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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2015-06-24 

Sessionssalen i Båstad, kl. 18.30 - 22.20. 

Se bifogad närvarolista. 

Henrik Andersson, sekreterare 
Henrik Andersson, verksamhetsområdeschef, § 159. 

Carolin Gräbner och Uno Johansson. Ersättare: Jacob Trattner. 

Kommunkansliet i Båstad, tisdagen den 30 juni kl. 16.30. 

Blad 

1 (19) 

Sekreterare Paragrafer: 157 - 174 

Ordförande 
Ann-Margret Kj . 

Justerande auo~~ 
Carolin Gräbner 

ANSLAGSBEVIS 

Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum: 2015-06-24 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

30/6-22/7 

Kommunkontoret i Båstad 

~~--
Henrik Ande'rsson 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2015-06-24 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 165 165 165 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt 
N X D D 

(M) Kerstin Gustafsson 
N X D D 

(BP) Eddie Grankvist 
N X D D 

(S) Ingela Stefansson 
N X D D 

(SD) f,HH ffiFist:ifl IHgemaH 
Ingemar Nilsson N X D D 

(C) Stefan Olsson 
N X D D 

(BP) Helena Stridh 
N X D D 

(M) Åsa Ragnarsson N X D D 
(FP) Thomas Andersson 

N X D D 
(BP) James Johnson 

N X D D 
(S) Adem Qerimaj 

N X D D 
(SD) Carolin Gräbner 

N X D D 
(C) Uno Johansson 

N X D D 
(M) JeHas PeFsseH I<elliH 

Jacob Trattner N X D D 
(BP) Kjell Andersson 

N X D D 
(BP) Hans Grönqvist 

N X D D 
(MP) Katarina Toremalm 

N X D D 
(M) Fredrik From 

N X D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson 

N X D D 
(S) GeFaH KlaHg 

Jessica Andersson N X D D 
(SD) Inge Sanden 

N X D D 
(C) Sonia Larsson 

N X D D 
(FP) ARHa ReseeFg Sven-Olof Bengtsson N X D D 
(BP) Helena Kruse N X D D 

I (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
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Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 165 165 165 

Ledamot Til? ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Christer de la Motte 
N X D D D D D D 

(BP) Inge Henriksson 
N X D D D D D D 

(S) Ingrid Zäther 
N X D D D D D D 

(BP) Lars Fagerberg 
N X D D D D D D 

(SD) Jonatan Andersson 
N X D D D D D D 

(M) +eHy lvaFSS8H 
Ann Elofson N X D D D D D D 

(C) Ib Nilsson 
N X D D D D D D 

(BP) MaFiaHHe K MjäeeFg 
Roland Nelson N X D D D D D [l 

(BP) Karin Schmidt 
N X D D D D D 0 

(M) Daniel Olofsson 
N X D D D D D D 

(MP) Mårten Sterner 
N X D D D D D D 

(SD) Ingegerd Nilsson 
N X D D D D D D 

(FP) Mats bHHEleeFg 
F D D D D D D 

(C) Michaela Backman 
N X D D D D D D 

(M) Susanna Heiskanen 
N X D D D D D D 

(S) Ann-Margret Kjellberg 
N X D D D D D D 

(BP) Mål~aH MärnstaEl 
Erik Helbl N X D D D D D D 

SUMMA: 40 20 17 3 
( -

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



c· 

( 

( ' 

( 

rlLI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 
Kommunfullmäktige den 24 juni 2015 

I Paragraf, ärendebeskrivning 

155. Godkännande av dagordningen 

156. Överklagande av länsstyrelsens beslut angående utvidgade strandskyddsområden 

i Norrviken-Kattvik- nu fråga om utvecklande av skälen för överklagandet 

157. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

158. Begäran från Båstadhem att få starta byggnation av Malens Trygghets boende 

159. Mottagande av asylsökande ensamkommande barn enligt gällande fördelningstal 

160. Pågatåg Express mellan Helsingborg och Halmstad från 2016 

161. Ny friidrottsanläggning vid Öre bäcksvallen i Båstad 

162. Reducering/förändring av 2015 års investerings- och exploateringsutgifter 

163. Ansvarsfrihet 2014 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

164. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

165. Svar på motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, beteckning 24:1, 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

upplåts för produktion av jordbruksprodukter 

Svar på motion om demenssjuksköterska 

Svar på motion om djur i vård och omsorg 

Svar på motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

Svar på medborgarförslag om simhall i kommunen 

Avsägelse av uppdrag- Ingemar Jönsson (BP) 

Fråga från Katarina Toremalm (MP) 

- Pågatåg Express och halvtimmestrafik i Förslöv 

172. Fråga från Daniel Olofsson m.fl. (M) - Campingförbud på Prästlidens parkering 

173. Beslutslogg för kommunfullmäktige 

17 4. Delgivningar 
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Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-06-24 2 

KF § 157 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

Bilagd förteckning redovisar de motioner och medborgarförslag som inkommit 
till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget från Hans Johansson m.fl. i Förslöv om att upplåta 
lokaler i Strandängsskolans A-hus till ett integrationsprojekt godkänns 
och skickas till ärendegenomgångsmötet den 24 augusti för beredning. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 

Cq 
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Hans Johansson 

Himmelstorpsvägen 73 

269 73 Förslöv 

e-post: hans.johansson@rfhl.se 

Tfn 043145 14 25 

073 769 55 92 

Förslöv 2015-06-13 

Båstad kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsryrel~ttn 

2015 -06- 1 3 
D~ ... ~~ ... S?.S?.~.~~~ 
.~~~$.::-... ~.~SJ ........... .. 

