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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

2015-03-11 

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 13.00 - 16.40 

Bo Wendt (BP) ordförande 
Helena Stridh (BP) 
James Johnson (BP) 
Gösta Gebauer (C), vice ordförande 
Uno Johansson (C) 
Katarina Toremalm (MP) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Gösta Sandgren (M), tjg. ers. för Christer de la Matte (M) 
Åsa Ragnarsson (M), jäv§ 84 
Thomas Andersson (FP) 
Ingela Stefansson (S) 
Göran Klang (S), närv. §71-87 
Carolin Gräbner (SD) 

1 (32) 

Jessica Andersson, tjg. ers. för Åsa Ragnarsson § 84, tjg. ers för Göran Klang (S) 
§ 88-99 

Katarina Pelin, kommunchef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Jessica Andersson, ej tjg. ersättare 
Emma Jönsson, ej tjg. ersättare 

Gösta Sandgren (M), ersättare Åsa Ragnarsson (M). 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 17 mars kl. 09.00. 

Paragrafer: 71 - 99 

ANSLAGSBEVIS 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2015-03-12 till och med 2015-04-02 

KrJmunkontoret i Båstad 

~"--k\1.1')~& 1------_ 
Linda Wahlström 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 11 mars 2015 

Paragraf Ärendebeskrivning 

72. 

73. 

71. Godkännande av dagordningen 

Informationspunkter 

Delgivningar 

74. 

75. 

76. 
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78. 
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81. 

82. 

83. 
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85. 

86. 

87. 
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89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95 . 

96. 

97. 

98. 

99. 

Anmälan av delegations beslut 

Uppföljning av intern kontroll 2014 

Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 Sill 2015 

Gatunamn Grevie Kyrkby, Grevie 28:1 

Gatunamnd Glimminge Plantering, Glimminge 48:2 

Gatunamn Heden, Hemmeslöv 10:10 

Svar på medborgarförslag - Namn på Båstads nya statsdel 

Svar på medborgarförslag - Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av py
roteknisk utrustning inom kommunen. 

VA-ledningar i Öllövsstrand 

Svar på medborgarförslag - Avfallspåsar och brottsförebyggande arbete i Båstads 
kommun 

Bjäre Challenge -Ansökan om evenemangsbidrag 

Svar på medborgarförslag - Trafikreglering på Strandpromenaden 

Svar på motion från Bjärepartiet - Öppethållande av ungdomsgårdar i Båstads 
kommun 

Uppdatering av bi dragsnormer för föreningar 

Program för idrott och det rörliga friluftslivet 

Kommunens näringslivspolicy 

Kommunikation "Hela Bjäre ska leva" 

Planläggning av Böske 37:1 

Svar på medborgarförslag - Kommunala tomter i Lindströms backe 

Enkel gångväg från Ranviksterassen till Trädgårdsvägen 

Utredning - ev. nytt reningsverk i Båstads kommun 

Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 

Delägarinträde i Sydvatten - ärendet ska tas upp för beslut 

Backaskolan i Grevie - kostnadskalkyl och konsekvensbeskrivning av avytt
ring/rivning 

Planläggning av Lindströms backe i Västra Karup 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Beslut om granskning 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-11 

KS § 71 

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Informationspunkt A och C utgår idag. 

Ny informationspunktA): Nytt passagesystem i kommunhuset. 
Ny informationspunkt C): Invigning av Kattegattleden. 
Ny informationspunkt D): Städupphandling. 

Extraärenden: 

24 B): Enkel gångväg från Ranviksterassen till Trädgårdsvägen. 
24 C): Utredning alternativt reningsverk. 
24 D): Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun. 

2 

24 E): Delägarinträde i Sydvatten ska lyftas som beslutsärende vid KS au den 
1 april 2015. 

24 F): Backaskolan i Grevie - uppdrag att ta fram kostnadskalkyl och 
konsekvensbeskrivning av rivning/avyttring. 

24 G): Planläggning av "Lindströms backe" i Västra Karup. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

\~ Jlv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-11 

lnformationspu nkter 

Blad 

3 

A) Nytt passagesystem i kommunhuset. Säkerhetsansvarig Joacim Nilsson. 

B) Aktuell tomtkö. Assistent Mia Lundström. 

C) Invigning av Kattegattleden. Trafikingenjör Andreas Jansson. 

D) Städ upphandling. Städledare Monika Lindqvist. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ 
'};IV 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

Utskott/presidium 

2015-03-11 

KS § 73 

Delgivningar 

1. Årsberättelse 2014 från Skåne Nordväst, kollektivtrafikgruppen. 
nr. KS 265/15 -900 

4 

2. Protokoll från NSR, styrelsemöte 1/2015, 2015-01-23. Dnr. KS 187 /15 -500. 

3. Inkommen skrivelse till kommunstyrelsen från kommunfullmäktiges presidium 
ang. besvarande av motioner och medborgarförslag. Dnr. KS 243/15 -100. 

4. Inkommen skrivelse till kommunstyrelsen från Svenska Friidrottsförbundet. Dnr. 
KS 241/15 -380. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~~ ·~Al 
\ 



[AJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 

KS § 74 dnr. KS 148/15-904 (om inget annat anges) 

Anmälan av delegationsbeslut 

1. Personalärenden, lista daterad 2015-02-20. 

2. Individ och familj. 2015-01-27-2015-02-26. 

3. Teknik och service Valeria Christoffersson. Lista daterad 2015-02-12. 

4. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, (finns på 
www.bastad.se) 

justerandes signaturer 

Blad 

5 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ i1v 
I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 6 

KS § 75 dnr. KS 1859/13-901 

Uppföljning av intern kontroll 2014 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll stadgas att kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt 
från rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, 
i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana. Förvaltningen har 
utfört kontroller enligt antagen plan för 2014 för varje verksamhetsområde 
inom kommunstyrelsen. Resultatet av utförda kontroller presenteras av bifogad rap
portering. Kommentarer till eventuella avvikelser och åtgärdsplaner framgår 
av den bifogade rapporteringen samt i förekommande fall separat skrivelse från verk
samhetsområdet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Göran Klang (S) yrkar följande tillägg: 

Beslut 

Utskott/presidium 

(S) konstaterar att det har skett förbättringar. Dock anser vi att det fortfarande är för 
mycket rött och gult. 
Punkt 12, verkställighet av fakturering avs. bygglovshantering, anslutningsavgifter för 
va och försäljning av tomter. Att detta är rött anser vi vara allvarliga brister som får 
stora negativa konsekvenser. Här vill (S) ha en uppföljning på kommunstyrelsen i juni 
2015, hur förbättringsarbetet fortskrider för att komma tillrätta med detta problem. 

PunktS och 6. Även upphandlingen anser vi inte ska vara gult. Även här vill att e
handel som ska uppfylla målet mot grönt följs upp i juni och redovisas på kommunsty
relsen. 

Katarina Toremalm och Kerstin Gustafsson yrkar följande tillägg: Alla röda punkter 
ska återkopplas vid kommunstyrelsen 10 juni 2015. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppföljningen av 2014-års interna kontroll läggs till handlingarna och delges 
kommunrevisionen. 

2. Vid kommunstyrelsens sammanträde 10 juni 2015 ska kommunstyrelsen få åter
koppling avseende det som yrkats ovan. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ 'Jh! 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-02-12 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: \(.."::, \'b~C\\ \. ~-~ C\~\ 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Samtliga verksamhetsområdeschefer, kommunrevisionen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, 
kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontroll 2014 per verksamhetsområde 

Uppföljning av intern kontroll 2014 

I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, § 23) 
stadgas att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Kommun
styrelsen skall med utgångspunkt från rapporter utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana. 

Förvaltningen har utfört kontroller enligt antagen plan för 2014 för varje verksamhetsområde 
inom kommunstyrelsen. Resultatet av utförda kontroller presenteras av bifogad rapportering. 

Kommentarer till eventuella avvikelser och åtgärdsplaner framgår av den bifogade rapportering
en samt i förekommande fall separat skrivelse från verksamhetsområdet. 

