Reskostnad per år: 75 * 1328 * 17,50 kr=l 743 000 kr. 
Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 

Totalkostnaden enligt beräkningsexempel 1ovan:1820 040 kr. 

Beräkningsexempel 2: 

Om vi endast ger kortet till de som är 75+ blir kostnaden: 

Summering: 

Kortkostnad: 2043 *20 kr= 40 860 kr 
Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr 
Reskostnad per år: 75 * 817 * 17,5 kr =1 072 312 kr 
Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 

Totalkostnad enligt beräkningsexempel 2 ovan: 1123 772 kr. 

Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Alexander Ejwertz Johanzon 

Referenser: 

https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss /j ojo-kort/j oj o-senior I 

3(3) 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2018-05-02 

Dnr KS 000652/2014- 315 

Översiktsplan för Båstads kommun 
- Beslut om samrådshandling 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en 
samrådshandling för Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen 
utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar 
på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och 
varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik 
för Bjärehalvön. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2018-03-27. 

Förvaltningens förslag Båstads kommuns översiktsplan - samrådshandling och tillhörande 
konsekvensbeskrivning - godkänns att gå ut på samråd. 

Arbetsutskottets förslag 1. Båstads kommuns översiktsplan - samrådshandling och tillhörande 
konsekvensbeskrivning - godkänns att gå ut på samråd. 
2. Svar på samråd ska vara inne senast 2018-08-31. 

Föredragande Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. 

Yrkande Gösta Gebauer (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Båstads kommuns översiktsplan - samrådshandling och tillhörande 
konsekvensbeskrivning - godkänns att gå ut på samråd. 

2. Svar på samråd ska vara inne senast 2018-08-31. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

14 'J!; 111 
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KS § 120 Dnr KS 000365/2018 - 200 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun blev kontaktade av Andreas Gustafsson, företrädare för det 
nybildade företaget Grundbulten 24147 AB och hans samarbetspartners, 
rörande förfrågan om köp av kommunal mark för ändamålet padelhall. Efter 
beredning av förfrågan och företagets verksamhetside har förutsättningarna 
konkretiserats och ett förslag till optionsavtal har tagits fram för att skapa 
förutsättningar för båda parter att mer ingående utreda projektets 
genomförbarhet. Optionen ger företaget tidsbegränsad ensamrätt att förhandla 
med kommunen om att förvärva marken under givna förutsättningar. 
Grund bulten 2414 7 AB ges utifrån optionsavtalet möjlighet att utvärdera och 
projektera vidare på sin verksamhetside under 6 månader för att kunna göra 
sannolikt att projektet är genomförbart. Optionsavtalet innehåller också vissa 
specifika villkor som kommer att gälla vid överlåtelse av markområdet, 
exempelvis uppgifter om markpris och kommunens rätt att erhålla säkerhet 
för projektet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-04-03, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag Upprättat förslag till optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 

godkänns. 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Upprättat förslag till optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 
godkänns. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag 

Jäv 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2018-05-02 10 av 31 

KS § 121 Dnr KS 001506/2016 - 200 

Försäljning av Hamnen 3 

Kommunen har erhållit fastigheten Hamnen 3 i Torekov i gåva. Gåvan är inte 
villkorad med att mottagaren inte får sälja fastigheten men intentionen från 
gåvogivaren är att låta fastigheten utgöra en resurs som långsiktigt kan utgöra 
ett värde för kommuninvånarna. Inom fastigheten finns en äldre byggnad som 
innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, restaurang och 
turistinformation. Båstadhem har under en längre tid förvaltat fastigheten och 
därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror enligt ett hyres
driftavtal med Kommunen. Avtalet är uppsagt av Båstadhem och upphör 
2018-06-30. Båstadhems styrelse har beslutat att inte förlänga avtalet. 
Kommunen och Båstadhem har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat 
om att fastigheten eventuellt borde överlåtas till Båstadhem. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-04-12, med tillhörande bilaga. 

Båstads kommun överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem 
för en köpeskilling av 3,6 Mkr under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att tillföra i ägardirektiv för Båstadhem att fastigheten inte får 
överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frågan. 

Hans Grönqvist (BP) och lb Nilsson (C) anmäler jäv. Claes Sjögren (BP) 
tjänstgör för Hans Grönqvist. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M) med bifall från Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson 
(L) och Ingela Stefansson (S): Ärendet återremitteras för klargörande hur 
ägardirektiven uppdateras i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras för klargörande hur ägardirektiven uppdateras 
i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-05-02 11av31 

KS § 122 Dnr KS 000338/2018 - 200 

Lokalvård i egen regi 

Sedan en längre tid har upphandlad entreprenör för lokalvård inte uppfyllt sitt 
åtagande gentemot Båstads kommun. Trots påtalade brister i leverans och 
kvalite, har enbart någon enstaka punktinsats utförts, utöver den vanliga 
frekvensen. Både ledning och arbetsledning hos entreprenören har varit väl 
medveten om den bristande kvaliten och att det påverkat hygienstandarden 
i kommunens lokaler. 2018-03-13 var delar av ledningen från entreprenören 
och Lokalvårdschefen för Båstads kommun, runt på en del av de objekt som 
entreprenören utför lokalvård på. På denna runda blev återigen bristerna 
påtagliga och påpekades från kommunens sida. Det finns stora brister i kvalite, 
leverans och arbetsmiljö hos entreprenören. 

Tjänsteskrivelse från lokalvårds chef Terese Wennerstrand, daterad 
2018-03-22. 

Den del av lokalvården som är förlagd på entreprenad återgår till egen regi 
från och med 2018-10-01. 

LokalvårdschefTerese Wennerstrand föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C), Thomas Nerd (S) och Bo Wendt (BP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Thomas Andersson (L) med bifall från Kerstin Gustafsson (M): 1. En ny 
upphandling görs av den del av lokalvården som är förlagd på entreprenör. 
2. Bristerna i upphandlingsunderlaget justeras/rättas till för att uppnå rätt 
kvalitet, rätt uppföljning, rätt flexibilitet, rätt materialspecifikation, rätt 
arbetsmiljö och effektiva sanktionsmöjligheter. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Den del av lokalvården som är förlagd på entreprenad återgår till egen regi 
från och med 2018-10-01. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-22. 
Handläggare: Terese Wennerstrand 

Dnr: KS 000338/2018 - 200 

Lokalvård i egen regi 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att: den del av lokalvården, som är förlagd på entreprenad, återgår 
till egen regi från och med 2018-10-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan en längre tid har inte upphandlad entreprenör för lokalvård uppfyllt sitt åtagande 
gentemot Båstad kommun. Trots påtalade brister i leverans och kvalite, har enbart någon en
staka punktinsats utförts, utöver den vanliga frekvensen. Både ledning och arbetsledning hos 
entreprenören har varit väl medveten om den bristande kvaliten och att det påverkat hygien
standarden i kommunens lokaler. 
2018-03-13 var delar av ledningen från entreprenören och Lokalvårdschefen för Båstad kom
mun, runt på en del av de objekt som entreprenören utför lokalvård på. På denna runda blev 
återigen bristerna påtagliga och påpekades från kommunens sida. Det finns stora brister i kva
lite, leverans och arbetsmiljö hos entreprenören. 
Miljöinspektör i Båstad kommun har dokumenterat brister i hygien, rutiner och kemikaliehan
tering. Vid en miljöinspektion på Malens förskola 2018-03-05, där även Lokalvårdschefen var 
närvarade, framkom en del brister i lokalvården. Förutom undermålig kvalite av lokalvården i 
lokalerna, insåg både Lokalvårdschefen och miljöinspektören att basala hygienkrav inte kunde 
levas upp till pga dålig leverans av lokalvård. I lokalvårdens förvaringsutrymmen fanns även 
felmarkerade kemikalier och andra omärkta kemikalier. 