Medborgarförslag från RFHL-Oberoende Nordvästskåne 

- Ett integrationsprojekt för utveckling, delaktighet och egenmakt enligt en beprövad pedagogisk metod -

Vi föreslår att kommunen upplåter Strandängsskolans A-hus som ett 

integreringsprojekt med ett kombinerat allaktivitetshus och en utbildnings

verksamhet utifrån kofoedsskolornas pedagogik och människosyn. 

Bakgrund: 

Samhällets alltmera sublima utslagningsmekanismer har medfört att en stor grupp 

människor har marginaliserats i beroendesjukdomar, arbetslöshet, psykisk sjukdom 

samt i en alienerande social och kulturell villsenhet. 

Vi menar att samhället bör tillvarata den slumrande potential av kunskap, erfarenhet 

och vilja att leverera som dessa olika subgrupper representerar. 

Integreringens grundtanke är att ge alla människor en plattform och en konkret 

känsla av delaktighet, att spela en roll, kort sagt att få vara med och att behövas. 

Tillspetsat frågor vi oss samtidigt om samhället verkligen har råd att stöta ut så 

stora grupper som nu sker, en utslagning som genererar kriminalitet, missbruk 

( och otrygga förhållanden vilket i förläggningen drabbar oss alla. 

Den svenska debatten kretsar kring integration och den politiska majoriteten tycks vara 

överens om att det är målet, men det finns få konkreta tankar om hur det skall göras. 

Vi fann en fungerande metod på andra sidan sundet och det är den som vi nu 

vill implementera i Båstad, som i så fall kommer att få Sveriges första Kofoedsskola. 

Kofoedesskolorna i Danmark som har en snart hundraårig tradition och 

kunskap i att stimulera, aktiver och därmed integrera vuxna människor in 

i den samhällsgemenskap som de av olika anledningar var utestängda ifrån. 

Vi har valt arbetsnamnet Pygmalionskolan på vår försvenskade variant. 

Namnet kommer från ett pedagogiskt antagande om att människor svarar 

upp på det sätt som de blir behandlade och tilltalade, den s.k. Pygmalioneffekten. 



Målet för Kofoedssoklans elever i Danamark är att de skall bli: 

Starkare, duktigare och lyckligare. 

Vår skola skall sträva mot samma mål samt att deltagarna skall uppleva en tilltagande känsla 

av: Delaktighet och egenmalet. 

Funktionsnedsättningar och utanförskap skall egentligen inte skapa gränser och 

motsättningar mellan utsatta grupper, det borde förena dem och den gemen

skapen kan rätt utnyttjad användas som en helande och samhällsnyttig kraft. 

Att fragmentera människor utifrån diagnoser, bakgrund, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, 

kulturella eller sociala särarter är att skapa problem i stället för att lösa dem. 

Samhällsekonomiskt är det tveksamt om vi har råd med att fortsätta exkludera 

presumtiva krafter på det sätt som vi gör idag. Frågan är om vi skall fortsätta med att 

se och behandla marginaliserade människor som en belastning eller som en resurs? 

Vi vill skapa en oas av samlande kraft under samma tak och vi ser att möjligheterna finns. 

Vi har tagit initiala kontakter med Kofoedsskole i Köpenhamn, ABF, Kvarnby folkhögskola, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nu vill vi genomföra detta tillsammans med 

kommunen, vilket kommer att placera Båstad på den pedagogiska Sverigekartan. 

Läs mer om Kofoedsskole på: 

www.kofoedsskole.dk 

RFHL: 

www.rfhl.se 

Ring eller skriv om något är oklart: 

Mona-Britt Källbäck 

Hans Johansson 

Ulf Ringdahl 

043172720 

mona.kallback@telia .com 

043145 14 25 

hans.johansson@rfhl.se 

070 492 22 49 

ringdahl48@gmail.com 

Hans Johansson 

Ordförande RFHL-Oberoende Nordvästskåne 

( 

( 

( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-24 

KF § 158 Dnr KS 000528/2015-905 

Begäran från Båstad hem att få starta byggnation av Malens 
Trygghetsboende 

3 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-11 § 168 i ett inriktnings beslut bland 
annat att "kommunen vill medverka till att trygghetsboenden etableras i alla tre 
kommundelarna". Kommunstyrelsen beslutade därefter 2011-09-14 § 236 att 
det tidigare inriktningsbeslutet skulle kvarstå. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

Båstadhem har i skrivelse inkommen 2015-04-02, via bolagets VD Robert Falk, 
ansökt om kommunfullmäktiges godkännande till att bygga ett trygghets
boende i Båstad. Av skrivelsen framgår även att bolaget räknar med en 
preliminär kostnad för projektet på ca 130 mkr. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefJohan Linden, daterad 2015-06-02 . 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-24. 

Hans Grönqvist (BP): Bifall till liggande förslag. 

Christer de la Matte (M), Thomas Andersson (FP), Uno Johansson (C), Katarina 
Toremalm (MP) och Ingela Stefansson (S): Bifall till liggande förslag, med 
följande tillägg: Ytterligare konvertering av hyresrätter till bostadsrätter 
får ej ske. 

Carolin Gräbner (SD): Enbart hyresrätter ska byggas. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
fullmäktige bifallit liggande förslag. 

Därefter frågar ordföranden om fullmäktige kan bifalla tilläggsyrkandet 
från Christer de la Matte m.fl. och finner att yrkandet bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige godkänner Båstadhems investeringsbeslut om att 
bygga Malens Trygghetsboende i Båstad med båda upplåtelseformerna 
- hyresrätt och bostadsrätt. 

2. Ytterligare konvertering av hyresrätter till bostadsrätter får ej ske. 

3. Därmed upphävs kommunstyrelsens beslut 2011-09-14 § 236 samt 
kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-06-10, § 173. 

Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig samtliga 
ledamöter från sverigedemokraterna. 

j usterandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-06-02 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS000528/2015-905 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Båstadhem, ekonomiavdelningen, Vård- och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Båstadhem med begäran om godkännande att starta byggnation 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-09-14 § 236 "Trygghetsboende i Båstad" 

Samråd har skett med: 
Robert Falk, VD Båstadhem AB 

Begäran från Båstadhem att få starta byggnation av Malens 
Trygghetsboende i Båstad 

Bakgrund 

1 (1) 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-11§168 i ett inriktningsbeslut bland annat att "kommu
nen vill medverka till att trygghetsboenden etableras i alla tre kommundelarna". Kommunsty
relsen beslutade därefter 2011-09-14 § 236 att det tidigare inriktningsbeslutet skulle kvarstå. 

Båstadhem har i skrivelse inkommen 2015-04-02, via bolagets VD Robert Falk, ansökt om 
kommunfullmäktiges godkännande till att bygga ett Trygghets boende i Båstad. Av skrivelsen 
framgår även att bolaget räknar med en preliminär kostnad för projektet på ca 130 mkr. 

Aktuellt 
Enligt§ 5, bolagsordningen, ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlig
het att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 
för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kommunen. I ägardirektivet regleras när
mare att så ska ske bland annat när det är frågan om "investeringsbeslut eller beslut om avytt
ring av större omfattning, överstigande 10 miljoner kronor'. 

Den borgensram som kommunen beviljat för Båstadhem uppgår enligt beslut i KF 2013-04-24 
§ 83 till 573 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. I dagsläget uppgår de lån kommu
nen borgar för hos Båstadhem till 428,5 mkr. Detta innebär att det finns ett utrymme inom 
befintlig borgensram på drygt 144 mkr. Förutsatt att bolagets övriga lånebehov förblir oför
ändrat görs alltså i dagsläget en bedömning att något nytt beslut om utökad borgensram inte 
behöver fattas. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Båstadhems investeringsbeslut om att bygga Malens 
Trygghetsboende i Båstad. 

Båstad och 2015-06-02-

~~ \ 
Johan Linden 
Ekonomichef 
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Till 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun 

Kompletterande information till - Fråga· från Båstadhem i enlighet med § 5, Bolagsordning för 
Båstad hem AB - Godkännande att starta byggnation av Malens Trygghetsboende i Båstad av 2015-
04-02. 

Jag har tidigare, se rubriken, tillskrivit Kommunfullmäktige och begärt accept från fullmäktige för att 
Båstad hem ska få genomföra bygget av ett Trygghetsboende i Båstad. När vi på vårt styrelsemötet 
igår den11 juni pratade om Trygghetsboendet rapporterade styrelsemedlem om att 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 27 maj 2015 vid behandling av vår begäran åberopat KS 
beslut 2011-0511§168 varav framgår att "alla lägenheter ska upplåtas med hyresrätt". 

Inför projekteringen av Trygghetsboendet har Båstad hem i samråd med pensionärsorganisationerna 
gått ut med en enkät till samtliga boende i kommunen som är 65 år och ställt ett antal frågor om 
vilka förväntningar man har på ett Trygghetsboende. Bland annat frågade vilken upplåtelseform man 
önska bo i. 1/3 av de svarande har då svarat att man vill bo i bostadsrätt. 

Vi vill nu kunna ge möjlighet för de som önskar bo i hyresrätt men även för de som hellre väljer 
i 

bostadsrätt. Genom bostadsrätt får vi en bättre finansiering av projektet. Vi har skapat en kö till 
Trygghetsboendet och i den står idag 76 betalande i kö för bostadsrätt. 

En enig styrelse i Båstad hem AB har beslutat driva projektet med upplåtelseformerna hyres- och 
bostadsrätt. 

( 

( 

( 

Jag vil också framhålla att vi i den ägardialog som hålls med KSAU:s presidie berättat om enkäten och ( 
vår avsikt att bygga. både hyresrätt och bostadsrätt. Vid ägarmöten har vi aldrig mötts av besked om 
att ägaren inte skulle acceptera en byggnation med båda upplåtelseformerna. 

Båstad hem AB ansöker om kommunfullmäktiges godkännande till att bygga ett Trygghetsboende i 
Båstad med båda upplåtelseformerna - hyresrätt och bostadsrätt. 

Båstad 2015-06-12 

);(,~~~,.r;;:::if 
Robert Falk 
VD, Båstadhem AB 

BÅSTADHEM AB Fridhemsv. 7 A 
Org.nr. 556527-7059 Båstad 

Box 111 6 
269 22 Båstad 

Telefon 
0431750 30 

Fax 
0431756 72 

Hemsida 
www. bastadhem. se 

Bankgiro 
650 - 8428 
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Kommunfullmäktige 2015-06-24 

KF § 159 Dnr KS 000809/2015-604 

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn 
enligt gällande fördelningstal 

4 

Beskrivning av ärendet Den 1 januari2014 trädde en lagändring i kraft, som ger utvidgade möjligheter 
för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn. Efter 
lagändringen krävs det inte längre några särskilda skäl för att anvisa barn till 
kommuner utan överenskommelse. Lagändringen innebär även att Migrations
verket har möjlighet att anvisa ensamkommande barn utöver vad upprättade 
överenskommelser säger. Detta innebär att alla Sveriges kommuner numera 
måste vara förberedda på att ta emot ensamkommande asylsökande barn. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

Den 4 juni 2015 informerade Länsstyrelsen och Migrationsverket Båstads 
kommun om att behovet av asylplatser är fortsatt stort samt att det tredje 
steget av anvisningsprincipernas 4 steg inom kort kommer bli aktuellt. 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Patrik Sumner, daterad 2015-06-12, med 
tillhörande bilagor. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-24. 

