
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Sida 

1 av18 

Plats och tid: Astrakanen kommhuset i Båstad, torsdagen den 24 januari 2019 kl. 09:00-15:30. 
Ajournering för möte med förhandlingsutskottet kl. 12:30-14:15. 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), 1:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M) 
Bo Wendt (BP) 
Gösta Gebauer (C) 

Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Inge Henriksson (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitte Dahlin (L), ej tjänstgörande ersättare 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Philip Norrman, nämndsekreterare 

Bo Wendt (BP). Ersättare: Gösta Gebauer (C). 

Kommunhuset. Torsdagen den 31 januari. Kl. 10.00. 

Bo Wendt l 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2019-01-24 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2019-01-31 till och med 2019-02-21 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad. 

Undecskdft ~~~ 

§§ 1-16 
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Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Godkännande av dagordning 

KS § 3 Dnr KS 000027 /2019 -100 
Ersättarnas närvarorätt 

KS § 4 Dnr KS 000028/2019 -100 
Informationspunkter 

KS § 5 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Översiktsplan för Båstads kommun - Granskningshandling 

KS § 6 Dnr KS 000043/2019 - 300 
Avbetalningsplan för sanktionsavgift- Varan 9:41 

KS § 7 Dnr KS 001063/2018 - 350 
Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 

KS § 8 Dnr KS 001140/2018 - 500 
Renhållnings ordning med tillhörande avfallsplan 

KS § 9 Dnr KS 001633/2014- 901 

Sida 

2 av18 

Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande närvaro- och yttranderätt i arbetsutskottet 

KS § 10 Dnr KS 000046/2019 - 901 
Namnändring av det kommunala handikapprådet 

KS § 11 Dnr KS 001145/2018 - 902 
Årets intraprenör i Båstads kommun 

KS § 12 Dnr KS 001308/2017 - 900 
Svar till Arbetsmiljöverket 

KS § 13 Dnr KS 000361/2018 - 905 
Ansvarsfrihet för Medelpunkten 

KS § 14 Dnr KS 000047 /2019 -100 
Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 

KS § 15 Dnr KS 001141/2018 -100 
Förslag om utvecklande former för dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna inom ramen 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

KS § 16 Dnr KS 000073/2019 - 300 
Inriktningsdokument för Torekov 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Dnr KS 000025/2019 -100 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av 18 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justerings-personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, 
utifrån valprotokollet från kommun-fullmäktige. Den person som väljs till 
ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir istället 
föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C). 

3. Protokollsjusteringen äger rum torsdagen den 31 januari kl. 10:00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Dnr KS 000026/2019 - 100 

Godkännande av dagordning 

Sida 

4avl8 

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. 
Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 

Väckta ärenden: 

KS § 16 Inriktningsdokument för Torekov. 

Ärendet KS § 11 Årets intraprenör görs om till ett informationsärende. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Dnr KS 000027 /2019 - 100 

Ersättarnas närvarorätt 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente§ 26 kan utskottet vid varje enskilt 
sammanträde besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på 
sammanträdet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 

Sida 

S avl8 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS §4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

DnrKS000028/2019-100 

lnformationspunkter 

a) Kommunens beredskap mot IS-återvändare (Henrik Andersson) 

b) Leda och styra mot goda resultat (Erik Lid berg) 

c) Fontänhuset- sälja av fastighet (Jan Bernhardsson) 

d) Nytt LSS-boende (Jan Bernhardsson) 

e) Förvärv av fastighet (Jan Bernhardsson) 

f) Avskrivningar av fordran, Båstadhem (Jan Bernhardsson) 

g) Information om arbetet i Familjen Helsingborg (Erik Lidberg) 

Sida 

6 av18 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-24 7 avlB 

KS § 5 DnrKS000652/Z014-315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Granskningshandling 

Beskrivning av ärendet Granskningshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier som 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. Under samrådet har 
inga synpunkter inkommit som föranleder förslag på ändring av planens 
strategiska inriktning. Granskningshandlingen är uppdaterad med de ändringar 
som föreslås efter samrådet om översiktsplanen. Inkomna yttranden och 
kommunens kommentarer och förslag på ändringar presenteras i 
samrådsredogörelsen (bilaga 1). Planförslaget finns tillgängligt på Båstads 
kommuns hemsida (bilaga 3). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell daterad 2019-01-08 med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Godkänna att Båstads kommun översiksplan - granskningshandling och 
tillhörande konsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under minst två 
månader. 