Förslag till beslut 

Uppföljningen av 2014 års interna kontroll läggs till handlingarna och delges kommunrevisionen 

Båstad och 2015-02-12 

Johan Linden 
Ekonomichef 

... 
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J/ri 

~ BÅSTADS 
l~JKOM!MUN 

Intern kontrollplan återrapportering 2014 

KommunlednTngskontor Återrapporteringsdatum 2015-02-06 

~ 
i;:. 

\ \ ~~ \ ~ ~~ 
~ %~ <J'! ~ <J'! ;e. ;.\ 
~ ~~ ~~ ~ "' 't ;..:-

Kontrollera om rätt 
delegat eller IN ämnds-

d 1 . b 1 I nämnd har fattat sekreterare 
e egat10ns es ut beslutet 

Kontroll av 
1. !fattade 

~ 

\ ~ 

~ 
~ 

~ 
<J'! 

Kontrolleras 
vid varje 
utskick, 
1Dg/år 

Rutin för kontroll I Kontroll av korrekt 
2. lav r~~istrerade jltförd registrering !Registrator 14 ggr/år 

allmanna i Diabas 
handlingar 

\~ ~ ~ ~.~ ~~ $ 
~ ~ ~ ~ Aktuellt ~ 

0 
?- ?- ?- ~ resultat 

Stickprov 3 
beslut/gång 

Ett aktuellt/ 
pågående ärende för 
perioden söks i 

Ja 

Diabas och I Ja 
kontrolleras uti-från 
en upprättad 
checklista. 

Ja 

Ja 

SymbolfÖrteckning akt""i.ieilt resultat 

Grön - inga avvikelser 

Röd - avvikelser - risk föreligger 

Återraoporterin 

~ ~ ~ 
lll lll lll 
'1 a ::I. .... 
lll lll - - -!-"' N w 

X 

~ 
lll g 
,j>. 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åte:ärder 

Kontroll utfördes 8 gånger under året. 
Vissa anmärkningar noterades. 
Återkommande är att det fattade 
delegations beslutet är svårt att härleda till 
delegationsordningen. Vid alla 
kontrollmoment har det varit rätt delegat 

x I som fattat beslutet samt beslutet har varit 
anmält till rätt nämnd. Kansliet kommer 
fortsätta detta kontrollmoment under 
2015 för alla nämnderna. Vid avvikelser 
kommer nämndsekreteraren ta kontakt 
med berörd delegat för att få tydlighet i de 
anmälda besluten. 

Kontroll utfördes 5 gånger under året. 
x 

1
Inga avvikelser från checklistan. 



\ 

~ 

~ 

~ 

3 

4 

5 

6 

~ \ .,. 
~ 
~ 

!J> 
'(; 
~ 

Kontroll av 
hänvisnings-
funktioner 

Rutin för 
besvarande av 
skrivelser till 
kommunen 

Regler för 
upphandling 

Regler för 
upphandling 

\ \ .n -a 'B -~ \ >"\ 

%~ -a, ~ ~ 
~~ %. ~ ~ "" ";" ':" !J> 

Kontroll att 
hänvisnings funk- Växel-

4 ggr/år tioner stämmer personal 
och fungerar 

-

Kontroll av att 
inkomna skrivelser 
besvarats Registrator 10 ggr/år 

skyndsamt 

Upphand-
Ramavtalstrohet 1 ggr/år lare 

Direktupphandling Upphand-
1 ggr/år och dokumentation lare 

\\ ~ Kommentar 
~. ~ a'B ~ ~ ~ ~ eventuella $ !Il !Il !Il 

~ ~ ~ % Aktuellt 
.., .., .., .., 

~ §'.. 
,... ,... ,... 

avvikelser/ e:. e:. e:. 0 
p. P. ~ resultat åt:J?ärder p. I-' N w 

""" 
Kontroll utförd enligt plan. Inga upptäckta 

Kontroll av fel i hänvisningsfuktionerna förutom att 
hänvisningsfunk-

Ja Ja nya appen till mobiltelefonerna inte 
tionerna enligt X 

fungerar tillfredställande. Receptionen 
checklista försätter försöka lösa problemet 

tillsammans med IT-avdelningen. 

Kontroll utfördes endast 5 gånger under 
året. 9 av de 15 kontrollerade ärendena 

Stickprov 3 inkomna kan anses vara besvarade skyndsamt. 6 av 

handlingar 1 gång. ärendena var inte besvarade vid kontroll 

Stickprov tas på (inte antecknat i diariet i alla fall) eller så 

handlingar som Ja Ja X X X X kan det anses ha tagit orimligt lång tid att 
svara. Kansliet avser fortsätta kontrollen skickats ut i 

förvaltningen. under 2015 och vid varje uppkommen 
awikelse kommer registrator att prata 
med berörd handläggare om vikten av att 
besvara skrivelser skyndsamt. 

Kontroll av avtalstrohet mot våra 
livsmedelsleverantörer. Mindre awikelser 
förekom men kan till stor del förklaras av 

se bifbilaga Ja Ja X inköp med ensamkommande barn, 
kursplan i hemskunskap etc. Att rätt varor 
köps från rätt leverantör kommer att 
följas upp i e-handeln under 2015. 

Mindre awikelser förekom beträffande 

se bifbilaga Ja Ja X 
dokumentation och spårbarhet. Nytt 
system för direktupphandling införs 
under 2015. 



~;::::> 

c:?~ 

~ 
C· 
.E._ 
~ 
3-
~ 

Rutin 
7 lrekryterings

processen 

Rutin 
8 lnyanställningsun 

dersökning 

9 I Krav hantering 

~ 'B 
%~ 
~~ ... ~ 

Kontroll av 
tillämpning av lag 
om 
registerkontroll 
innan anställning, 
barn och skola 

_.Kontroll att 
nyanställnings
undersökning 
gjorts enligt 
rutinen 

Kontroll av att 
kravhanteringen 
följer uppsatta 
rutiner. 

Kontroll av inköp 
Rutin för I mot 

10 I leverantörsbetaln verksamhetens 
ingar 

11 I Rutin för 
representation 

behov 

Kontroll av 
redovisning samt 
att relevanta 
kommentarer finns 

~ 
~~ 
~ ~ 
~ ~ '"' ;.;-

HR
specialist 

HR
specialist 

Ekonom 

Ekonom 

Ekonom 

~ 

'"' ~ 
~ 
</) 

1 ggr/år 

2ggr /år 

2 ggr/år 

1 ggr/år 

minstl 
ggr/år 

$ 
~ 
0 
p. 

Stickprov (20 st) 

Stickprov 
(2*15=30) på 
tillsvidareanstäl-lda, 
visstidsan-ställda 
med månadslön 
samt timavlönade 

Kontroll av att 
samtliga oreglerade 
kundfordringar 
följer 
kravhanteringsrutin 
en. 

Samtliga leveran
törsfakturor inom 
ett v-område en 
månad inom 
kontointervall 
4X,6X,7X. 

Kontroll av 2 st 
verksamheter. 

~ 

~ ~~ 'B ~, c. i~ 
~ '::!"' 0 
p. p. ~ 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 

~ .., 
§'.. ,... 

X 

~ ... 
e:. 
N 

X 

~ 
~ e:. 
w 

X 

X 

~ e; 
§: 

""' 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åt!!ärder 

Utbildning och information kring lag och 
x 

1 
rutiner krävs till kommunens chefer 2015. 

HR-specialist intensifierar informationen 
x 

1
ti!l kommunens chefer 2015. 

En sammanställning över datum för 
påminnelser och krav över året visar att 

x 
1 
det finns vissa förseningar i 
kravhanteringen vilken beror på tidsbrist. 