Ingela Stefansson (S), Katarina Toremalm (MP), Åsa Ragnarsson (M), Christer 
de la Motte (M) och Thomas Andersson (FP): Bifall till liggande förslag. 

Carolin Gräbner (SD): Avslag. 

Även Inge Sanden (SD), Bo Wendt (BP), Hans Grönqvist (BP), Jessica 
Andersson (S), James Johnson (BP) och Adem Qerimaj (S) yttrar sig. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
fullmäktige bifallit liggande förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun tecknar en ny överenskommelse med Migrationsverket 
om att följa Länsstyrelsens fördelningstal avseende ensamkommande barn 
och att den ska gälla pojkar i åldrarna 15-17 år. 

2. Överenskommelsen ska tecknas från 2015-08-17. 

Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig samtliga 
ledamöter från sverigedemokraterna. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd Utdrags bestyrkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2015-06-12 

Handläggare: Patrik Sumner 

Dnr: KS oro<&o'l/2015 - 6fJ'i 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 Utredning kring Mottagande av asylsökande ensamkommande barn enligt gällande 
fördelningstal 
Bilaga 2 Barnkonsekvensanalys 

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn enligt 
gällande fördelningstal 

Bakgrund 

1 (2) 

Den 1 januari 2014 trädde en lagändring i kraft, som ger utvidgade möjligheter för 
Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn. Efter lagändringen krävs det 
inte längre några särskilda skäl för att anvisa barn till kommuner utan överenskommelse. 
Lagändringen innebär även att Migrationsverket har möjlighet att anvisa ensamkommande 
barn utöver vad upprättade överenskommelser säger. Detta innebär att alla Sveriges 
kommuner numera måste vara förberedda på att ta emot ensamkommande asylsökande barn. 
Den 4 juni 2015 informerade Länsstyrelsen och Migrationsverket Båstads kommun om att 
behovet av asylplatser är fortsatt stort samt att det tredje steget av anvisningsprincipernas 4 
steg inom kort kommer bli aktuellt. (se dnr KS000809 /2015-604) 

Aktuellt 

Båstads Kommun har en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket om att 
tillhandahålla 20 platser varav 8.alltid ska vara tillgängliga för asylsökande ensamkommande 
barn (asylplatser). Med anledning av den höga inströmningen och kommunens fördelningstal 
om 12 asylplatser aktualiseras frågan kring huruvida Båstads Kommun bör följa 
fördelningstalet eller ej. 

Övervägande/framtid 

Se bilaga 1, Utredning kring Mottagande av asylsökande ensamkommande barn enligt gällande 
fördelningstal 
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Sammanfattning 

Som framgår av utredningen (bilaga 1) kommer ett flertal av kommunens verksamheter 
beröras av ett ökat mottagande. Kommunens möjligheter att själv planera mottagandet av 
asylsökande ensamkommande barn försvåras med överenskommelse om ett mottagande som 
understiger fördelningstalet. Förslaget till beslut om en överenskommelse i linje med 
fördelningstalet grundar sig i bättre möjligheter till framförhållning och bedöms därmed ge 
förutsättningar för ett mer kvalitativt mottagande. 

Barnkonsekvensanalys 

Ja, se bilaga 2, Bamkonsekvensanalys. 

Förslag till beslut 

-Att kommunen tecknar en ny överenskommelse med Migrationsverket om att följa 
Länsstyrelsens fördelningstal avseende ensamkommande barn och att den ska gälla pojkar i 
åldrarna 15-17 år. 
-Att kommunen tecknar denna överenskommelsen från 2015-08-17. 

I tjänsten 
Båstad, 2015-06-12 

Patrik Sumner 
Enhetschef IoF 

( 

( 
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Bildning & arbete 

Datum: 2015-06-12 

Handläggare: Patrik Sumner 

Dnr: 

Till: Kommunfullmäktige 

Bilaga 1 

Utredning 

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn enligt gällande 
fördelningstal 

Bakgrund 
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Antalet asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige har under de senaste 
åren ständigt ökat och år 2015 ser, enligt Migrationsverkets prognoser, inte ut att bli ett un
dantag. Plats bristen för ensamkommande barn har under en längre tid varit akut. Behovet av 
platser ute i kommunerna är således fortsatt stort varför Migrationsverket i samverkan med 
Länsstyrelsen i Skåne ständigt arbetar för att få fram ytterligare platser under de kommande 
åren. Båstads kommun har sedan 2010 tagit emot totalt 43 anvisade ensamkommande barn. 

Aktuellt 

Båstads Kommuns fördelningstal för år 2015 är 12 asylplatser. Sedan 1 januari 2014 har Bå
stads Kommun ett avtal om 8 asylplatser och 12 platser för barn med uppehållstillstånd. Ett 
avtal som således är på ett lägre nivå än vad som beräknas behövas enligt Länsstyrelsen. 

Migrationsverket ser nu ett behov av att inom kort använda sig av utvidgade anvisningar. Till 
en början är steg 3 i nedan nämnd anvisningsprincip aktuell. Men om antalet asylsökande en
samkommande barn fortsätter att vara högt, kan steg 4 bli aktuellt redan i sommar. 

Övervägande/framtid 

Från avtal om 8 asylplatser till avtal enligt gällande fördelningstal 

Båstads kommuns fördelningstal för år 2015 är 12. Varje plats beräknas omsättas ca 2 gånger. 
Detta innebär att kommunen under år 2015 kommer ha ett faktiskt mottagande på ca 24 barn. 
Hittills under 2015 har sju ensamkommande barn anvisats till Båstads Kommun. Samtliga en
samkommande barn anvisas till kommunerna enligt nedan nämnd anvisningspricip: 

1. I första hand anvisar Migrationsverket en kommun där barnet har eller anses ha en viss 
anknytning. Det kan till exempel vara att barnet har släktingar som bor i kommunen. 