Bakgrund 
Städentreprenören Alliance +,vidare kallad entreprenören, har sedan början av hösten -15, 
inte hedrat avtalet med Båstad kommun. Vid noggrann genomgång av avtalet, brister entre
prenören på 14 avtalspunkter. 
Om man bortser från själva avtals bristerna och fokuserar på bristerna i uppdraget, finns det få 
ljuspunkter. Det finns tydliga brister i leveransen, vilket påverkar hygienen negativt. 

Vid en inspektion 2018-03-13 på Strandängsskolan tillsammans med entreprenören, var loka
lerna i så dåligt skick att Lokalvårdschefen krävde en åtgärds- och handlingsplan av entrepre
nören, den erhölls 2018-03-16. 2018-03-27 genomfördes en Insta 800 kontroll av entreprenö
ren, påkallad av Lokalvårdschefen. Golvvård som entreprenören har som uppdrag att utföra 
har uteblivit i en hel del verksamheter, vilket medför att utbyte av golven kommer att ske, vil
ket medför en större kostnad för kommunen. Detta gäller framför allt trägolven på Lilla KC. 
Detsamma gäller väggar och övrig fast inredning, på en hel del ställen, Malens förskola bla. där 
väggarna inte har torkats/tvättats enligt lokalvårdspolicyn. Vilket medfört att en grövre insats 
med starkare kemikalier har utförts och väggarnas målarfärg har släppt. När klagomål fram
förts till entreprenören gällande vissa objekt, har en punktinsats (ex. golvvård) på just det stäl
let utförts. Detta har medfört att slitage och förfall i lokaler och verksamheter har 
ökat/skyndats på, vilket medför ökade renoveringskostnader för kommunen. Med rätt under
håll hade detta inte hänt. 
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2 (3) 

Aktuellt 
Vid en undermålig lokalvård påverkas hygien, hälsa och allergier kan frambringas. Det har 
framförts klagomål från verksamheter, föräldragrupper och även andra medborgare i kommu
nen på lokalvården som utförs av entreprenören. När dessa klagomål nått de ansvariga inom 
kommunen, har åtgärder vidtagits enligt praxis och bristerna påpekats till entreprenören, med 
olika framgångar vid de olika tillfällena, dock inte fullt ut. 

Det finns två sätt att hantera lokalvårdens drift, egen regi eller alternativ drift (entreprenör). 

Egen regi: 
Lokalvård är ett relativt hårt arbete, i en kvinnodominerad utsatt bransch. 
För oss som kommun blir det främst en arbetsmiljöfråga: medarbetarna ska ha möjlighet till 
bra arbetsvillkor och det innebär bla optimering av tjänster, så att de ska slippa ofrivillig deltid 
och delade turer. 
Vi kan förhoppningsvis erbjuda fler kommuninvånare arbete. Vilket medför mer skatteintäkter 
till kommunen, istället för att de lämnar, som när externa aktörer får uppdrag. 
Vi får också full kontroll på kvalitet och kostnader. 

Därtill kommer att den lokalvård som idag bedrivs i egen regi även omfattar vård och under
håll av golv samt storstädning, vilket inte ingår i normal entreprenörsdrift, vilket ger en till
kommande kostnad efter beställning. Att lokalvårdsenheten idag utför högkvalificerad golv
vård innebär en mycket stor ekonomisk fördel för kommunen genom förlängd hållbarhet och 
livslängd då vi slipper byta golv lika ofta i våra verksamhetsfastigheter. Lokalvårdsenheten har 
också bidragit med kunskap vid utformning av nya skolor och förskolor, för en mer hållbar inre 
miljö genom kloka materialval och bättre planerat underhåll. 
Sammanhållen syn på lokalvården inom hela kommunens verksamhet. 
Lokalvårdsorganisationen sköter kvalite och egenkontroller själva. 
Samma miljövänliga städmaterial och likvärdigt underhåll av kommunens lokaler, på ett bra 
och professionellt sätt. 
Idag läggs ett antal ej bokförda timmar varje vecka på att organisera kring den befintliga städ
entreprenören. Tid som går åt pga klagomål, omorganisering, personal och utebliven leverans. 
Timmar som kommunens verksamhet betalar, som inte syns någonstans, men som ändå tickar 
pengar. Dessa timmar skulle sparas in vid egen regi. 
Flexibilitet. 
Full kontroll över driften och materialbeställningar. 

En nackdel vid ett ev återtagande är de investeringar i bla grovtvättmaskiner som behövs gö
ras ute i vissa verksamheter. 

Alternativ drift: 
En ny upphandling tar tid och pengar. En ny entreprenör kommer troligtvis att ha ett högre 
pris än den befintliga entreprenören, som även de har för avsikt att höja kostnaden av den ut
förda/befintliga tjänsten. 
Tids och prispressat. 
Kvalite på utfört arbete, blir oftast lidande vid prispressning. 
Minskad flexibilitet. 
Sämre arbetsmiljö för kommunens verksamhet. 
Ej full kontroll över utförande. 
Ej kontroll över materialbeställningar. 
Sämre förutsättningar för entreprenörens medarbetare. 
Sämre underhåll av lokaler, vilket medför ökade renoveringskostnader. 
Tidigare brustit i miljösynen gällande framförallt kem som används vid daglig städ. 



Konsekvenser av beslut 
Samhälle 

3 (3) 

För att ha en fungerande lokalvård i kommunen, bör hela verksamheten ligga under kommu
nens egen ledning och densamma skall få en chans att kunna bedriva en seriös verksamhet 
med samhällsansvar. 

Ekonomi 
Om driften skall skötas i egen regi, kommer en ökad kostnad på budgeten. 

Miljökonsekvensana lys 
Ett samarbete mellan de olika verksamheterna lokalvård och miljöenheten i den kommunala 
regin har upprättats. Vid återtagande finns bra framtidsutsikter för fortsatt gott samarbete 
med de inblandade parterna för att uppfylla kommunens riktlinjer. 