Ingent anmärkningsvärt hittades 

Kontrollen visar att det kan bli bättre vad 
gäller kommentarer. Ny kod plan från och 

x 
1
med 2015 kommer troligen att förbättre 
resultatet 



~ ;:z. 
~ ~ Kommentar ~ s~ ~~ ..... ~.~ ~~ ~ ~ ~ ~ eventuella ~ %~ ~~ ~ $ lll lll lll lll 

~· ;:z. 0' ~ "I "I "I "I 
'f:,. ~ ~ .... .... .... .... avvikelser/ 

~ 0 ~~ ~ ~ ;1 i-\ ~ lll lll ~ c; 0 p. p. ~ - - å f"r ~ ~ <J> p. 
""' N w ~ ärder 

Verkställning av 
Fyra kommunala fastigheter /tomter som 

fakturering 
Kontroll av att 

Stickprov från 
har sålts under 2014 har gåtts igenom. 

avseende 
faktura avseende 

bygglovs system 
Tre av fyra hade ej debiterats 

bygglovs-
bygglovsavgifter, 

jämförs med 
anslutningsavgift. För att åtgärda har ny 

12 !hantering, 
anslutningsavgif-

Ekonom 1 ggr/år debitering. Sålda Ja Ja X 
rutin med innebörden att alla nya 

ter för VA samt köpekontrakt går direkt till NSVA i 
anslutningsavgif-

försålda tomter har 
tomter jämförs med 

framtiden så de kan fastställa 
ter för VA och 

upprättats i 
lagfarter och 

anslutningsavgift. I ett fall hade köparen 
försäljning av 

debiteringssystem. 
debitering. 

inte ansökt om lagfart efter förvärvet 
fastigheter. vilket ska ske. 

Rutin för kontroll 
Extern aktör får i 

Genomgång av IT-drift- uppdrag att gå 

I I - I I I 
!Rutinen följer den rutinbeskrivning som 

13 I av säkerhet mot 
brandvägsregler ansvarig 

1 ggr/år 
igenom 

Ja Ja 
finns. Inga avvikelser noterade. 

intrång brandvägsregler. 

---- ~~ 
V 
~ 

~ 



[(i:] BÅSTA:DS 
~ K01MM:UN 
Tekn il< & service 

'J 
i;. 

~~ ~ 

~ %~ ~ 

i ~~ "" '";" 

Teknik- och service 
Försäljning av Dokumentation, 
I biljetter Malens 

1· Havsbad 
kontroll och 
uppföljning av 
upprättad rutin 

Kontanthant- [Dokumentation, 
ering Ungdomens kontroll och 2· 1hus uppföljning av 

upprättad rutin 
Verksamhets- Kontroll av 

1
bidrag 

3 Idrottsföreningar 
närvaro kort 

Leverantörs- Kontroll av att 

4 
!fakturor leverantörsfaktur-

or överrensstäm-
I mer med avtal 

VA-Anslutning I Kontroll av 
fastigheters VA-s I anslutning och 
debitering 

~ -c.r 
~ 
~ 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

Intern kontrollplan återrapportering 2014 Grön - inga avvikelser 

Återrapporteringsdatum 2015-02-06 ~Rö~ - ~vvikelser - risk föreligger 

\ \~ ~ ~ 
Kommentar 

.~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.'J ~~ eventuella ~ 't lll lll 
~ lll ~~ ~ ~ ~ ~ Aktuellt ~ §: ~ avvikelser/ ~~ 

~ ~ e:. e:. e:. ~ 0 ~ ?' ~ resultat ... N w >!>- åte:ärder '";" tr. ?' 

Administra-
tör Il ggr/år I Stickprov I Ja I Ja I I IX 

Administra-
tör Il ggr/år I Stickprov I Ja I Ja I IX 

Administra-
tör l2 ggr/år 

I Stickprov i samband I 
Ja I Ja I I IX 

med bidragsansökan 

Adrnin~tra-

1 [stickprov I I I I I I 
I I Fyra av femleverantörsfakturor 

tor /° Ja Ja X överensstämmer. Nytt inköp/ramavtal 1 ggr ar 
skrivs med leverantör. 

Beställare 
VA Il ggr/år JStickprov I Ja I Ja 



~~ 
(./' 

~ 

~ 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

~ BÅSTAD1S 
KOMMUN 

Intern kontrollplan återrapportering 2014 Grön - inga avvikelser 

Samhällsbyggnad Återrapporteringsdatum 2015-02-06 

~ .;:. 
~ 
~ 
~ 

~ 
Samhällsb 
Rutin för 

1 
I fakturering av 

· plan-, bygglov
och kartavgifter 

2. 

Dokumentation 
av planbesked 

%~ 
~ ~ 
~~ 
"'';" 

Kontroll av att 
fakturering skett 

I>'~ 
'e, ~ 

<!. '"' 
I>'~ ,.... "r' 

Planas siste 
nt 

Kontroll av de olika Handläggar 
momenten i e/ assistent 
flödesschemat för på 
planbesked. planavdelni 

Se separat Bilaga 1 
"Anvisningar 
upprättande av 
internkontrollplan 
planbesked" 

ngen. 

Roterande 
uppdrag 
mellan 
handläggar 
na. 

~ 
~ 

~ 
<!. 

~ 
<J> 

Kvartalsvis 

~ 
~ 
0 p.. 

Stickprov på 4 st 
ärenden, två från 
vardera område 

Samtliga 
En gång per planarkitekter 
halvår, två respektive assistent 
ärenden per granskar två 
handläggare ärenden som någon 

annan än en själv är 
handläggare för. 

Ja Ja 

Ja Ja 

Röd - avvikelser - risk föreligger ----
Återrapoorterin 

~ 
Il> ., 

Aktuellt I 6,l' 
resultat ;: 

~ 

~ 
N 

~ 

~ 
w 

~ 
Il> 

§: 
.... 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åt!!:ärder 



~ -;:. 
';:! 

~ 
<Jl 

~ 
~ 

Dokumentation 
av bygglovs-
handläggning: 
Kontrollen görs 
på beviljade 
bygglovsärenden 

3 I som avser 
nybyggnation av 
enbostadshus 
eller 
flerbostadshus. 

Bostadsanpas-
sning: Kontroll att 
alla dokument .är. 

4 1
inkomna. 

5 

~ 
~ 
~ 

I 

Rutin för 
grundkarta: 

~ 'B Il) 'B 
%~ ~~ 
~~ ~ s.. .... ' ';"' 

Kontroll av de olika Bygglov-
momenten i handläg-
bygglovsproces- gare 
sen samt att 
handlingar /hände! 
ser dokumenteras i 
ärendet. 
Se separat Bilaga 2 
"Anvisningar 
upprättande av 
internkontroll plan 
bygglov" 

Är ansöknings- Handläg-
blanketten korrekt garens 
ifylld? Är stand-in (i 
medicinskt utlåt- dagsläget 
ande inskickat? bygglovs-
Stämmer fakturan arkitekten) 
överens med fattat 
beslut? 
Se Bilaga 3 Handläg-
"Anvisningar gare Kart/ 
upprättande av GIS 

1
internkontrollplan Roterande 
grundkarta" uppdrag 

mellan 
handläg-
garna 

~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

Kommentar ,.., 
~.~ ~'B eventuella ~ $ lll lll lll 

l>l· -;:. o·· ~ ., ., ., 
~ ~ 

~ Aktuellt ,.,. ,.,. ,.,. 
avvikelser/ ~ ~ ';:! ,.., 0 e:. lll lll lll 0 ...... ...... ...... 

<Jl p. p. p. ;;:::. resultat ,.. N 
--w >!>- åte:ärder 

Granskning av två 
En gång per ärenden per 
halvår, två bygglovhandläg-

Il I Inga allvarliga awikelser. Fortsatt 
ärenden per gare. Val av vilka Ja Ja utveckling av rutiner och 
handläg- ärende görs av ärendehanteringssystem ByggR. 
gare. Bygglovsassisten-

ten/ registratorn 

En gång per 
Kontrollant/assis-
tentväljer 

halvår, tre 
slumpmässigt tre I Ja I Ja 

ärenden 
ärenden. 

Slumpmässigt val av 
en grundkarta. 

En karta per Kontroll av arbetet 
I Ja I Ja halvår med grundkartan 

utifrån 
rutinbeskrivning. 



lflJ BÅSTADS 
r~J KOMMUN 
Samhällsskydd 

~ 
i;:. 
~ \ ~~ 
~ 0 0 

'f,. ~~ 
% ~ c;.. 