2. Om barnet saknar anknytning till en viss kommun anvisar verket istället en kommun 
som ha en överenskommelse om mottagande och en tillgänglig ledig plats. 

3. Om det inte är aktuellt med någon av de två första stegen ska verket anvisa kommuner 
som saknar överenskommelse om mottagning, har överenskommelse, men som inte 
påbörjat mottagandet eller har färre överenskomna platser än kommunens fördel
ningstal. 

150612\lbf\ps 
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4. Om det kommer så många fler barn än beräknat och anvisning enligt de tre första ste
gen inte räcker till börjar Migrationsverket anvisa enligt steg 4. Dessa anvisningar sker 
utifrån samma jämnviktande fördelning som styr fördelningstalen så länge det behövs 
fram till årsskiftet. Då "nollställer" Migrationsverket anvisningarna och börjar från bör
jan. 

Att inte följa fördelningstalet 

Att inte teckna en ny överenskommelse i enlighet med gällande fördelningstal skulle försvåra 
och komplicera arbetet på Båstads Kommuns hem för vård eller boende (HVB) för ensam
kommande barn, Skutan. Att, med kvalitet, driva ett HVB med både flickor och pojkar i alla åld
rar upp till 21 år är i stort sett omöjligt och är något Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
direkt avråder ifrån. En jämn, om än högre, inströmning av anvisningar fördelat på hela året, är 
att föredra då detta underlättar planerandet och ökar möjligheterna till en god kvalitet i mot
tagandet. För barnens bästa är det av stor vikt att verksamheten kan planera och förbereda 
mottagandet av ett nytt barn, vilken ålder barnet har och om det är en pojke eller flicka. Att 
inte teckna en ny överenskommelse skulle innebära att vi får svårt att styra detta. ( 

Att följa fördelningstalet 

En någorlunda jämn fördelning av anvisningar över året är som ovan nämnt att föredra och det 
kan endast uppnås med en överenskommelse som är i linje med fördelningstalet. Antalet asyl
platser är avgörande för hur många ungdomar som i realiteten kommer att anvisas till kom
munen. Länsstyrelsen har meddelat att 12 asylplatser är Båstads Kommuns fördelningstal. 
Med resonemanget att varje asylplats omsätts ungefär två gånger per år så innebär 12 asyl
platser i realiteten ca 24 barn. 

Konsekvenser för verksamheter som berörs 

Konsekvenser för skolan och elevhälsan 

Gymnasieskolan såväl som grundskolan kommer få fler ensamkommande barn i sina verksam
heter under år 2015 och åren framöver. Det ökade antalet ställer bland annat ökade krav på 
modersmålsundervisning, studiehandledning, tolkanvändning och ökad administration, allt för 
en väl fungerande utbildning med lyckade resultat. Det medför större grupper inom gymnasi
ets språkintroduktion som är ett av gymnasiets lntroduktionsprogram. Men även fler under
visningstimmar (det kan beröra flera olika ämnen beroende på elevernas bakgrund och för
kunskaper) samt en samordnare som tar ansvar för helheten i elevernas gymnasieutbildning. 
Då dessa barn och ungdomar ofta har både fysiska och psykiska trauman med sig är det rimligt 
att anta att elevhälsan kommer få fler besök av just denna grupp. Då elevhälsan även är invol
verade inför elevernas skolstart kommer det innebära fler elever att hantera än tidigare. Sam
manfattningsvis vad gäller skolan uch elevhälsan kan sägas att fler elever medför ökade kost
nader och behov av utökade kompetenser samt flexibla lösningar. 

Konsekvenser för Skutans HVB 

Skutan har i dagsläget fullbelagt. Oavsett om kommunen tecknar en ny överenskommelse eller 
ej så är bedömningen som görs sådan att detta inte kommer kunna hanteras i befintliga lokaler 
och med befintlig personal. För att klara av ett ökat mottagande finns tre alternativ: 

A) Att kommunen införskaffar ytterligare lokaler att bedriva verksamhet i. 

( 
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B) Att placera ett antal barn i familjehem. Ett sådant förfarande innebär bland annat att famil
jehem ska hittas och utredas av vidareutbildad socionom. Enligt lagstiftningen som trädde i 
kraft i januari 2013, ska en socialsekreterare utreda familjehemmet och en annan vara ansva
rig för den unge samt ytterligare en socialsekreterare ansvarig för familjehemmet. Detta förfa
rande kräver stora resurser och belastar ett redan ansträngt IoF. Dessutom säger erfarenhet 
att det kan vara mycket svårt att finna dessa familjehem. 

C) Att placera ett antal barn på privata hem för vård eller boende (HVB). Detta alternativ skulle 
vara möjligt om ett eller flera HVB, gärna med geografisk närhet till Båstads kommun, gick att 
upphandla. Ett avtal med ett HVB som kan tillhandahålla ett visst antal platser vore att föredra 
då det verkligen skulle underlätta arbetet med placeringarna och uppföljningarna av desamma. 

Konsekvenser kring bostadsförsörjningen 

Om behovet av träningslägenheter till de ensamkommande barnen inte kan tillgodoses omöj
liggörs mottagandet, såvida inte ett eventuellt upphandlat HVB även kan tillhandahålla en ut
slussverksamhet där träningslägenheter inkluderas som en naturlig del i verksamheten. Upp
skattningsvis kommer det inom ett till två år finnas ett behov av sammanlagt 20-30 stycken 
träningslägenheter. 