Teknik och service 
Terese Wennerstrand, lokalvårdschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 

Samråd har skett med: 
Ekonomi och miljöenheten 



/jlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

Dnr KS 000353/2018 - 905 

Preskriptionsavbrott - Påminnelse om borgen, 
Grevie idrottscenter 

Sida 

12 av 31 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit en påminnelse från Swedbank om att 
kommunen gått i borgen för kredit om 400 000 kr med Grevie Idrottscenter 
Aktiebolag som kreditmottagare. Påminnelse om preskriptionsavbrott görs 
regelbundet för att borgensåtagandet inte ska preskriberas (upphöra). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-04-16. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag 1. Förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år avseende 

Grevie Idrottscenter AB godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år avseende 
Grevie Idrottscenter AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

justerandes sie:naturer Utdrae:sbestyrkande 



Uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

DnrKS000354/2018-905 

Preskriptionsavbrott - Påminnelse om borgen, 
Båstads Gymnastik och idrottsförening 

Sida 

13 av 31 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit en påminnelse från Swedbank om att 
kommunen gått i borgen för kredit om 450 000 kr med Båstad Gymnastik och 
idrottsförening som kreditmottagare. Påminnelse om preskriptionsavbrott görs 
regelbundet för att borgensåtagandet inte ska preskriberas (upphöra). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-04-16. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag l. Förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år avseende 

Båstads Gymnastik och idrottsförening godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år avseende 
Båstads Gymnastik och idrottsförening godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

Justerandes si1waturer Utdragsbestvrkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

2018-05-02 

KS § 125 Dnr KS 001344/2017 - 900 

Svar på remiss - Förslag till ny organisation 
av överförmyndarverksamheten 

14 av 31 

Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva 
tillsyn över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem 
som av olika anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot 
myndigheter eller andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för 
kommunerna att organisera verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut 
om hur verksamheten organiseras får inte tas under mandatperioden. Därför 
föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige innan nästa mandatperiod 
sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att ingå i gemensam 
överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemensam nämnd 
bedöms av förvaltningen på ett kostandseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade utredningen, KS au 2017-12-19 
§ 286, till kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för 
yttrande. Rådens yttrande bifogas denna tjänsteskrivelse. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-03-26, 
med tillhörande bilagor. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarverksamheten från och med 
mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. 
2. Kommunfullmäktige beslutar framställa förfrågan till Överförmyndare 
i samverkan om att ingå i organisationen. 
3. Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att underteckna 
avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

lb Nilsson (C): Bifall, med följande tillägg: De effektivitetsvinster som görs ska 
komma verksamheten tillgodo genom utbildning och utveckling. Bakgrunden 
till ställningstagandet är förankringarna inom psykiatrin och kriminalvården 
mot öppenvården. Detta ställer höga krav på gode män och förvaltare. 

Håkan Mörnstad (BP) och Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag, 
avslag på tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Håkan Mörnstads m.fl. yrkande. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-02 15 av 31 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarverksamheten från och med 
mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar framställa förfrågan till Överförmyndare i 
samverkan om att ingå i organisationen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att underteckna 
avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

DnrKS000454/2017-900 

Sida 

16 av 31 

Svar på remiss/återremiss - Medborgarförslag- Brukarrevision 
av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete 

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. Kommunstyrelsen beslutade KS 2018-01-10, § 17, 
att dels remittera ärendet till pensionärsrådet och handikapprådet för yttrande, 
dels återremitterade ärendet med uppdrag till förvaltningen att redovisa: 

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. 

Rådens yttrande finns med som beslutsunderlag. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-04-05, 
med tillhörande bilagor. 

Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-05-02 

KS § 127 Dnr KS 000367 /2018 - 900 

Beslut om dataskyddsombud, kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 
kallad GDPR, att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, 
(1998:204) PUL ersätts och att GDPR kompletteras med Dataskyddslagen. 
Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett dataskyddsombud. 
Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och 
Elin Ax som ersättare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Överförmyndarhandläggare Taina Virmalainen, 
daterad 2018-04-04. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen utser Ulf Dehn som dataskyddsombud. 

2. Kommunstyrelsen utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Kommunstyrelsen utser Ulf Dehn som dataskyddsombud. 

2. Kommunstyrelsen utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud. 

Sida 

17 av 31 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-04. 
Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: KS 000367 /2018 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslut om dataskyddsombud, kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Ulf Dehn som dataskyddsombud 
2. Kommunstyrelsen utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen. Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett data
skyddsombud. Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och Elin Ax 
som ersättare. 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016,) kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen. 
Kommuner och deras självständiga nämnder måste utse dataskyddsombud. Varje kom
munstyrelse och självständig nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom 
sitt verksamhetsområde och är den som ansvarar för att utse ett ombud. Ett gemensamt 
ombud kan utses för kommunstyrelsen och samtliga nämnder inom kommunen om det 
är lämpligt. 
Det utsedda dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen (tillsynsmyndighet) 
som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018. 

Aktuellt 
Enligt den nya förordningen ska dataskyddsombudet ha en kontrollerande och rådgivande 
funktion för organisationen. Det ställs även krav på dataskyddsombudets kompetens och pla
cering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och 
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra upp
gifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rap
portera till organisationens ledning. Dataskyddsombudet är även kommunstyrelsens kontakt
person gentemot både tillsynsmyndigheten och för registrerade personer för frågor som rör 
behandlingar av personuppgifter. 

Inför tillämpningen av GDPR har en projektgrupp under kommunledningen arbetat med förb e
redelserna och förslaget är att utse ett gemensamt dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder i Båstads kommun. Arbetsgruppens förslag är att föreslå Ulf Dehn som 
dataskyddsombud och Elin Ax som ersättare utifrån kompetens och organisatorisk placering. 

Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 

th <'dV 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, IT-chef och kommunjurist 

Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 

2 (2) 
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rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-05-02 

KS § 128 Dnr KS 000366/2018 - 900 

Instruktion för behandling av personuppgifter 
i Båstads kommun, kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 
kallad GDPR, att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, 
(1998 :204) PUL ersätts och att GDPR kommer att kompletteras med 
Dataskyddslagen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare Taina Virmalainen, daterad 2018-04-04, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar instruktioner för behandling av personuppgifter 
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Kommunstyrelsen antar instruktioner för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kommer att kompletteras med Dataskyddslagen. 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, 
att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen (1998:204), PUL, ersätts 
och att GDPR kommer att kompletteras med Dataskyddslagen. Med anledning av detta 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag
stiftningen. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifts behandlingar som avser 
styrelsens verksamheter. Ansvaret innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs 
inom Kommunstyrelsens verksamheter. Instruktionerna för hantering av personuppgifter an
tas av och kan ändras av kommunstyrelsen. 

Instruktionerna avser hantering av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk 
väg samt på annan än automatisk behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att 
ingå i ett register. Med ett register avses en strukturerad samling uppgifter som är tillgängliga 
för sökning eller sammanställda enligt särskilda kriterier. Behandlingen ska ha en laglig grund 
och kommunstyrelsen ska föra ett register över personuppgifts behandlingar som utförs under 
ansvaret. 

Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, kommunjurist 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Instruktioner för behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Samråd har skett med: 
Kommunkontorets arbetsgrupp för GDPR 
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Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Pro
tection Regulation) för hantering av personuppgifter. Med personuppgift förstås varje uppgift 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Dataskyddsförord
ningen gäller personuppgifter som helt eller delvis behandlas på automatisk väg eller som 
kommer att ingå i ett register. 

Förordningen syftar till att jämka samman de två intressena fri rörlighet för personuppgifter 
samt krav på hantering av personuppgifter för att skydda den enskildes integritet. 