Föredragande Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Yrkanden Johan Swanstein Olsson (M): 

Beslut 

1. Utse en styrgrupp för att bereda Översiktsplanen inför granskning. 
Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt gruppledare för de partier som inte är representerade i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrgruppen tjänstgör under perioden 
februari till maj. 

2. Ärendet återremiteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Utse en styrgrupp för att bereda Översiktsplanen inför granskning. 
Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt gruppledare för de partier som inte är representerade i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrgruppen tjänstgör under perioden 
februari till maj. 

2. Ärendet återremiteras. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

'bw 0n 
(/ 
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KS § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2019-01-24 

Dnr KS 000043/2019 - 300 

Avbetalningsplan för sanktionsavgift-  

Sida 

8 av18 

Beskrivning av ärendet  har via sin son  framfört att han inte har 
ekonomisk möjlighet att betala ett så stort belopp vid ett tillfälle utan har 
istället föreslagit att han får en avbetalningsplan om 4 405 kronor per månad 
under 3 6 månader. Då en sanktionsavgift är en form av straff finns det skäl att 
anpassa uttaget av avgiften så att den inte drabbar den enskilde onödigt hårt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-01-10 med tillhörande bilaga .. 

Förvaltningens förslag  får betala den påförda sanktionsavgiften på 158 594 kronor 
enligt en avbetalningsplan om 4 405 kronor per månad under 36 månader. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 får betala den påförda sanktionsavgiften på 158 594 kronor 
enligt en avbetalningsplan om 4 405 kronor per månad under 36 månader. 

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Datum 
2019-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
KS 000043/2019 -300 

Avbetalningsplan för sanktionsavgift 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att  får betala den 
påförda sanktionsavgiften på 158 594 kronor enligt en avbetalningsplan om 4 405 
kronor per månad under 36 månader. 

Skäl för beslutet 

 har via sin son framfört att han inte har eko
nomisk möjlighet att betala ett så stort belopp vid ett tillfälle utan har istället före
slagit att han får en avbetalningsplan om 4 405 kronor per månad under 36 måna
der. Då en sanktionsavgift är en form av straff finns det skäl att anpassa uttaget av 
avgiften så att den inte drabbar den enskilde onödigt hårt. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhälls byggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Begäran om avbetalningsplan 2018-12-20 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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KS § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Dnr KS 001063/2018 - 350 

Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 

Beskrivning av ärendet Region Skåne har tagit fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. 

Sida 

9 av 18 

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver, enligt kollektivtrafiklagen 
(2010:1065), mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är 
tillsammans med Region Skånes budget det viktigaste dokumentet för 
styrningen av kollektivtrafiken i Skåne. Förslaget har arbetats fram av 
Avdelningen för regional utveckling och Skånetrafiken under 2017 och 2018. 
Tidiga samråd har genomförts och förslaget har nu skickats på remiss till 
kollektivtrafikintressenter. Det remitterade programmet (men även tidigare 
program) är övergripande i karaktär och innehåll. Familjen Helsingborg 
kommer bland annat därför under 2019 att gemensamt med Skånetrafiken 
arbeta fram en kollektivtrafikstrategi för nordvästra Skåne bland annat för att 
konkretisera trafikförsörjningsprogrammet. Detta gör att mer specifika 
frågeställningar kring olika linjers utveckling med mera istället hanteras i det 
gemensamma strategiarbetet inom Familjen Helsingborg. Föreliggande 
yttrande från Helsingborgs stad är framtaget av tjänstepersoner inom 
Helsingborgs stad i samarbete med kommunerna inom ramen för samarbetet i 
Familjen Helsingborg. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden och projektingenjör Andreas 
Jansson daterad 2019-01-21, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående 
Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 som sitt eget och översänder till 
Region Skåne. 