KonsekvenserförloF 

Oavsett vilken väg kommunen väljer så kommer antalet mottagna ensamkommande barn att 
öka. Antalet mottagna ensamkommande barn som får permanent uppehållstillstånd kommer, 
precis som under tidigare år, att räknas av från kommunens gällande "Överenskommelse om 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande". 

Det lagstyrda kravet på utredda familjehem, socialsekreterare till den enskilde samt socialsek
reterare för familjehemmet, innebär en rejäl resursförstärkning av socialsekreterare för barn 
och unga om vi inte kan placera barnen på vårt kommunala HVB. Denna resursförstärkning får 
finansieras av den dygnsersättning som utgår för barnet. 

Konsekvenser för överförmyndaren 

Överförmyndaren kommer att få en fortsatt hög belastning med minst lika många godmansför
ordnanden som tidigare. Sannolikt kommer nya gode män behöva rekryteras av överförmyn
daren, något som inte varit helt enkelt de senaste åren. 

Sammanfattning 

Ett flertal verksamheter berörs av mottagandet vilket kräver att alla behöver planera för ett 
sådant så att de ensamkommande barn som anvisas till Båstads kommun får så goda förutsätt
ningar som möjligt. Då inströmningen nu är så stor som den är, kommer flexibilitet vad gäller 
olika lösningar för mottagandet vara oerhört viktigt. För barnens bästa, vilket alltid är i fokus 
för personal och ledning inom IoF, är det av största vikt att det finns en framförhållning i verk
samheten och ett tydligt barnfokus. Vi kommer behöva ha en långsiktig planering för motta
gandet och våga satsa på de barn vi tar emot. Det vore högst olyckligt om vi inte, på ett kvalita
tivt bra sätt, skulle lyckas ta emot de barn som flyttar till vår kommun. 

Nödvändigt från IoF:s sida är det finns tillgång till lägenheter. Utan träningslägenheter till ut
slussverksamheten för de ensamkommande barnen, kan vi inte ta emot några ungdomar alls. 
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En kvalitativ skolgång är oerhört viktig för alla barns uppväxt och utveckling och invandrar
barnen är inga undantag. För att vi med kvalitet ska kunna ta emot denna grupp unga de närm
aste åren kommer satsningar inom skolan vara avgörande för hur väl vi kommer lyckas med 
regeringens uppdrag avseende integration. Att vänta och se hur det går är med andra ord inget 
alternativ. 

En kvalitativ integration kräver resurser i olika verksamheter, såväl inom skolan som inom IoF. 
Vi måste vara öppna för nya lösningar och ta ansvar för de barn som kommer till vår kommun. 
Om vi inte gör vårt bästa och tillför, samt på ett bra sätt, fördelar de resurser som krävs, kan 
redan svårt traumatiserade barn drabbas ytterligare. 

Patrik Sumner 
Enhetschef IoF 

( 
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Barnkonsekvensanalys 

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn enligt gällande för
delningstal 

1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 

Ja: X 

Motivering för beslutet: Tjänsteskrivelsen handlar om att mottagandet av ensamkommande barn 
och huruvida det bör ligga i linje med gällande fördelningstal eller ej. En barnkonsekvensanalys är 
därför aktuell. 

2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 

Positivt: X Negativt: 

Motivering för beslutet: Beslutet att följa Länsstyrelsens fördelningstal avseende mot
tagandet av ensamkommande barn innebär att Båstads kommun lättare kan planera 
för verksamheten och ha en bättre framförhållning i mottagandet. Detta innebär i sin 
tur att kvaliteten i arbetet med de ensamkommande barnen ökar inom såväl IoF som 
inom skolan. Genom beslutet ges barnen bättre förutsättningar för en lyckad och kvali
tativt god integrering och en chans till en god livskvalitet. 

3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? 

Ja: Nej: X 

Motivering för beslutet: Ett barn har rätt att uttrycka sina åsikter inte minst i frågor 
som berör barnet självt. Detta ärende handlar inte om något enskilt barn utan berör 
mottagandet och arbetet med ensamkommande barn i allmänhet. Därför har inga barn 
getts möjlighet till inflytande i beslutet. 

4. Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnkonvention
en? 

Ja: Nej: X 

Motivering för beslutet: Beslutet handlar inte om hur vi i vardagen ska arbeta med bar
nen eller vad vi gör för dem. Det handlar om att vi ska göra det och i vilken omfattning. 
När det kommer till hur vi gör och vad vi gör, ges barnen alltid utrymme till inflytande. 
Att vi arbetar med dem är inget de kan påverka och är inget som strider mot Barnkon
ventionen, snarare tvärtom. 

Påtrik Sumner, 
Enhetschef IoF 

131028\t:\integration\skrivelser\mottagandet 2015 ff\ny mapp\2015 barnkonsekvensanalys fördelningstal.docx\ps 
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.information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets 
kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn 

Allt tler ensamkommande barn kommei· till Sverige för att söka asyl. Under 
årets forn första månader sökte över 3 I 00 ensamkommande barn asyl, yjjket är 
en ökning med nämrnre 80 procentjämfört med samma period förra året 

Med anledning av detta finns i nuläget inte tillräckligt många asylplatser för 
dessa barn. Därför kommer Migrationsverket iriom kort behöva använda sig av 
utvidgade anvisningar. 

Anvisningen sker uti trän en faststäl1d modelJ för kommunanvisning. 
Prinoiperna för anvisningar enligt den fastställda modeilen med tillhörande 
fördelningstal har tagits fram i samarbete mellan Migrationsverket och 
Länsstyrelserna, i dialog med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Bamombudsmannen. Principerna styr turordningen för 
Migrationsverkets kommunanvisningar. Fördelningstalen anger hur många 
platser en kommun förväntas tillhandahålla för mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn. Anvisningsprincipema och systemet med fördelningstal 
böt:jade gälla den I januari 2014. 