"" "t 
Samhällss dd 
Sökande ska få Kontroll av 
besked om inkomna 

1. I ofullständig ansökningar 
ansökan inom 10 
arbetsdagar 
Kunden skall få Kontroll av 
återkoppling efter genomförda 

2. I inspektion inom inspektioner 

~ 
~ 
~ 

10 arbetsdagar 

Beslut i Kontroll av 
inkommande I inkomna ärende 
ärende skall fattas och beslut 

3 I inom sex veckor, 
förutsatt att 
ansökan är 
komplett 

Intern kontrollplan återrapportering 2014 

Återrapporteringsdatum 2015-02-06 

~~ \ 
~ 

\ \ ~ ~ >'\ ~ ~ ~ 
~ ';) ~ $ >'I.~~ 0 

~ % ~ ~ Aktuellt ~ ~ ~ ~ 
~ ra. c; 0 

'r' !JI p. p. P. ~ resultat 

Brand- I Stickprov (5) från 
inspektör/ 3014, 3118, ärendehanterings-
Miljöchef 

31112 system Daedalos Ja I Ja 

respektive Ecos 

Brand-
Stickprov (5) från 

inspektör/ 
30/ 4, 31/ 8, ärendehanterings-

Miljöchef 
31/12 system Daedalos Ja Ja 

respektive Ecos 

Brand-
inspektör/ 

130/4, 31/ 8, 
Stickprov (5) från 

Miljöchef 
ärendehanterings-

31/12 system Daedalos Ja Ja 

respektive Ecos 

~ 
il) ., 
..... 
il) -.... 

•Symbolförteckning aktuellt resultat ' '.) 

Grön - inga avvikelser 

Röd - avvikelser - risk föreligger 
- ---- --- - -·--

~ ~ 

~ 2l ..... 
~ 

N w 

~ 
il) 

;:I. 
~ .... 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åte:ärder 

Vid ett tillfälle har kunden fått 
återkoppling efter mer än 10 dagar efter 
inspektion (miljö). 

Vid några tillståndsärenden (brandfarlig 
vara) har kunden fått beslut efter mer än 
6 veckor. Enligt Lag om Brandfarliga och 
Explosiva varor ska tillstånd ges inom tre 
månader. 



'€ i;. 
~ s 'B .t \ ~ %~ ~~ 

<J> G ~ 
i; ~~ ~~ s .... ":" ":" 

Kontakt med den Kontroll av Operativ 
drab-bade för genomförda chef 
uppföljning av insatser 
räddningsinsats 

4 I (brand i byggnad) 
samt råd och stöd 
inom 10 
arbetsdagar 

~ 

~ 

~ 

~ 

\ "" ~ 
~ 

<J> 

30/4, 31/8, 
31/12 

\~ ~ ~ ~-~ ~'B $ 
~ '?i c;; ~ Aktuellt ~ 

0 p. p. P. >;::::- resultat 

Stickprov (5) från 
ärendehanterings- I Ja I Ja 
system Daedalos 

~1~ Il) Il) .., .., 
~ ~ 

~ ~ 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åte:ärder 

Vid de bränder som har varit fullt 
utvecklade vid vår framkomst eller då 
ägare/ egen personal har släckt branden 
har uppföljning skett. Exempel på det är 
brand på Hotell Skansen och Båstad 
sporthotell. Vid enstaka insatser har ingen 
uppföljning skett och då vid händelser 
som klassas som torrkokning. 



[ill BÅSTAID1S 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

~ r;u '1~ ~ 0 ';:I 
~ ~ ~ 
~ ~ 0 
~ .... ~ 

Bildning- och arbete 
I Registrering av Inventering 

1
kommunens 

l. konstinnehav 

Rutiner för Kontroll mot 
utbetalning av verksamhets-
försörjningsstöd systemet 

2. 

--- - ....... v- · 
~ 
~ 

Intern kontrollplan återrapportering 2014 

Återrapporteringsdatum 2015-02-06 

\. ~ \ ~';:I 
;e. ~ 
~~ ;.;-

Kultur-
assistent 

IOF-
assistent 

>'fl 

"' ~ \ ~ 

~ 
!J> 

l1 ggr/ år 

Kvartalsvis 

$ 
~ 
0 
p. 

I Stickprov på 15 
konstverk 

Stickprov på 20 
utbetalningar. 

I Ja I 

Ja 

Ja 

Ja 

~ e; 
Aktuellt I g_ 
resultat ...,. 

; Symbolförteckning aktuellt resultat 

Grön - inga avvikelser 

r 
Röd - avvikelser - risk föreligger 

~ ~ 
lll lll g g 
N w 

~ 

~ 
~ 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åt!!:ärder 

Kulturavdelningen har registrerat all 
konst i ett program. Stickprov har 
genomförts i enlighet med kontrollplanen. 

Det har under året skett kontinuerliga 
stickprovskontroller enligt rutinen 20 st 
utbetalningar, dessa har redovisats till 
verksamhetschef som undertecknat 
samtliga. Inga fel har vid kontrollerna 
uppdagats. Kontrollen innebär; att det 
finns en skriftlig ansökan som under
tecknats av klient, att det finns ett 
dokumenterat beslut om bistånd, att det 
finns en normberäkning kopplad till 
beslutet, att beslutet motsvarar utbetal
ningen, att betalda fakturor tillhör klient 
samt kontroll mot klients egen 
kontoförteckning så att pengarna skickats 
till rätt konto./CJ 



3 

~ 

~ 

'J tz. 
~ 
~ 

<Jl 
i; 
~ 

Rekvisitions
hanterir\.g inom 
integration 

~ 'B ~ 'B 
%~ ~~ 
~ 0 ~ s. .... ~ ":" 

Kontroll av Teamledare 
rekvisitions block 

..n 

~ ~ ~ ~- 'J ~'B ~ $ ~ C· o·· ~ Aktuellt ~ ~ 
~ 0 ';:) ~ 0 

p. p. P. ~ resultat 

Stickprov på 20 
Kvartalsvis lrekvisationer (olika I Ja 

block när flera finns) 
Ja 

~ ~ 
~ ~ .., .., ,..,. ,..,. 
a ~ 

~ 
!!l 
[ 
~ 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åmärder 

Rekvisitionshantering har i de flesta fall 
fungerat väl. I något fall har uppgift om 
leverantör saknas. Anledningen är att de 
oftast inte vet i förväg vilken leverantör 
de kommer använda. Stickprov har 
genomförts i enlighet med kontrollplanen. 



fru BÅSTADS 
!~ KOMMUN 

Intern kontrollplan återrapportering 2014 

Barn &skola Återrapporteringsdatum 2015-02-06 

~ ;:. 
~ 
~ 

111 
i; 
~ 

a 'B 
%~ 
~ca.. .... ";" 

\. ~ ~~ 
~ ~ 
~ca.. ;.;-

Barn- och skola 
Beviljande av 
tilläggsbelopp 
enligt skollagen. 

Kontroll av bedöm-I Assistent 

1. 

ningsunderlagens 
korrekthet samt 
kontroll av att utb-
etalning sker enligt 
gällande underlag. 

Delegationsbeslut I Kontroll av att 

2 
I IOF delegations beslut 

· skickas in till 
kansliet. 

Barn och 
skola 

Assistent 
IOF 

\ 
~ 

\ \~ ~ ~ 
.... ~- ~ 'ä, 'B ~ $ ~ ~ ;:. o• ~ Aktuellt ~ ~ 0 Il)~ .... 0 

111 ~ ~ ~ ~ resultat 

Beloppens 
överensstämmelse 
med beslutat belopp 

Varje månadlkontrolleras varje 
månad vid 
utbetalning/bokföri 
ng. 

Varannan 
månad 

Stickprov på 10 
beslut hos IOF att 
dessa också finns på 
kansliet. 

Ja Ja 

Ja Ja 

..::;:;::.---(/ 

~ 
~ 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

.Grön - inga avvikelser 

c: 
Röd - avvikelser - risk föreligger 

. . . 

Återraooorterin 

~ ~ 
ll.l ll.l ., ., .... [ 2!.. 
I-' N 

~ 
ll.l 
;:i. 
2!.. 
w 

~ 
ll.l 

[ 
.i:-

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åte:ärder 

Barn/ elev ska finnas i verksamheter vi 
har ansvar för att betala ut tilläggsbelopp 
till. Om något inte stämmer upptäcks det 
vid den månatliga uppföljningen med 
ekonom och förskolechef/rektor och 
rättas då i regel omgående eller månaden 
efter. 