Vissa av bestämmelserna i dataskyddsförordningen, kan varje medlemsstat besluta om och 
flera kompletterande dataskyddslagar konkretiserar dessa. Efter den 25 maj kommer person
uppgiftslagen, PuL (1998:204) inte längre att vara tillämplig. Med anledning av den nya lagen 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering samt utse ett data
skyddsombud som företräder de registrerade och rådgör med förvaltningen. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhet och har tagit fram 
denna instruktion som vägledning. Instruktionen gäller tillsvidare och grundar sig på bestäm
melserna i lagstiftningen. 

Personuppgiftsansvariges ansvar 
Kommunstyrelsens ansvar innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs bl.a 
genom att: 

• Utse dataskyddsombud för nämnden. 

• Vid behov involvera och rådgöra med dataskyddsombudet. 

• Kontrollera att ansvarig för dataskyddsfrågor finns inom organisationen, lämpligen 
systemägare. 

• Kunna visa att kraven i lagstiftningen är uppfyllda genom noggrann dokumentation 
inkl. rutiner för hur uppgifterna ska behandlas. 

• Fastställa ändamål och syfte med behandling av personuppgifter innan behandling på
börjas. 

• Fastställa laglig grund för hantering av personuppgifter. 

• Säkerställa att registrerade får lagstadgad information i samband med registrering. 

• Säkerställa att riskanalyser sker av hantering av känsliga personuppgifter. 
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• Säkerställa att det finns tekniska och organisatoriska förutsättningar att behandla per
sonuppgifter med tillräcklig säkerhet. 

• Säkerställa att granskning sker av personuppgifts biträden. 

• Säkerställa att register förs över behandling av personuppgifter. 

• Säkerställa att rutiner finns för att kunna tillgodose de registrerades rätt till integritet, 
bland annat rätt att ändra, radera och begränsa personuppgifter samt klaga till till
synsmyndigheten. 

• Säkerställa att dataskyddsombudet inte blir föremål för sanktioner på grund av sitt 
uppdrag, har tillräckliga förutsättningar och kunskap för uppdraget, rapporterar direkt 
till kommunstyrelsen samt rapporterar eventuella personuppgiftsincidenter till till
synsmyndigheten. 

Ansvarig för dataskyddsfrågor i kommunstyrelsens verksamhet 
I verksamheten ska finnas en ansvarig för verksamhetens dataskydd och hantering av person
uppgifter i det operativa arbetet. Det innefattar registrering i GDPR-manager, såväl som uppda
tering av de system som hanterar personuppgifter. Den som är utsedd som ansvarig för detta 
kommer även att vara kontaktperson till dataskyddsombudet. 

Kommunstyrelsens dataskyddsombud 
Kommunstyrelsen ska som personuppgiftsansvarig utse dataskyddsombud. Denna person ska 
inte vara samma person som är ansvarig för dataskyddet i verksamheten. Personen ska utses 
på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet sin sakkunskap om lagstift
ning och praxis gällande dataskydd. 

Ett gemensamt dataskyddsombud kommer att utses för kommunstyrelsen och samtliga nämn
der. Kontaktuppgifter till denna, kommer att finnas på kommunens hemsida. Det utsedda data
skyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Dataskyddsombudet ska minst ha följande uppgifter: 

• Informera och ge råd till kommunstyrelsen och anställda om skyldigheterna enligt gäl
lande lag. 

• Övervaka att lagen följs avseende fungerande rutiner och åtgärder, ansvarstilldelning, 
information, utbildning och granskning. 

• Ge råd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd och övervaka genomförandet. 

• Samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

• Vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten i alla frågor som rör behandling av per
sonuppgifter 

• Vara kontaktperson till den registrerade 
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Rutiner för behandling av personuppgifter 
Varje behandling av personuppgifter som kommunstyrelsens verksamheter hanterar ska kny
tas till en tydlig rutin för hur den behandlingen ska gå till. Rutinen ska fastställa laglig grund 
(se avsnitt om laglig grund) samt den hantering som krävs för att säkerställa de grundläggande 
principerna (se avsnitt om grundläggande principer) för hantering av personuppgifter. 
Vidare bör rutinen beskriva hur personuppgiftsincidenter hanteras och säkerhetsrutiner upp
rättas. Dessutom ska rutiner tas fram för den händelse registrerad kräver registerutdrag, sina 
uppgifter rättade, raderade eller begränsade samt om denna vill klaga till tillsynsmyndigheten. 

All personuppgiftshantering ska registreras i kommunens eget personuppgiftsregister GDPR 
Manager. Om det under pågående inventeringsprocess framkommer brister eller säkerhetsris
ker, ska dessa dokumenteras. Rutiner för minimeringen av dessa brister eller risker ska upp
rättas. 

Checklista innan behandling av personuppgifter påbörjas: 
Följande steg ska i möjligaste mån vidtas innan behandling av personuppgifter: 

D Dokumentera ändamål och syfte för behandlingen, hur länge den beräknas pågå 
samt eventuella mottagare av personuppgiftera. 

D Fastställ rättslig grund för hantering av personuppgifter. 

D Om det inte finns andra alternativ till rättslig grund, inhämta skriftligt samtycke. 
Blankett för samtycke tas fram tillsammans med dataskyddsombud. 

D Säkerställ att behandlingen sker i enlighet med grundläggande principer för hante
ring av personuppgifter samt dessa riktlinjer. 

D Vid behov, rådgör med dataskyddsombudet. 

D Klassificera personuppgifterna utifrån informationssäkerhetsnivå och genomför en 
riskanalys av den planerade behandlingen i de fall personuppgifterna är känsliga. 
Dataskyddsombudet ska involveras i riskanalysen. 

D Se till att det finns tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder uti
från genomförd informationssäkerhetsklassning och resultat från riskanalys. Det in
kluderar bl.a. fastställda rutiner för hanteringen. 

D Samråd med tillsynsmyndighet om hög risk föreligger för behandlingen och brist 
inte kan åtgärdas inför behandling av personuppgifter. 

D Klargör om, och i så fall vilken, kommunikation med den registrerade som är nöd
vändigt. 

D Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal vid behov. 

D Se till att dataskyddsombudet godkänner behandlingen. 

D Anteckna ny behandling av personuppgifter i registret för personuppgifts behand
lingar. 
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Register över personuppgiftsbehandling 
Kommunstyrelsen ska föra ett register över behandling som utförs under dess ansvar. I Bå
stads kommun används GDPR Manager. 

Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsavtal 
Om någon annan myndighet, företag eller organisation ska behandla personuppgifter för 
kommunstyrelsens räkning, ett s.k. personuppgifts biträde, ska ett personbiträdesavtal tecknas. 
Vid anlitandet av ett personuppgifts biträde ska säkerställas att denne kan ge tillräckliga garan
tier om att upprätthålla lämplig teknisk- och organisatorisk säkerhet. Ett standardavtal kom
mer finnas tillgänglig för vägledning. 

Säkerhet 
Behandling av personuppgifter får endast ske om lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet 
vidtagits för behandlingen. Säkerheten ska baseras på genomförda informationssäkerhets
klassningar och riskanalyser. 