Föredragande Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Yrkande Tilläggsyrkande från Kerstin Gustafsson (M): Betona betydelsen av 
bussförbindelse i Båstads kommun i remissvaret. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående 
Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 som sitt eget och översänder till 
Region Skåne. 

2. Betona betydelsen av bussförbindelse i Båstads kommun i remissvaret. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-24 10 av 18 

KS § 8 Dnr KS 001140/2018 - 500 

Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 

Beskrivning av ärendet NSR har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad, 
Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun tagit fram ett 
nytt förslag till kommunspecifika renhållningsordningar med en regional 
avfallsplan enligt miljöbalkens 15 kap. 11§. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Renhållnings ordningen 
Några av förändringarna i renhållningsordningen är: 

Den är anpassad till demand-hämtning. 
Tydlighet kring utrustning och framkomlighet på markbehållare. 

A vfallsplan 
Till renhållningsordningen följer alltid kommunens avfallsplan som bilaga. 
Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet. De stora förändringarna i avfallsplanen är att den är regional. Detta 
möjliggör samarbeten över kommungränser. Den är även ett levande dokument 
som styrgruppen och projektgruppen för avfallsplanen kommer att arbeta med 
under hela planens period. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson daterad 2019-01-09 
med tillhörande bilagor. 

1. Godkänna att framlagd renhållningsordning för Båstads kommun med 
avfallsplan och tillhörande bilagor skickas på remiss. Remissansvar skall 
skickas till NSR på remisser@nsr.se senast den 10 mars 2019. 

2. Godkänna att förslaget till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
ställs ut för granskning på Biblioteket, på kommunhuset, på Båstads kommuns 
hemsida och på NSR:s hemsida under perioden 11 februari till 10 mars 2019 
enligt miljöbalkens 15 kapitel 13 §. 

NSR:s renhållningschef Cecilia Halmblad föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna att framlagd renhållningsordning för Båstads kommun med 
avfallsplan och tillhörande bilagor skickas på remiss. Remissansvar skall 
skickas till NSR på remisser@nsr.se senast den 10 mars 2019. 

2. Godkänna att förslaget till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
ställs ut för granskning på Biblioteket, på kommunhuset, på Båstads kommuns 
hemsida och på NSR:s hemsida under perioden 11 februari till 10 mars 2019 
enligt miljöbalkens 15 kapitel 13 §. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 9 Dnr KS 001633/2014- 901 

Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande närvaro- och 
yttranderätt i arbetsutskottet 

Beskrivning av ärendet Under mandatperioden 2015-2018 har kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat vid vardera tillfälle om ersättarnas rätt att närvara. Det har utvecklats 
en praxis att ersättarna närvarar, vilket då bör återspeglas i kommunstyrelsens 
reglemente. Därav föreslås att ersättarna får närvaro- och yttranderätt vid 
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Det innebär att 26 § 
tredje stycket i kommunstyrelsens reglemente stryks och ersätts med: 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets 
sammanträde och delta i överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller 
ej i sekretessärenden. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson daterad 2018-01-16, med 
tillhörande bilaga. 

Anta förslag till ändring av 26 § i kommunstyrelsens reglemente angående 
ersättarnas närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Anta förslag till ändring av 26 § i kommunstyrelsens reglemente angående 
ersättarnas närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

DnrKS000046/2019-901 

Namnändring av det kommunala handikapprådet 

Sida 

12 av 18 

Beskrivning av ärendet Det kommunala handikapprådet (KHR) är ett rådgivande organ under 
kommunstyrelsen. Rådet har varit aktivt i kommunen sedan 1980-talet och har 
belyst olika tillgänglighetsfrågor. Översyn av rådets ansvarsområde har skett 
genom åren, men namnet har inte tidigare varit föremål för förändring. 
Rekommendationen är att rådet ändrar namn från det kommunala 
handikapprådet (KHR) till det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). Detta för 
att korrekt återspegla rådets roll - att verka för tillgängliga miljöer för personer 
med funktionsnedsättningar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av kanslichef Olof Nilsson daterad 2018-01-16. 