[il] BÅSTADS 
l~ KOMMUN 
Vård & omsorg 

'€ 

Intern kontrollplan återrapportering 2014 

Återrapporteringsdatum 2015-02-06 

C:· 

\ \ .~ ~ ~ ~ ~ 'B .-\ ~. '€ ~ 'B ~ % 1a ~i ~ $ 
!>'· c;. 0' 1a !,/> <!. "I ~ Aktuellt ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ .-\ 0 

~ 
0 p. p. ~ resultat ""';.;- ;.;- !,/> p. 

Rutin för 
I debitering av 

l. vård och 
omsorgsavgifter 
Granskning av 
journaler 

2. I 

Granskning av 
kommunöver-

3 1
gripande 
basläkemedels-
förråd 

.-5?;-7 

ey 
~ 

Kontroll mot Avgiftshand 
utförd insats läggare 

Att journalföring Stab 
följer lagstadgade 
krav 

I I 

Förvaring, Mas 
temperatur, 
inventering av 
läkemedelsförråd 

4 ggr/år Alla fakturor Ja Ja 

2 gg/år 
10% av Lss 
journaler 

!Mars/ 
Var 20:e Sol journal Ja Ja 

September 
Var 20:e Hsl Journal 

Genomgång av 
basläkemedels-

2gg/Mars/ förråden, där 

I Ja I Ja _, 
September temeratur och 

inventering utifrån 
avtal kontrolleras . 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

Grön - inga avvikelser 

Röd - avvikelser - risk föreligger 

Återrapportering~I 

~ ~ ~ ~ 
Kommentar 
eventuella ~ ~ ~ 

~ "1 [ ::4. g avvikelser/ I!!. 
åte:ärder ~ N w ~ 

Avgiftmodullen som infördes under året 
har inte varit i fullt bruk då levrantören 
haft bekymmer. Först under jan 2015 är 
denna i ån fullt ut. 
I vård och omsorgs internkontroll har 
journalen granskats. Har funnit brister i 
genomförandeplaner, beslut och i 
dokumentationen. Handlingsplaner är 
gjorde och uppföljda.Vård och omsorg har 
tagit fram ett ganskningsdokument för att 
ytterliggare höja säkerheten och kvaliten 
inom dokumentationen. 

I I I 
I Kontrollerat och avvikelser uppföljada och 
åtgärdade. 



4 I 

_;;;;---_· ~ 
c:./" 

~ 

~ c. 
';I 

~ 
fJ> 

~ 
~ 

Läkemedels-
genomgång 

-a 'S 
%~ 
<; s. "" ';" 

Genomgång av 
läkemedel för 
identifiera 
olämpliga 
läkemedel hos 

1patienten 

\ .~ \ ~ "' ~~ ~ .;!, i s. ~ ~ fJ> 

Stab 

I llgg/per år 

\~ ~.~ ~'S $ 
~ ll ~0' ~ 'Ö ~';I "' Q 
?- ?- ?- ;;:::. 

120~0 ~vboende 
varie ar I Ja I Ja 

~ 
lll .., 
§'.. 
I-' 

~ 
ej 
§'.. 
N 

~ 
ej 
§'.. 
w 

~ 

~ .... 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åmärder 
Ansvaret har ansvarig läkare, 
sjuksköterskan i kommunen tar fram 
material till läkaren som gör en 
bedömning. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska har under året haft en 
dialog med vårdcentralerna, ansvariga 
läkare säger att detta är kontrollerat. 
Vårdutvecklaren kommer under 2015 
arbeta vidare med detta tillsammans med 
vårdcentralerna. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 

KS § 76 dnr. KS 145/13 -906 

Överföring av investerings- och exploateringsmedel 
från 2014 till 2015 

7 

Beskrivning av ärendet Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2014 till 120.601 tkr 
inkl. exploateringsutgifter. Utfallet uppgår till 95.092 tkr vilket ger 
en avvikelse gentemot budget på 25.509 tkr. Avvikelsen fördelar sig 
19.485 tkr på VA-investeringar, -342 tkr på skattefinansierade investeringar, 
-2.185 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och 8.551 tkr på exploaterings
utgifter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Avstår från att delta Katarina Toremalm (MP) och Göran Klang (S) avstår från att delta i beslutet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Utskott/presidium 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Budgeterade investeringsmedel om -3.603 tkr överförs från 2014 till 2015 
varav -4.444 tkr avser VA-investeringar, -1.334 tkr avser skattefinansierade inve
steringar och 2.175 tkr avser medel för finansiering av statlig infrastruktur. Därtill 
överförs budgeterade exploateringsutgifter om -600 tkr från 2014 
till 2015. 

justerandes signaturer 

\ KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ ·111 
\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-11 

§ 77 dnr. KS 1627 /14-900 

Gatunamn: Grevie Kyrkby, Grevie 28:1 

Blad 

8 

Beskrivning av ärendet Området Grevie Kyrkby, Grevie 28:1, behöver namnsättas med tre vägnamn. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Gatunamnen i Grevie Kyrkby ska vara: 

Utskott/presidium 

Hästskovägen 
Sulkyvägen 
Travvägen 

]usterandes signaturer 
KS/nämnd 

~ ·1w 
KF Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 9 

KS § 78 dnr. KS 315/15 -900 

Gatunamn: Glimminge Plantering, Glimminge 48:2 

Beskrivning av ärendet I detaljplanen för del av Glimminge 48:2 finns behov av att namnsätta en väg. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, med tillhörande bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Det nya vägnamnet i Glimminge plantering, Glimminge 48:2 ska vara 

Beckasinvägen 

usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

:~ 111~ 
KF Utdrags bestyrkande 

'\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-11 

§ 79 dnr. KS 314/15 -900 

Gatunamn: Heden, Hemmeslöv 10:10 

Blad 

10 

Beskrivning av ärendet I detaljplanen för Hemmeslöv 10: 10 finns behov av att namnsätta tolv vägar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, med tillhörande bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Gatunamnen på Heden, Hemmeslöv 10:10, ska vara: 

Utskott/presidium 

Vildapelvägen 
Körsbärsvägen 
Bigarråvägen 
Klarbärsvägen 
Blåbärsvägen 
Enbärsvägen 
Krusbärsvägen 
Lingonvägen 
Björnbärsvägen 
Smultronvägen 
Kråkbärsvägen 
Snöbärsvägen 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

V~ 1;w 
' 

KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2015-03-11 11 

dnr. KS 322/14-350 

Svar på medborgarförslag - Namn på Båstads nya stadsdel 

Beskrivning av ärendet 2014-03-03 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige avseende namnsätt
ning av ny kommundel i Hemmeslöv. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Utskott/presidium 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget att namnsätta den nya kommundelen 
i Hemmeslöv till "Bellevue''. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ 1;VV 
I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 

KS § 81 dnr. KS 73/14-900 

Svar på medborgarförslag - Allmänt förbud mot 
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning 
inom kommunen 

12 

Beskrivning av ärendet 2014-01-15 inkom ett medborgarförslag, "Allmänt förbud mot fyrverkerier 
och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen". Slutsatsen i medborgar
förslaget är att man önskar ett allmänt förbud mot okontrollerat 
användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. Verksamhetsområde Sam
hällsskydd har besvarat medborgarförslaget i samråd med polismyndigheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällskyddschef Anders Nilsson, bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige : 

Utskott/presidium 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

> iw 
u 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 13 

KS § 82 dnr. KS 1747 /12 -500 

VA-ledningar i Öllövsstrand 

Beskrivning av ärendet NSVA har tillsammans med kommunen tagit fram en landsbygdsstrategi 
gällande utbyggnad av vatten och avlopp på landsbygden. Strategin är 
beslutad av kommunfullmäktige samt godkänd av länsstyrelsen. Öllövsstrand 
ligger med i strategin med utbyggnad senast 2017. Verksamhetsområde för 
det aktuella området i Öllövsstrand är beslutat 2012, vilket innebär att kommunen har 
skyldighet att anordna vattentjänster. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Yrkanden Helena Stridh (BP): Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de 
enskilda anläggningarnas status och kvalite samt belastnings beräkning. 