Säkerhet utgörs av: 

• Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard vilket för personuppgiftshantering-
en bl.a. innebär: 

att säkerställandet av personuppgiftshanteringen ska finnas med redan från den 
initiala planeringen och täcka såväl tekniska som organisatoriska åtgärder 
säkerställa att kommunens grundsäkerhetsnivå för informationssäkerhet (nivå 
1) föreligger samt om möjligt nyttja åtgärder som pseudonymisering, anonymi
sering eller kryptering 
säkerställa att kommunens förhöjda säkerhetsnivå (nivå 2) för informationssä
kerhet föreligger avseende särskilda personuppgifters konfidentialitet och rik
tighet vilket för elektronisk hantering bl.a. innebär nyttjande av kryptering samt 
stark autentisering motsvarande tillitsnivå 3 före-legitimation 
nyttja åtgärder som uppgiftsminimering, lagringsminimering, fritextfälts
mimimering och åtkomstbegränsning 

• Införande och tillämpning av rutiner för att: 
Kontinuerligt testa, undersöka och visa på effektiviteten av införda säkerhetsåt
gärder 
Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet 
Vid behov kunna ge incidentinformation till berörda registrerade 
Vid behov kunna involvera och rådgöra med dataskyddsombudet 

Allmänt om dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 
Samtliga principer samt en laglig grund måste finnas för behandling av personuppgifter, för att 
dessa ska få samlas in. De innebär sammanfattningsvis att verksamheterna endast ska samla in 
personuppgifter de behöver för att utföra sina åligganden och att uppgifter som inte ska arkiv
eras, inte ska sparas längre än nödvändigt. Verksamheterna måste också ha kontroll över vilka 
och på vilket sätt de hanterar personuppgifter samt säkerställa att uppgifterna inte används på 
felaktigt sätt. 

Principer för behandling av personuppgifter 
Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas för att 
skydda den enskildes personliga integritet och rättigheter: 
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• Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade. 

• Ändamåls begränsning - Uppgifter ska samlas in för särskilda och berättigade ända
mål. Senare behandling ska också ha berättigat ändamål. Ytterligare behandling för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål är tillåtna. 

• Uppgiftsminimering - Endast de uppgifter som är adekvata och relevanta för ända
målet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt. 

• Korrekthet- Insamlade personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Åtgär
der ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande 
till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål. 

• Lagringsminimering - Insamlade personuppgifter ska bevaras i identifierbar form. 
De får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. 

• Integritet och konfidentialitet - Åtgärder ska säkerställa att personuppgifterna 
skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller 
skada. 

Laglig behandling av personuppgifter 
Behandling av personuppgift är endast laglig om ett av följande villkor är uppfyllt: 

• Samtycke har getts från den registrerade frivilligt och för den specifika behandlingen. 
För att samtycke ska vara giltigt som laglig grund krävs att den registrerade informeras 
om vad uppgifterna ska användas till. Samtycke ska vara lika lätt att lämna som att 
återta. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse vilken den person
uppgiftsansvarige har. 

• Behandlingen är nödvändig för att skydda ett grundläggande intresse för den registre
rade eller annan fysisk person. 

• Behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Känsliga personuppgifter 
Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, reli
giös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening och behandling av geomet
riska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en person, uppgifter om hälsa 
eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning. 

Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter inte tillåten, men ett av följande 
undantag ger rätt till behandling: 

• Ett uttryckligt samtycke från den registrerande avseende ett eller flera specifika ända
mål 
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• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättigheter eller skyldigheter, för den per
sonuppgiftsansvarige respektive den registrerade inom arbetsrätten. 

• Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och 
sjukvård och yrkesmedicin och vissa andra grunder inom hälso- och sjukvård. 

• Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

• Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast om det 
är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 

Den registrerades rättigheter 
Den registrerade har rättigheter som personuppgiftsansvarig måste tillse att den registrerade 
förstår och är informerad om. De utgör främst rätt att få veta ändamål med behandling, att få 
uppgifter rättade eller raderade och rätt att få klaga till tillsynsmyndigheten. 

Rätt till insyn 
• Information till den registrerade om dennes rättigheter ska vara klar, tydlig och lättbe

griplig 

• Den personuppgiftsansvarige ska underlätta för den registrerade att utöva sina rättig
heter och inom en månad lämna ut den information den registrerade har rätt att få. Kan 
den personuppgiftsansvarige inte tillhandahålla informationen, ska den registrerade 
informeras om sin rätt att klaga till tillsynsmyndigheten 

• Information ska som utgångspunkt tillhandahållas utan kostnad, endast om en begäran 
är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut rimlig avgift för de 
administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran. Det åligger den person
uppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

När information samlas in 
• När personuppgiftsansvarig samlar in information från den registrerade ska denna in

formeras om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombu
det, ändamålet för behandlingen och den rättsliga grunden för denna. Den registrerade 
ska informeras om att ett samtycke kan återkallas och om personuppgiftsansvarig har 
annan rättslig grund för behandlingen än samtycke. 

• Vidare ska den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras anges och 
vilka andra mottagare som finns för personuppgifterna. Den registrerade ska också in
formeras om att den har rätt att begära tillgång eller rättelse och radering av person
uppgifter eller att invända mot behandlingen samt att den registrerade har rätt att 
klaga till tillsynsmyndigheten. 

• Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för 
ett annat syfte än det för vilket de insamlats, ska den personuppgiftsansvarige före 
denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte 
samt ytterligare relevant information. 
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• Har personuppgifterna däremot inte kommit från den registrerade ska informationen 
lämnas om det är möjligt och inte alltför ansträngande för den personuppgiftsansva
rige. 

Tillgång till personuppgifter 
• Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om personuppgiftsansvarig behandlar 

dennes personuppgifter och i så fall med vilket ändamål, de kategorier av personupp
gifter som behandlas samt den information som ska ges vid insamlandet. 

• Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de person
uppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registre
rade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de 
administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 
registrerade inte begär något annat 

• Sekretess och tystnadsplikt går före rätten till tillgång till information och rätten till 
tillgång av information gäller inte utkast eller minnesanteckningar i löpande text Do
kument kan utgöra utkast eller minnesanteckning i högst ett år. 

Rätt till rättelse, radering och begränsning 
• Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som 

rör hen rättade eller kompletterade med hänsyn till behandlingens ändamål. 

• Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade 
(bli bortglömd) om den registrerade återtar samtycke och ingen annan rättslig grund 
finns för behandlingen eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt Rätten 
att bli glömd gäller dock inte om uppgifterna behövs för att göra gällande eller försvara 
rättsliga intressen. 

• Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen begränsas om den registrerade be
stridit uppgifternas korrekthet eller användning under den tid personuppgiftsansva
rige kontrollerar detta. Personuppgiftsansvarig ska också underrätta samtliga motta
gare av personuppgifterna om att dess användning är begränsad. 

Rätt till dataportabilitet 
• Om behandlingen endast grundar sig på samtycke eller avtal, har den registrerade rätt 

att få ut strukturerade personuppgifter som rör hen för att föra över dem till annan 
personuppgiftsansvarig 

Rätt att göra invändningar 
• Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dessa ut

gör ett led i myndighetsutövning eller utgör allmänt intresse efter en intresseavväg
ning. För att den personuppgiftsansvarige ska få fortsätta behandling av personuppgif
ter, måste denna visa på skälet till behandlingen väger tynger än den registrerades in
tressen. Insamlingen av uppgifter måste typiskt sett ingå som ett led i myndighetsutöv
ning eller som en del av myndighets uppgift 

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 
• Den registrerade har rätt att lämna klagomål över personuppgiftsansvarigs behandling 

av personuppgifter till tillsynsmyndighet. 