Anvisuingsprincipernas (vra .steg: 

f. I första hand anvisar Migrationsverket en kommun där barnet har eller 
anses ha en viss anknytning. Det kan till exempel vara att barnet har 
släktingar som bor i kommunen. 

2. Om barnet saknar anlrnytning till en viss kommun anvisar verket jstä!Iet 
en kommun som har en överenskommelse om mottagande och en 
tillgänglig och ledig plats. 

3. Om det inte Ur aktuellt med någon av de två första stegen ska verket 
anvisa kommuner som saknar överenskommelse om mottagning, har 
överenskommelse, men .som inte påböijat mottagandet eller har ·färre 
överenskomna asylplatser än kommunens fördelningstal. 

4. Om det kommer många fler barn än beräknat och anvisning enligt de tre 
första stegen inte räckor till börjar Migrationsverket anvisa enligt steg 4. 
Dessa anvisningar sker utifrån sammajänmviktande fördelning som 
styr fördelningstalen så länge det behövs fram till arsskifieL Da 
"nollställer'' Migrationsvcrkct anvisningarna och bföjar från böijan. 

Läs mer om modellen för anvisning på Migrationsverkets webbplats: 

http://www.mie:rationsyerket.se/Andra-ah.iorer/Kommuner/Om
ensamkornmande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-orn-mottagande.html 
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Det aktuella behovet 

Migrationsverket ser ett behov av att inom kort använda sig av utvidgade 
anvisningar. Till en böijan är steg 3 aktueUt. Om antalet asylsökande 
ensamkomma11de barn som söker skydd i Sverige försätter vara högt,, kan steg 4 
i anvisningsmodellen bil aktuell redan till sommaren. 

Länsstyrelserna och Migrationsverket vill med d~tta brev informera samtliga 
komnmner om det rådande läget. 

Med vänlig hälsning 

Anneli Wirten 
Kontaktlänsråd Integration 

·lltberg 
Enhetschef Bosättnings
och statsbidragsenheten 

För ytterligare information kontakta berörd länsstyrelse eller Migrationsverket 
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Pågatåg Express mellan Helsingborg och Halmstad från 2016 

Beskrivning av ärendet Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne fattade den 9 juni 2015 beslut om att 
förlänga pågatågstrafiken till Halmstad i samband med att Hallandsåstunneln 
öppnar för trafik i december 2015. Skånetrafiken har presenterat ett trafik
upplägg där sju s.k. insatståg förlängs till Halmstad som därmed trafikerar 
sträckan mellan Helsingborg och Halmstad. Pågatågstrafik norr om Förslöv har 
tidigare inte varit aktuellt i närtid. Tidigare planering har utgått ifrån Förslöv 
station som ändstation och att Förslöv ska trafikeras med timmestrafik med 

( kompletterande halvtimmestrafik i högtrafik, enbart söderut. Upplägget inne
bär att Förslöv inte tillförs den tilltänkta halv-timmestrafiken i högtrafik, totalt 
sju avgångar per vardag. Pågatågstrafiken mellan Halmstad och Helsingborg 
genomförs med uppehåll i Båstad och Laholm. Det innebär i sin tur att Båstads 
station får halvtimmestrafik både norrut och söderut i högtrafik, totalt 14 ytter
ligare avgångar per vardag, sju åt vardera håll, jämfört med dagens trafik. På 
grund av tekniska hinder vid Förslövs station kan de genomgående Pågatågen 
inte göra uppehåll i Förslöv från och med trafikstarten i december 2015. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

( 

Beslut 

( 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson och kommunchef 
Katarina Pelin daterad 2015-06-10. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Bo Wendt (BP), Christer de la Matte (M), Ingela Stefansson (S), Thomas 
Andersson (FP), James Johnson (BP), Katarina Toremalm (MP), Kerstin 
Gustafsson (M) och Stefan Olsson (C): Bifall till liggande förslag. 

Även Sonia Larsson (C) och Adem Qerimaj (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige tillstyrker den föreslagna trafiklösningen under följande 
förutsättningar: 

1. Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och Båstads kommun träffar om
gående avtal om villkor för finansiering och genomförande av utbyggnad av 
plattform och ombyggnad av signalsystem som möjliggör trafik norrut med 
uppehåll i Förslöv. 

2. Den genomgående trafiken påbörjas med uppehåll i Förslöv från trafikstart i 
december 2016 (Tågplan 2017). 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att pröva delfinansiering och teckna avtal 
med Trafikverket och Region Skåne/Skånetrafiken om de närmare villkoren 
för utbyggnad av plattform och signalsystem i Förslöv. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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Handläggare: Andreas Jansson 
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Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Presentation Pågatåg Helsingborg-Halmstad från 2016, Skånetrafiken 2015-05-22 

Samråd har skett med: 
Per Sellden 

Pågatåg Express mellan Helsingborg och Halmstad från 2016 

Bakgrund 
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Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne fattade den 9 juni 2015 beslut om att förlänga 
pågatågstrafiken till Halmstad i samband med att Hallandsåstunneln öppnar för trafik i 
december 2015. Skånetrafiken har presenterat ett trafikupplägg där sju s.k. insatståg förlängs 
till Halmstad som därmed trafikerar sträckan mellan Helsingborg och Halmstad. 

Pågatågstrafik norr om Förslöv har tidigare inte varit aktuellt i närtid. Tidigare planering har 
utgått ifrån Förslöv station som ändstation och att Förslöv ska trafikeras med timmestrafik 
med kompletterande halvtimmestrafik i högtrafik, enbart söderut. 