Ajournering 

Proposition 

Omrösning 

Utskott/presidium 

Thomas Andersson (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanträdet ajourneras vid två tillfällen under detta ärendet. 

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordförande att He
lena Stidhs yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning god
känns: 
Ledamot som vill bifalla Helena Stridhs yrkande röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla Thomas Anderssons yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh (BP X 
James Johnson (BP) X 
Gösta Gebauer (C) X 
Uno Johansson (C) X 
Katarina Toremalm (MP) X 
Kerstin Gustafsson (M) X 
Gösta Sandgren (M) X 
Åsa Ragnarsson (M) X 
Thomas Andersson (FP) X 
Ingela Stefansson (S) X 
Göran Klang (S) X 
Carolin Gräbner (SD) X 
Bo Wendt (BP) X 
SUMMA 7 6 

Kommunstyre/sen har således beslutat bifalla Helena Stridhs yrkande. 

Forts. på nästa sida 

I usterandes signaturer 

i~ 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

'1pW 
., 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

KS 2015-03-11 
Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

2015-03-11 14 

KS § 82 dnr. KS 1747 /12 -500 

Forts. VA-ledningar i Öllövsstrand 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda anlägg-
ningarnas status och kvalite samt belastnings beräkning. 

Mot beslutet reserverar sig Kerstin Gustafsson (M), Gösta Sandgren (M), 
Åsa Ragnarsson (M), Thomas Andersson FP), Ingela Stefansson (S) och 
Göran Klang (S). 

Justerandes signaturer 

(I KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

1\~ '1jtll/ 
\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-11 

§ 83 dnr. KS 775/14-500 

Svar på medborgarförslag-Avfallspåsar och 
brottsförebyggande arbete i Båstads kommun 

Blad 

15 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag, "Brottsförebyggande arbete i Båstads kom
mun''. Det handlar om att en gång per år delas kompostpåsar samt 
mjukplastsäckar ut till alla abonnenter i kommunen. Utdelningen sker 
under januari, februari och mars, vilket resulterar i att de som har 
fritidsabonnemang också får ut kompostpåsar som ligger väl synliga för 
förbipasserande, ibland ända fram till sommaren. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Utskott/presidium 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att hantera kompostpåsarna enligt 
bilagt förslag från Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). 

2. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen kan medborgarförslaget 
bifallas i sin helhet. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

\\ 1h' 
I\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 16 

KS § 84 dnr. KS 1840/14 -907 

Bjäre Challenge - Ansökan om evenemangsbidrag 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har mottagit en ansökan om evenemangsbidrag från 
IS Göta Friidrott, hemmahörande i Helsingborg, och Båstad Marathonklubb 
som vill genomföra Bjäre Challenge 26-28 juni 2015, ett tredagarsevenemang 
med olika löpartävlingar så som Marathon, stafettlöpning, extreme run, 
barnlopp m.m. Teknik och service har inga ekonomiska medel riktade till att 
stödja hit kommande evenemang. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Jäv Åsa Ragnarsson (M) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets hand
läggning och beslut. Jessica Andersson (S) tjänstgör för Åsa under detta ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) med bifall från Katarina Toremalm (MP) yrkar: (S) ser positivt 
på arrangemang som bidrar till folkhälsa. (Helt i linje med folkhälsoprogrammet). 
Bjärebor, "gäster" och företag som har stafettlag bidrar till en folkfest. Båstads kom
mun ska stödja detta genom att detta år: 
Ge ett bidrag på 20 tkr. Tas från medel som står till kommunstyrelsens förfogande. 
Upplåta mark gratis. 
Låna ut idrottshallen. 

Proposition Efter framställda propositioner på arbetsutskottets förslag och det framlagda yrkan
det från Ingela Stefansson finner ordföranden att arbetsutskottets förslag bifallits. 
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 

Omröstning 

Utskott/presidium 

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh (BP X 
James Johnson (BP) X 
Gösta Gebauer (C) X 
Uno Johansson (C) X 
Katarina Toremalm (MP) X 
Kerstin Gustafsson (M) X 
Gösta Sandgren (M) X 
Jessica Andersson (S) X 
Thomas Andersson (FP) X 
Ingela Stefansson (S) X 
Göran Klang (S) X 
Carolin Gräbner (SO) X 
Bo Wendt (BP) X 
SUMMA 7 6 

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
Forts. på nästa sida 

)usterandes signaturer 

b 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

1w 
\ 



/TIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

KS 2015-03-11 
Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

2015-03-11 17 

KS § 84 dnr. KS 1840/14 -907 

Forts. Bjäre Challenge - Ansökan om evenemangsbidrag 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Teknik och service följer de riktlinjer och taxor som är gällande tills ny evene-
mangsstrategi är tagen till beslut. 

2. Ansökan om evenemangs bidrag för Bjäre Challenge avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Jessica Andersson (S), Ingela Stefansson (S) och 
Göran Klang (S). 

Justerandes signaturer 

~ 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

'"'JtN 
\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 18 

KS § 85 dnr. KS 1544/14-350 

Svar på medborgarförslag-Trafikreglering på strandpromenaden 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag om trafikregleringen på 
Strandpromenaden mellan Havsbadsvägen och strax öster om Sjövägen. 
I medborgarförslaget ges synpunkter och förslag på förändring av nuvarande trafikre
glering. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Utskott/presidium 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

l\~ 1W 
\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 

KS § 86 dnr. KS 1129/12-900 

Svar på motion från Bjärepartiet - Öppethållande 
av ungdomsgårdar i Båstads kommun 

19 

Beskrivning av ärendet Helena Stridh (BP) lämnade 2012-06-15 in en motion gällande öppethållande 
av kommunens ungdomsgårdar året om. Motionen blev återremitterad 
2013-05-20 till Teknik och service för att kompletteras med kostnadsberäkning 
samt kartläggning av behovet av att ha öppet året om. Kommunfullmäktige 
beslöt 2014-11-26 om återremiss för att finansieringen av öppethållandet 
skulle klargöras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Mia Lundström och Johan Linden, daterad 2015-01-28, 
bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Utskott/presidium 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. Dock tillvaratas intentionerna i motionen enligt nedan. 

2. Musteriet håller öppet sommaren 2015 t.o.m. den 10 juli. Öppettiderna är 
tisdag-torsdag kl. 14.00-21.00 och fredag kl. 16.00-23.00. 

3. Utvärdering/återkoppling av det utökade öppethållandet ska ske till 
KS au 2015-09-30. 

4. För att under 2015 finansiera de kostnader som undersökandet av behovet 
av utökat öppethållande medför ianspråktas 100 tkr av de medel som finns 
till KS förfogande under 2015. 

I usterandes signaturer 

~ 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

1ir 
\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 20 

KS § 87 dnr. KS 312/15 -900 

Uppdatering av bidragsnormer för föreningar 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. Båstads kommun 
ger föreningar möjlighet att söka bidrag för såväl verksamhet som 
anläggningar och dess drift. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Utskott/presidium 

Mittkoalitionen föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 
att se över bidragsnormerna så att eventuellt reviderade normer kommer 
att gälla från 2016-01-01. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Inkommer yrkanden från (FP), (MP), (M) och (S) enligt bilaga till protokollet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet remitteras till förvaltningen. 

2. De yrkanden från (FP) (MP), (M) och (S) som finns som bilagor till detta ärende 
ska följa med remissen till förvaltningen för att samtliga synpunkter ska beaktas. 

3. Förslaget till nya bidragsnormer ska senast vara klara för beslut av kommunfull
mäktige den 25 november 2015. 

Justerandes signaturer 

~~ 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

1w 
I 



2015.03.11 

Ärende 19: Uppdatering av bidragsnormer för föreningar. 

Förvaltningens direktiv från politiken skall vara: 

• Jämställdhet. 
• Tillgänglighet för funktionsnedsatta. 
• Främja integration. 
• Folkhälsa. 
• Särskilt beakta barn, unga och äldres behov. 

Utbildning på ledarna vilka krav skall vi ställa för bidrag? 

Beslut till kommunfullmäktige i November 2015. 

Ä ;1bt ~4~ \<i~ 
För Socialdemokraterna: lngi~ la Stefansson och Göran Klang. 