• Den registrerade har också rätt att få tillsynsmyndighets beslut prövat i domstol. 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-02 19 av 31 

KS § 129 Dnr KS 000016/2015 - 901 

Delegationsordning för kommunstyrelsen - ändring 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens delegationsordning behöver uppdateras avseende ny 
kommunallag samt överflytt av alkoholhandläggare från individ och familj till 
miljöavdelningen under verksamhetsområdet Samhällsbyggnad, överflytt av 
dödsboanmälan och beslut om gravsättning till handläggare på Individ och 
familj. Förvaltningen föreslår också att det införs en delegation till HR-chef att 
besluta om ekonomisk uppgörelse i samband med anställnings upphörande. 
Delegationen omfattar beslut upp till 6 månaders lön. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-04-05. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens delegationsordning ändras avseende: 

Sidan 2 under rubriken "Till vem kan kommunstyrelsen delegera?" ändras 
texten till: Kommunstyrelsen kan lämna delegation till: 

En ledamot eller ersättare i styrelsen 
En av kommunens anställda 
Ett utskott 
Ett presidium 

Texten "ett presidium" stryks under "Det är inte tillåtet att delegera till". 

KS/ A026 och KS/ A027 - delegat ändras till handläggare, individ och familj. 

Ny delegation införs - KS/P013b - med delegation till HR-chef att besluta om 
ekonomisk uppgörelse i samband med anställnings upphörande, omfattande 
upp till 6 månaders lön. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

u. ~11/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-05-02 20 av 31 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsens delegationsordning ändras avseende: 

Sidan 2 under rubriken "Till vem kan kommunstyrelsen delegera?" ändras 
texten till: Kommunstyrelsen kan lämna delegation till: 

En ledamot eller ersättare i styrelsen 
En av kommunens anställda 
Ett utskott 
Ett presidium 

Texten "ett presidium" stryks under "Det är inte tillåtet att delegera till". 

KS/ A026 och KS/ A027 - delegat ändras till handläggare, individ och familj. 

Ny delegation införs - KS/P013b - med delegation till HR-chef att besluta 
om ekonomisk uppgörelse i samband med anställnings upphörande, 
omfattande upp till 6 månaders lön. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



li1:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

Dnr KS 000410/2018 - 901 

Förslag om inrättande av Kulturnämnd 

Sida 

21av31 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen vill att kommunfullmäktige återigen behandlar frågan 
om att ge kulturen en egen politisk plattform. Denna gång inte som ett förslag 
på olika modeller, utan konkret såsom en egen nämnd. En kulturnämnd vars 
ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom 
kulturpolitikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens 
konstsamlingar, förenings bidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, 
kulturarvsfrågor, arkiv och användande av kommunens heraldiska vapen. 
Genom att skapa en facknämnd med egen budget för verkställandet av 
kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den 
plattform som krävs för att den ska blomstra. 

Underlag till beslutet Förslag från demokratiberedningen, daterad 2018-04-17, med tillhörande 
bilaga. 

Demokratiberedningens 
förslag 1. Kulturnämnd inrättas från och med 2019. 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram reglemente för kulturnämnden 
baserat på tidigare reglemente och den nationella kulturpolitikens mål. 

Bo Wendt (BP): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till 
kommunfullmäktige: För att fatta beslut om kulturnämnd måste ärendet 
konsekvensbeskrivas och göras en ekonomisk beräkning. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige: 

För att fatta beslut om kulturnämnd måste ärendet konsekvensbeskrivas och 
göras en ekonomisk beräkning. 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



ljl.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05.-02 22 av 31 

KS § 131 DnrKS000384/2018-905 

Vakansprövning 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att "Förvaltningen uppmanas till största möjliga 
sparsamhet. Alla anställningar ska prövas av kommunchefen, så även 
återbesättning av tjänster." Konsekvensen av beslutet blev att 
Kommundirektören får godkänna samtliga anställningar genom en särskilt 
framtagen blankett. Vidare innebar beslutet att chefens möjlighet att leva upp 
till sitt arbetsmiljöansvar har påverkats. Båstads kommun har i sitt 
personalpolitiska program tydliggjort vad som förväntas och vilket ansvar som 
ligger på en chef. Båstads kommun har vidare klargjort enligt bilaga vad som 
gäller kring chefens ansvar samt fördelat arbetsmiljöuppgifter i chefsleden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2018-04-10, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag Vakansprövning enligt tidigare beslut - KS 001098/2016-905 - avskaffas 

och beslutanderätten om anställning återgår till chefsansvaret. 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Biträdande HR-chef Anna Löfström föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Bo Wendt (BP) och Thomas Nerd (S): Ärendet återremitteras för ytterligare 
utredning av konsekvenserna av vakansprövning samt utreda möjligheterna 
att ha fortsatt vakansprövning av vissa tjänster. 

Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på framfört återremissyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av konsekvenserna av 
vakansprövning samt utreda möjligheterna att ha fortsatt vakansprövning 
av vissa tjänster. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ ;r1 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

Dnr KS 000382/2018 - 200 

lgångsättningsbeslut av vård- och omsorgsboendet 
Haga Park i Förslöv 

Sida 

23 av 31 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har i skrivelse till kommunen begärt igångsättningsbeslut av vård
och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv. Boendet omfattar 48 st lägenheter 
och den totala produktionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr. Den 
totala hyreskostnaden för kommunen till Båstadhem blir 8 572 050 kr i 2020 
års prisnivå. Månadskostnad för lägenheterna blir ca 6 300 kr, vilket ger en 
total hyresintäkt till kommunen på 3 628 800 kr /år. För att kunna finansiera 
byggnationen begär Båstadhem kommunal borgen för tecknande av lån på 
166,5 miljoner kr till totalt 725 miljoner kr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-04-26, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Investering och start av byggnation av vård- och omsorgsboendet 
Haga Park i Förslöv godkänns. 
2. Att såsom för egen skuld utöka borgen om 166 500 000 kr till 725 000 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB:s 
låneförpliktelser. 
3. Hyresavtal med Båstadhem ingås på föreslagna hyresnivåer och villkor för 
undertecknande av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 
4. Driftbudget för ökad hyreskostnad för Vård och omsorg ökas med 
3 623 000 kr från och med 2020. 

Jäv Hans Grönqvist (BP) och Ib Nilsson (C) anmäler jäv. Claes Sjögren (BP) 
tjänstgör istället för Hans. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson samt Båstadhems ekonomichef 
Lisbeth Nilsson och VD Magnus Ingvarsson föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 20 minuter. 

Yrkande Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (L) och Thomas Nerd (S): Bifall till 
förvaltningens förslag, punkt 1 och 2. Ny punkt 3: Avtalsförslag upprättas 
efter principerna som diskuteras i kommunstyrelsen 2018-05-02. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-05-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Investering och start av byggnation av vård- och omsorgs boendet 
Haga Park i Förslöv godkänns. 