Förvaltningens förslag 1. Det kommunala handikapsrådet (KHR) ändrar namn till det kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). 

Föredragande 

Beslut 

2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Det kommunala handikapprådet (KHR) ändrar namn till det kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). 

2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Dnr KS 001145/2018 - 902 

Årets intraprenör i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Ärendet görs om till ett informationsärende. 

Justerandes si naturer 

Sida 

13 av 18 

Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Dnr KS 001308/2017 - 900 

Svar till Arbetsmiljöverket 

Sida 

14 av 18 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har den 12 september mottagit ett föreläggande om vite. 
Kommunen har i samverkan mellan representanter för arbetsgivaren och 
arbetstagarna genomföret omfatande åtgärdsarbete inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som har pågått och pågår löpande. 

Föredragande HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Båstads kommuns svar på föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket 
2018-09-11 med beteckning 2017 /057871 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Dnr KS 000361/2018 - 905 

Ansvarsfrihet för Medelpunkten 

Sida 

15 av 18 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2017 samt även revisionsberättelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner daterad 2018-01-07, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2017. 

Föredragande 

Beslut 

2. Årsredovisning och verksamhets berättelse för 2017 läggs till handlingarna. 

Ekonomichef Elisabet Ed ner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2017. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Dnr KS 000047 /2019 -100 

Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 

Sida 

16 av 18 

Beskrivning av ärendet I dagsläget betalar medlemskommunerna in en avgift till Kommunförbundet 
Skåne (KFSK) baseras på kommunernas skatteintäkter och generella 
statsbidrag, för 2019 är avgiften beslutad till 0,4 promille. Förslaget till ny 
finansieringsmodell utgår från att alla kommuner betalar samma avgift per 
invånare, vilket för 2019 är 21,25 kr/invånare. Den föreslagna 
finansieringsmodellen utgår från den avgift man tar ut året innan det år då 
förändringen genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp 
för pris- och lönekompensation. Här ska SKL:s årliga prisindex för kommunal 
verksamhet användas. Om kommunförbundets uppdrag till kommunerna 
förändras kan behov uppstå att justera grund beloppet till nästkommande år, 
vilket föreslås beslutas av KFSK styrelse i samband med beslut om 
nästkommande års medlemsavgift, inom av förbundsmötet angiven ram. 
Finansieringsmodellen innebär inte ökade medlemsavgifter till KFSK till följd 
utav ett ökat invånarantal, det är enbart grundbeloppet och förändringar av 
pris och lönekompensation som ligger till grund för den totala medlemsavgiften 
för efterföljande år. För att förslaget till ny finansieringsmodell för KFSK ska 
antas krävs att samtliga medlemskommuner är eniga om detta. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner daterad 2018-01-16 med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Anta kommunförbundet Skånes förslag om ny finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Anta kommunförbundet Skånes förslag om ny finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Förslag om utvecklande former för dialog mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Beskrivning av ärendet Ärendet behandlar utveckling av kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom 
införande av dialogträffar med nämndspresidierna. Dialogträffarna syftar till 
att skapa möjligheter för fördjupad dialog mellan de politiska organen och för 
kommunstyrelsen att sända styrsignaler i enlighet med sin roll och i den 
riktning som kommunfullmäktige beslutat. Förslaget är att dialogträffarna äger 
rum två gånger om året och synkroniseras med kommunens mål- och 
budgetprocess. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg daterad 2018-12-03 med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Godkänna förslag till awecklande former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
genom införande av regelbundna dialogträffar med respektive nämnd med 
start under 2019. 

Fördragande Kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna förslag till utvecklande former för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
genom införande av regelbundna dialogträffar med respektive nämnd med 
start under 2019. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Samverkan för Bjäre (M, S, L och KD) vill att förvaltningen tar fram ett 
inriktningsdokument för Torekov. Tanken med inriktningsdokumntet är att 
skapa en helhet kring utvecklingen av Torekov som åretruntboende och 
destinationsort. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 