~mode aterna 
B~ÄRC: BÅSTAD 

Punkt 19 - Återremissyrkande 

V Att få belyst bakgrund och problembeskrivning varför bidragsnormerna ska 

/ uppdateras. När detta är belyst ges uppdrag att ta fram nytt förslag utifrån en 

politisk ambition. .,, . 
:J n IG{ u6/1f(!.. f .p ·~ t! O..c,[ t~,a J r -lcct r 1 d'!P-, 

:11) Redovisa bakgrund och problembeskrivning i maj alt juni 2015. 
i 

/~ 
Kerstin Gustafsso 

Gruppledare Mo eraterna 



l<S-11 mars 2015 

Ärende nr 19. Uppdatering av bidragsnormer för föreningar 

l<SAUs förslag att ta fram ett nytt förslag till bidragsnormer är i grunden bra 

men saknar ambitionsnivå och hur förslaget ska tas fram. 

Vi i Folkpartiet anser att målet med detta arbete ska vara att komma med 

förslag till bidragsnormer som bland annat syftar till ett jämställt föreningsliv 

men samtidigt underlättar att genomföra barn- och ungdomsaktiviteter. 

Dessutom ska syftet vara att underlätta för föreningarna att underhålla och öka 

tillgängligheten av sina anläggningar och att man skapar ett enkelt 

bidragssystem. 

Vid detta uppdateringsarbete är det viktigt att försl_aget tas fram i dialog och 

samverkan med föreningslivet. 

Därför yrkar Folkpartiet på följande tilläggspunkter: 

3. Arbetet med ett nytt förslag till bidragsnormer tas fram i dialog och 

samverkan med föreningslivet. 

4. Syftet med uppdateringsarbetet ska bland annat a. bidra till ett jämställt 

föreningsliv b. underlätta för föreningarna att genomföra barn och 

ungdomsaktiviteter c. underlätta för föreningar att underhålla sina 

anläggningar d. tillgänglighetsanpassa sina anläggningar och e. ett ur 

föreningslivet administrativt enkelt bidragssystem. 

(.y-<JJ 
I. \ 
\ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 21 

KS § 88 dnr. KS 311/15 -380 

Program för idrott och det rörliga friluftslivet 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. Idrottsrörelsen är en 
vital del för vidmakthållande och förbättringar i folkhälsan. Idrott har stor 
betydelse i människors liv, för såväl aktiva som passiva utövare. 

Underlag till beslutet 

Deltar ej i beslutet 

Ajournering 

Beslut 

Utskott/presidium 

Mittkoalitionen föreslår att en beredning tillsätts för att ta fram ett program 
för ovanstående som utgör underlag för planlagda insatser. Mittkoalitionen 
föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att senast till 
KS-sammanträdet i maj 2015 ta fram förslag till uppdragsbeskrivning för att 
föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M) Åsa Ragnarsson (M) och 
Gösta Sandgren (M) deltar ej i beslutet. 

Sammanträdet ajourneras en kort stund. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till ett program för idrott och det rörliga 
friluftslivet. 

2. Kommunfullmäktige föreslås ge fullmäktiges presidium i uppdrag att ta fram för
slag till en uppdragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

)usterandes signaturer 

~> 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

?Jw 
\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 22 

KS § 89 dnr. KS 310/ 15 -900 

Kommunens näringslivspolicy 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Utskott/presidium 

Mittkoalitionen föreslår att uppdra till förvaltningen att göra en översyn 
av Båstads kommuns näringslivspolicy. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Thomas Andersson (FP) med bifall från Katarina Toremalm (MP), Kerstin Gustafsson 
(M), Gösta Sandgren (M), Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C) yrkar följande 
förslag till beslut: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera näringslivspolicyn. 
2. Förvaltningen får dessutom i uppdrag att i dialog med näringslivsorganisationer ta 
fram förslag till hur skapa en gemensam målbild (kommun, näringsliv och ideburna 
sektorn) och vilka resurser som krävs för att göra ett sådant målbildsarbete. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera näringslivspolicyn. 

2. Förvaltningen får dessutom i uppdrag att i dialog med näringslivsorganisationer ta 
fram förslag till hur skapa en gemensam målbild (kommun, näringsliv och 
ideburna sektorn) och vilka resurser som krävs för att göra ett sådant målbildsar
bete. 

usterandes signaturer 

\ K~ä~ 
KF Utdrags bestyrkande 

' \ 



Mittkoalitionen 
Biärepaniet Centerpartiet Kristdemokraterna 

20150203 

~ÅS1~ADS KOMMUN 
~om munstyrelsen 

Revidering näringslivspolicy 
Gällande näringslivspolicy behöver en uppdatering och därför föreslås att en sådan sker. 

Föreslår att uppdra till förvaltningen att göra en översyn och kommer med förslag senast till 
Kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2015. 
Eventuellt bör politiker bidra. 

Gösta Gebauer 
Centerpartiet 
Talesperson i ärendet 

Bo Wendt 
Bjärepartiet 

Ingrid Edgardsdotter 
Kristdemokraterna 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 23 

KS § 90 dnr. KS 309-15 -460 

Kommunikation: "Hela Bjäre ska leva" 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Mittkoalitionen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att snabbut
reda kommunikations behoven och ge förslag som tillgodoser den 
politiska viljeinriktningen i största möjliga mån. Förslaget ska behandlas 
senast på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-14. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Thomas Andersson (FP) med bifall från Kerstin Gustafsson (M) och Gösta Sandgren 
(M): Yrkande enligt bilaga. 

Efter framställd proposition på Thomas Anderssons yrkande finner ordföranden att 
yrkandet bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet remitteras till förvaltningen. 

2. Ärendet ska återkomma till kommunstyrelsen efter avgränsning/förtydligande en
ligt bilagt yrkande till protokollet. 

3. Återkoppling av ärendet ska ske till kommunstyrelsen 1 ggr /kvartal. 

justerandes signaturer 

, ~ i nW d 
KF Utdrags bestyrkande 



Mittkoalitionen 
Biäreparliet centerpartiet Kristdemokraterna 

20150203 

®ÅSIADS KOMIViUM 
<om munstyrelsen 

vnr.~~=s~~\\s -'\!.,,~ 

Kommunikation "Hela Bjäre ska leva" 
Under senaste åren har kommunikationerna Båstad kommun diskuterats och det har varit svårt att få 
till en bra lösning för hela kommunen. 
För att få fram ett tillräckligt bra beslutsunderlag är det bra om man sammanställer det som finns 
och utreder det som ·saknas och sedan lämnar förslag till aktiviteter för att över tiden få en 
godtagbar kommunikation får så många som möjligt. 

Politisk viljeinriktning 
Allmänna kommunikationer ska tillgodose människors behov av att förflytta sig. 
Kommunikationerna ska också vara miljöstimulerande. 
Det ska säkerställa kommunikationerna för långsiktig och hållbar infrastruktur med utgångspunkt 
från de sex större tätorterna och kringliggande bebyggelse. 
Glesbygdstrafik ska finnas längs såväl sydkusten som mitt på halvön och i möjligaste mån 
norr kusten. 
Trafiken ska vara anpassad till de tidpunkter då behoven är störst, såväl vad gäller klockslag som 
dagar. 
Flexibilitet i val av busstorlek kan med fördel användas. 
Förslaget ska kostnads sättas men finansiär ska lämnas öppet. 

Mittkoalitionen föreslår 
att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att snabbutreda kommunikations behoven och ge 
förslag som tillgodoser den politiska viljeinriktningen i största möjliga mån. 
Förslaget ska behandlas senast på kommunstyrelsens oktobermöte. 



KS - 11 mars 2015 

Ärende nr. 22 Kommunikation - "Hela Bjäre ska leva" 

Folkpartiet anser att uppdraget är mycket omfattande och kräver dels precisering och dels 

begränsning om det ska vara möjligt att genomföra. 

I ärendebeskrivningen står att ge förslag som tillgodoser den politiska viljeinriktningen i 

största möjliga mån. Hur ska detta vara möjligt för förvaltningen med KSAUs förslag till 

uppdrag? - "Förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av persontransporter i 

kommunen i framtiden." 

Jag är osäker på att yrka återremiss på ett initiativ och därför yrkar Folkpartiet på - "att 

uppdraget förtydligas." 