24 av 31 

2. Att såsom för egen skuld utöka borgen om 166 500 000 kr till 725 000 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB:s 
låneförpliktelser. 

3. Avtalsförslag upprättas efter principerna som diskuteras i 
kommunstyrelsen 2018-05-02. 

justerandes signaturer 

16 ~AJ 
Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

DnrKS000446/2018-900 

Väckt ärende: Strategiskt ägande av Båstads kommuns 
fastigheter 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) väcker ett nytt ärende på sammanträdet, mot 
bakgrund av diskussionerna i ärendet som gäller igångsättningsbeslut av 

Sida 

25 av 31 

vård- och omsorgs boendet i Förslöv. Han yrkar: I samband med framtagande av 
förslag till förvaltning av kommunens och Båstadhems fastigheter ska också 
underlag för beslut om strategiskt ägande av kommunens fastigheter tas fram. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

Dnr KS 000375/2018 - 412 

Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 

Sida 

26 av 31 

Beskrivning av ärendet Under beredning av det uppdrag som teknik och service har fått omfattande 
genomsyn av arrendeavtal för Båstads hamn blev det tydligt att bolaget Båstads 
hamn AB, tillika arrendator, upphört och att ett nytt bolag bildats. Då bolaget 
Båstads hamn AB upphört och kommunen, i egenskap av markägare, inte 
meddelats eller fått in någon ansökan om överlåtelse av arrendekontrakt har 
kommunen juridiskt sett ingen motpart i avtalsförhållandet. En överlåtelse har 
därför upprattats att omfatta den förändring som skett i motpartens 
organisation. Överlåtelsen innehåller uppgifter om avträdande och tillträdande 
arrendator, samt kommunens godkännande att överlåtelse sker i enlighet med 
arrendekontraktets§ 9. Ny arrendator är företaget Båstadtennis och hotell AB 
(556594-3288). Båstadtennis och hotell AB övertar arrendekontraktet på 
oförändrade villkor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-04-05, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag Upprättad överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn godkänns. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Upprättad överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

u 'JW 



1TI.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

Dnr KS 000385/2018 - 600 

Uppdrag för förstudie - Förskola Båstad 

Sida 

27 av 31 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen 
för förskolor ska se ut i Båstads kommun. För att uppfylla behoven inom de 
närmaste tio åren behöver den befintliga förskolestrukturen byggas ut och 
förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara de 
krav på lokaler som läroplan för förskola kräver. Även ur ett driftsperspektiv 
både organisatoriskt och fastighets relaterat är det viktigt med ett långsiktigt 
och hållbart tänkande. Under våren 2018 saknade kommunen 34 
förskoleplatser och över hälften av dessa platser önskades i Båstads tätort. För 
att uppfylla lagkravet att erbjuda förskoleplats inom fyra månader och slippa 
vite från Skolinspektionen inrättades en tillfällig förskoleavdelning i A-huset på 
Strandängsskolan. Femåringar från Malens- och Päronbyns förskola började 
där i april 2018. Platser som frigjordes fylldes på från de som stod i kö. Det 
kommer inte att finnas några förskoleplatser att erbjuda i Båstad i augusti 
2018. Barnantalet i Båstads kommun beräknas dessutom att öka stort utifrån 
planerade nybyggnationer. Det är därför av stor vikt att se över nuvarande 
struktur i Båstads tätort så att vårdnadshavare kan erbjudas plats för sina barn. 
Syftet med förstudien är att se över hur man lämpligast skapar nya 
förskoleplatser i Båstads tätort och hur strukturen ska se ut framöver och hur 
man lämpligast optimerar befintliga enheter. Utgångspunkt är att titta på 
befintliga fastigheter för förskola. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2018-04-12. 

Arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande 
förskolestruktur i Båstads tätort. 

Föredragande 

Beslut 

2. Förvaltningen ska återkomma med redovisning av uppdragen i maj 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande 
förskolestruktur i Båstads tätort. 

2. Förvaltningen ska återkomma med redovisning av uppdragen i maj 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

?&. Uv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-04 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: KS 

Förstudie Förskola. 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunstyrelsen 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att: 

Upprätta en förstudie gällande förskolestruktur i Båstads tätort. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen för förskolor 
ska se ut i Båstads kommun. 

För att uppfylla behoven inom de närmaste tio åren behöver den befintliga förskolestrukturen 
byggas ut och förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara de 
krav på lokaler som läroplan för förskola kräver. Även ur ett driftsperspektiv både organisato
riskt och fastighetsrelaterat är det viktigt med ett långsiktigt och hållbart tänkande. 

Under våren 2018 saknade kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa platser 
önskades i Båstads tätort. För att uppfylla lagkravet att erbjuda förskoleplats inom fyra måna
der och slippa vite från Skolinspektionen inrättades en tillfällig förskoleavdelning i A-huset på 
Strandängsskolan. Femåringar från Malens- och Päronbyns förskola började där i april 2018. 
Platser som frigjordes fylldes på från de som stod i kö. Det kommer inte att finnas några för
skoleplatser att erbjuda i Båstad i augusti 2018. 

Barnantalet i Båstads kommun beräknas dessutom att öka stort utifrån planerade nybyggnat
ioner. Det är därför av stor vikt att se över nuvarande struktur i Båstads tätort så att vårdnads
havare kan erbjudas plats för sina barn. 

Syftet med förstudien är att se över hur man lämpligast skapar nya förskoleplatser i Båstads 
tätort och hur strukturen ska se ut framöver och hur man lämpligast optimerar befintliga en
heter. Utgångspunkt är att titta på befintliga fastigheter för förskola. 

Bakgrund 

Skol- och utbildningsprogram 2014 - 2021 ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga 
genomförandet av skol- och utbildningsverksamheten i Båstads kommun. Utifrån detta pro
gram har utbildningsnämnden ansvar för att förvaltningen tar fram planer som beskriver vad 
som ska göras, hur verksamheten ska genomföras och följas upp inom kommunens verksam
hetsområden under programperioden. 

Det finns en uppenbar risk att kommunen vitesföreläggs av skolinspektionen om inte platser 
finns. (8 kap. 12 §skollagen (2010:800). 



2 (2) 

Nuläge 
Det saknas platser i Båstads tätort redan till hösten. Utöver det kommer en ökad bebyggelse att 
generera ytterligare behov av förskoleplatser framöver. Enligt SKL:s befolkningsprognos 
kommer antalet barn mellan 1-5 år i Båstads kommun att öka med 145 barn mellan 2018-
2023. Detta tros dock vara beräknat i underkant. Planerad byggnation i Båstad/Hemmeslöv är 
under de närmsta åren mycket stor och förväntas generera stor inflyttning av banfamiljer. Be
fintliga kommunala förskolor i Båstads tätort är följande: 

Äppel byns förskola 
Är belägen på fastigheten Plommonet 2. Huvudbyggnaden är från 1983 och rymmer tre avdel
ningar. På samma fastighet, finns en villa byggd 1964 som rymmer ytterligare en avdelning 
(Vitsippan). 