De frågeställningar som bör redas ut är: 

a. Vilken typ av persontransporter avses - flyg, tåg, buss, taxi, cykel? 

b. Vilka kommunikationsbehov ska utredas? 

Kommunikation utifrån (andra kommuner) till kommunens olika 

orter/arbetsplatser 

Kommunikation från kommunen till andra 

kommuner/orter/arbetsplatser/sjukhus 

Kommunikationer inom kommunen mellan olika orter/arbetsplatser/skolor 

c. Vems kommunikationsbehov ska utredas - barnens och vuxenstuderandes behov, 

yrkesverksam mas behov, vuxna och äldres fritidsbehov? 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 24 

KS § 91 dnr. KS 313/15 -315 

Planläggning av Böske 37:1 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. För att skapa ytterligare 
tomtmark med inlandslokalisering och med syfte att skapa kvalitetsboende 
för fast boende önskar Mittkoalitionen aktivera exploatering av Böske 37:1. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Mittkoalitionen föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 
att ge förslag på exploatering och tidplan för Böske 37:1. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ansökan om planläggning av fas
tigheten Böske 37:1. 

2. Begäran om planläggning ska hanteras av kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

usterandes signaturer 

~ 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

ivv 



Minkoalitionen 
Biäreparliet Centerpartiet Kristdemokraterna 

Böske 37:1 - exploatering 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen · 

1015 -02- 1 g 
Dn~S?. ... 2.~).~ S -~~ ~ 
r~OOOQQ 00000 0 900 0 9 9 09 09 I 0 9 9 0 00 I 0 9 \} 

20150209 

För att skapa ytterligare tomtmark med inlandslokalisering och med syfte att skapa kvalitetsboende 
för fastboende önskar Mittkoalitionen aktivera exploatering av Böske 37:1. 

Mittkoalitionen ser det som viktigt att skapa möjligheter till utveckling och föiiätning av 
inlands byarna som har kraft att växa sig till sådan nivå att god samhällsservice kan etableras. 
Vi tänker långsiktigt hållbar planering där man på upp till tjugo år kan etablera service i fmm av 
såväl offentlig service som kommersiell service. 

Böske 37: 1 ser vi som ett viktigt steg i detta arbete och vill därför att förvaltningen påböijar och ger 
förslag till exploatering. 

Mittkoalitionen förslår 
att kommunstyrelsen ger planförvaltningen i uppdrag att ge förslag på expoatering och tidplan för 
Böske 37:1 

Gösta Gebauer 
Centerpartiet 

Bo Wendt 
Bjärepaiiiet 

Ingrid Edgardsdotter 
Kristdemohatema 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 25 

KS § 92 dnr. KS 835/14-200 

Svar på medborgarförslag - Kommunala tomter i Lindströms backe 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag om kommunala tomter i Lindströms backe i Västra Karup 
har inkommit till Båstads kommun 2014-05-27. Förslaget ger utryck för önskemål 
om att inrätta en tomtkö för Lindströms backe, avsätta budgetmedel till projektering 
av kommunala tomter samt att planeringen av området ska ske i samråd med lokalbe
folkningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och 
projektingenjör Fredrik Jönsson, bilaga. 

Föredragande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

[usterandes signaturer 

~~ 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~tv 
I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-11 

§ 93 dnr. KS 330/15 -350 

Enkel gångväg från Ranviksterassen till Trädgårdsvägen 

Blad 

26 

Beskrivning av ärendet Katarina Toremalm (MP) väcker ärende med önskemål om anläggande av en enkel 
gångväg från Ranviksterassens nordvästra hörn ner till Trädgårdsvägen. 

Underlag till beslutet Väckt ärende från Katarina Toremalm, bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Ärendet ska vara färdigt för beslut av kommunstyrelsen senast den 14 oktober 
2015. 

justerandes signaturer 

\ KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

l~ 1W 
' \ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2015-03-11 27 

dnr. KS 383/15 -500 

Utredning - ev. nytt reningsverk i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Med anledning av pågående diskussioner ang. samarbete kring vattenverk och re
ningsverk tillsammans med Laholms kommun väcker ordförande nytt ärende ang. ut
redning av ett ev. nytt reningsverk inom Båstads kommuns gränser. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning och kostnadsberäkning av ett 
nytt reningsverk inom kommunens gränser. 

justerandes signaturer 
\ KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ <]J;V 



ITTJ 
~ 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 28 

KS § 95 dnr. KS 384/15 -300 

Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Ordförande, Bo Wendt (BP) väcker nytt ärende efter samråd med förvaltningen, ang. 
att kommunstyrelsen ska uppdra åt förvaltningen att ta fram ett bostadsförsörjnings
program. 

Beslut 

Utskott/pres idium 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram 
för kommunen. 

usterandes signaturer 

,~ 1sw mnd 
KF Utdrags bestyrkande 

• 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 29 

KS § 96 dnr. KS 1572/13 -500 

Delägarinträde i Sydvatten - ärendet ska tas upp för beslut 

Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker nytt ärende enligt följande: 

Beslut 

Utskott/presidium 

Ärendet "Delägarinträde i Sydvatten" återremitterades från kommunfullmäktigemötet 
2013-12-18 för att förutsättningslöst utreda och återkomma med förslag om den lång
siktiga vattenförsörjningen för hela Båstads kommun. Underlaget som ska ligga till 
grund för beslutet ska först skickas till SGU som remissinstans. 

Detta har nu gjorts och både rapporten och yttrandet från SGU har inkommit till Bå
stads kommun. Rapporten redovisades i ekonomiutskottet i november 2014 och 
skickades sedan till SGU för yttrande. 

Allt underlag finns nu tillgängligt och därför är det viktigt att ärendet behandlas om
gående för beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet om "delägarinträde i Sydvatten" ska tas med som beslutsärende vid kom
munstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01. 

Justerandes signaturer 

~::i 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

pW 
\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 30 

KS § 97 dnr. KS 385/15 -600 

Backaskolan i Grevie - kostnadskalkyl och konsekvensbeskrivning 
av avyttring/rivning 

Beskrivning av ärendet Åsa Ragnarsson (M) väcker nytt ärende ang. Backaskolan i Grevie. De önskar att för
valtningen får i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl och konsekvensbeskrivning på 
avyttring/rivning av Backasskolan och att utredningen redovisas till kommunstyrel
sen senast den 13 maj 2015. 

Underlag till beslut Väckt ärendet från Åsa Ragnarsson (M) m.fl. bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl och konsekvensbeskriv
ning på avyttring/rivning av Backasskolan i Grevie. 

2. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 13 maj 2015. 

usterandes signaturer 

S ~1Wnd 
KF Utdrags bestyrkande 

\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 31 

KS § 98 dnr. KS 385/15 -600 

Planläggning av Lindströms backe i Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) väcker nytt ärende enligt följande: 

Beslut 

Utskott/presidium 

Med anledning av dagens beslut gällande medborgarförslag - kommunala tomter i 
Lindströms backe i Västra Karup yrkar folkpartiet: 

1. Planarbetet för Lindströms backe påbörjas med målet att ha en detaljplan klar för 
antagande senast våren 2017. Dialog och samråd hålls med lokalbefolkningen under 
planarbetet. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att komma medförs/ag till, hur tomtkö för kommunala 
tomter kan bidra till att, dels fånga allmänhetens efterfrågan för området, dels fånga 
byggintressenters intresse för området. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes signaturer 

~ 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

tW 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 32 

KS § 99 dnr. KS 571/14 -315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Beslut om granskning 

Beskrivning av ärendet 2014-06-25 beslutade kommunstyrelsen att förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:7 
får upprättas samt samråd hållas. Syftet med planläggningen är att möjliggöra att 
kommunen tar över ansvar för väghållningen för Stationsterrassen i sin helhet. 
Detta i enlighet med ett avtal med Trafikverket som kommunfullmäktige beslutade 
gå vidare med 2014-03-12, gällande bland annat genomförande och finansiering 
av Inre Kustvägen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, med tillhörande bilagor. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Planförslaget godkänns för granskning med revideringar i enlighet med samråds
redogörelsen. 

justerandes signaturer 

~ 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

tW 
\ 