Päronbyns förskola 
Är belägen på fastigheten Plommonet 2. Byggnaden är från 1985 och har två avdelningar. 

Malens förskola. 
Är belägen på fastigheten Framtiden 1. Förskolan har två avdelningar som inryms i en gammal 
villa med byggnadsår ca 1912. Villan är tillbyggd 1973. Mindre ombyggnader har utförts under 
årens lopp. Malens förskola har även sedan april 2018 år en tillfällig 5-års avdelning belägen i 
A-huset på Strandängsskolan. 

Framtid I Förstudien 
I nuläget finns inga lediga förskoleplatser i Båstads tätort. Inom fem år beräknas barn mellan 
1-5 år att öka med 145 barn i Båstads kommun. Framför allt i Båstad/Hemmeslöv är trycket 
högt på grund av planerad byggnation. 

Båstads tätort har flera befintliga enheter med få avdelningar var. Totalt 8 avdelningar med 
144 platser i fem olika byggnader på tre olika fastigheter. Byggnaderna har behov av renove
ring och underhåll. Genom att förtäta befintlig struktur kan man effektivisera verksamhets
drift, fastighetsdrift, hantering av storkök, personal med mera. Förstudien ska också visa hur 
det är möjligt att optimera utemiljön. 

Sofia Boivie 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Barn och skola 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 

Dnr KS 000386/2018 - 600 

Uppdrag för förstudie - Förskola Västra Karup 

Sida 

28 av 31 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen 
för förskolor ska se ut i Båstads kommun. För att uppfylla behoven inom de 
närmaste tio åren behöver den befintliga förskolestrukturen byggas ut och 
förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara de 
krav på lokaler som läroplan för förskola kräver. Även ur ett driftsperspektiv 
både organisatoriskt och fastighetsrelaterat är det viktigt med ett långsiktigt 
och hållbart tänkande. Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. I maj är det 
omöjligt att erbjuda förskoleplats inom garantiperioden ( 4 månader). En 
utökning av lokaler måste till för att täcka kommande behov av platser. Barn 
och skola har föreslagit att det akuta behovet ska lösas med moduler i Västra 
Karup och i Båstad. En modul i Västra Karup täcker upp det akuta läget av 
förskoleplatser i Västra Karup. Moduler är ingen hållbar långsiktig lösning. 
Syftet med förstudien är att se över hur man lämpligast löser behovet av platser 
permanent. Utgångspunkt är att titta på befintliga byggnader och fastigheter för 
förskola. Förstudien inkluderar även närliggande fastighet Västra Karup 1:132. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2018-04-04. 

Arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande 
förskolestruktur i Västra Karup. 
2. Förvaltningen ska återkomma med redovisning av uppdragen i maj 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande 
förskolestruktur i Västra Karup. 

2. Förvaltningen ska återkomma med redovisning av uppdragen i maj 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Justerandes siiwaturer Utdra~sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-04 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: KS 

Förstudie Förskola. 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att: 

Upprätta en förstudie gällande förskolestruktur i Västra Karup. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen för förskolor 
ska se ut i Båstads kommun. 

För att uppfylla behoven inom de närmaste tio åren behöver den befintliga förskolestrukturen 
byggas ut och förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara de 
krav på lokaler som läroplan för förskola kräver. Även ur ett driftsperspektiv både organisato
riskt och fastighetsrelaterat är det viktigt med ett långsiktigt och hållbart tänkande. 

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. I maj är det omöjligt att erbjuda förskoleplats 
inom garantiperioden (4 månader). En utökning av lokaler måste till för att täcka kommande 
behov av platser. Barn och skola har föreslagit att det akuta behovet ska lösas med moduler i 
Västra Karup och i Båstad. En modul i Västra Karup täcker upp det akuta läget av förskoleplat
ser i Västra Karup. 

Moduler är ingen hållbar långsiktig lösning. Syftet med förstudien är att se över hur man lämp
ligast löser behovet av platser permanent. Utgångspunkt är att titta på befintliga byggnader 
och fastigheter för förskola. Förstudien inkluderar även närliggande fastighet Västra Karup 
1:132. 

Bakgrund 

Skol- och utbildningsprogram 2014 - 2021 ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga 
genomförandet av skol- och utbildningsverksamheten i Båstads kommun. Utifrån detta pro
gram har utbildningsnämnden ansvar för att förvaltningen tar fram planer som beskriver vad 
som ska göras, hur verksamheten ska genomföras och följas upp inom kommunens verksam
hetsområden under programperioden. 

Det finns en uppenbar risk att kommunen vitesföreläggs av skolinspektionen om inte platser 
finns. (8 kap. 12 §skollagen (2010:800). 
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Nuläge 
I dagsläget finns inga förskoleplatser att erbjuda i Västra Karup. Den 2017-10-25 stod 7 barn i 
kö. För närvarande finns det 54 platser och med ytterligare en modul blir det ca 64 platser. Att 
det inte blir 72 platser som man normalt räknar med på en 4-avd förskola beror på ett ökat 
behov av personalutrymme. En fjärde förskolechef tillträder i maj och placeras i Västra Karup. 
En 4-avdavdelnings förskola där två av avdelningarna ryms i moduler är ingen hållbar långsik
tig lösning. 

En ökad bebyggelse kommer att generera ytterligare behov av förskoleplatser framöver. Enligt 
SKL:s befolkningsprognos kommer antalet barn mellan 1-5 år i Båstads kommun att öka med 
145 barn mellan 2018-2023. Detta tros dock vara beräknat i underkant. Västra Karup är dock 
inte det område som beräknas få störst tillväxt. 

Befintlig kommunal förskola i Västra Karup är följande: 

Klockarebyns förskola 
Belägen på fastigheten Västra Karup 1:131. Byggnadsår 1978 och tillbyggd 1990. Förskolan 
rymmer två avdelningar i huvudbyggnaden samt en avdelning i en modul. Ytterligare en modul 
för en avdelning kommer att etableras i anslutning. 

Framtid I Förstudien 
Att ha en 4-avdavdelnings förskola varav två av avdelningarna inryms i moduler är ingen håll
bar långsiktig lösning. Förstudien syftar till att ta fram en permanent lösning för Förskolan i 
Västra Karup genom tillbyggnad eller nybyggnad. Modulerna avvecklas och en enhet med 4-6 
avdelningar skapas för att möta befintligt och kommande behov. Genom att optimera befintlig 
struktur kan man effektivisera verksamhetsdrift, fastighetsdrift, hantering av storkök, personal 
med mera. Förstudien ska också visa hur det är möjligt att optimera utemiljön. 

Sofia Boivie 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Barn och skola 
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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. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för maj 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer UtdraJ?:sbestvrkande 



ril] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-05-02 

KS § 138 Dnr KS 001415/2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

a). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2018-02-08 

b). Mötesanteckningar från Kommunala Handikapprådet 2018-03-13 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

30 av 31 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegations beslut: 

a). Delegations beslut - HR-avdelningen 

b ). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 

c). Delegationsbeslut- Trafikingenjören - Dispens från LTF 

Sida 

31av31 

d). Delegations beslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, jan-mars 2018 

e). Delegationsbeslut - Individ och familj 2018-02-23 - 2018-03-25 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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