Aktuellt 
Upplägget innebär att Förslöv inte tillförs den tilltänkta halvtimmestrafiken i högtrafik, totalt 7 
avgångar per vardag. Pågatågstrafiken mellan Halmstad och Helsingborg genomförs med 
uppehåll i Båstad och Laholm. Det innebär i sin tur att Båstads station får halvtimmestrafik 
både norrut och söderut i högtrafik, totalt 14 ytterligare avgångar per vardag, 7 åt vardera håll, 
jämfört med dagens trafik På grund av tekniska hinder vid Förslövs station kan de 
genomgående Pågatågen inte göra uppehåll i Förslöv från och med trafikstarten i december 
2015. 

För att kompensera bortfallet av den tilltänkta trafiken i Förslöv avser Skånetrafiken att 
fortsätta trafikera sträckan Ängelholm-Förslöv med regionbusstrafik, liknande den nuvarande 
linje 506. 

Enligt tidigare överenskommelse med Skånetrafiken kommer Båstads station även i det nya 
upplägget att få koppling med busstrafik som matar från Båstad (Lyckantorget) till och från 
alla tågavgångar. 

~cq 
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Övervägande/framtid 
Genom att skapa tekniska förutsättningar för uppehåll i Förslöv med genomgående 
Pågatågstrafik skulle Förslöv utöver timmestrafik söderut till Helsingborg även kunna få 
halvtimmestrafik under högtrafik på vardagar samt även timmestrafik norrut till Båstad, 
Laholm och Halmstad under högtrafik på vardagar, enligt aktuellt trafikupplägg, med 
kompletterande uppehåll i Förslöv. 

2 (2) 

För att möjliggöra genomgående trafik med uppehåll i Förslöv krävs ytterligare en perrong och 
ombyggnad av signalsystem. Trafikverket bedömer det som fullt rimligt att perrongen kan bli 
färdig under pågående etablering i Förslöv. Färdigställande av ombyggnad av signalsystem 
bedöms till nästa år. Tidplan för de båda projekten baseras på att byggstart sker omgående. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tillstyrker den föreslagna trafiklösningen under följande förutsättningar: 
1. Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och Båstads kommun träffar omgående avtal 

om villkor för finansiering och genomförande av utbyggnad av plattform och 
ombyggnad av signalsystem som möjliggör trafik norrut med uppehåll i Förslöv. 

2. Den genomgående trafiken påbörjas med uppehåll i Förslöv från trafikstart i december 

:016 (fågpla7 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-24 6 

KF § 161 Dnr KS 000643/2015-380 

Ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i Båstad 

Beskrivning av ärendet Ärendet om att uppföra och behovet en modern friidrottsanläggning på befint
ligt idrottsområde vid Öre bäcksvallen i Båstad får vid skrivande stund anses 
vara väl känt hos både politiker, tjänstemän, allmänhet och idrottsförening. Den 
politiska enigheten, i princip oavsett partitillhörighet, kring vikten av att satsa 
på en ny modern friidrottsanläggning i Båstad får anses vara väldigt bred och 
många politiker och partier är angelägna om att driva denna sakfråga framåt 
med hög prioritet. Idrottsföreningen, Båstads Gif, har under många år påtalat 
behovet och förvaltningen har vid upprepade tillfällen, i olika budgetprocesser 
och omvärldsbevakningar lyft frågan genom åren. För nuvarande finns det i 
budgetplanen för 2016, 2017 och 2018 avsatta investeringsmedel. Förtydligat 
innebär det att det finns en plan på att avsätta resurser men att det i praktiken 
inte finns något giltigt beslut om faktisk resurstilldelning för ändamålet. Av 
olika anledningar är det angeläget att "ärendet" tidigareläggs och påbörjas 
redan under innevarande år. Förvaltningen bedömer den främsta anledningen 
vara, att Båstads GIF har blivit beviljade ett bidrag om 1 miljon kronor från 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Utskott/presidium 

en stiftelse med villkoret att byggnation ska påbörjas under 2015. 

Tjänsteskrivelse från tf. chef teknik och service Sven-Inge Granlund, daterad 
2015-05-22. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (FP), Carolin 
Gräbner (SD) och Åsa Ragnarsson (M): Bifall till liggande förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärende KS 519 /2015-200, § 86, gällande beslut enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskott från den 1 april avslutas. 

2. Båstads kommun förklarar med detta beslut sin avsikt att uppföra en ny 
friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i Båstad. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med Båstad GIF: 

A) Säkerställa att sponsorer på bra sätt kan bidra till genomförandet av 
projektet. 

B) Projektera en ny friidrottsanläggning - teknik/metod, investeringsvolym 
och tidsplan. 

C) Beskriva eventuella behov av kringinvesteringar som kan behövas vid 
uppförandet av en ny friidrottsanläggning på Örebäcksområdet. 

D) Komma med förslag på hur den framtida driften av 
friidrottsanläggningen kan ske. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-05-22 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: Ks 519/2fr! 5-?oe, Ks 643/2015-380 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Avsiktsförklaring - ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i Båstad 

Bakgrund 
Ärendet om att uppföra och behovet en modern friidrottsanläggning på befintligt idrottsom
råde vid Örebäcksvallen i Båstad får vid skrivande stund anses vara väl känt hos både politiker, 
tjänstemän, allmänhet och idrottsförening. Den politiska enigheten, i princip oavsett partitill
hörighet, kring vikten av att satsa på en ny modern friidrottsanläggning i Båstad får anses vara 
väldigt bred och många politiker och partier är angelägna om att driva denna sakfråga framåt 
med hög prioritet. Idrottsföreningen, Båstads Gif, har under många år påtalat behovet och för
valtningen har vid upprepade tillfällen, i olika budgetprocesser och omvärlds bevakningar lyft 
frågan genom åren. För nuvarande finns det i budgetplanen för 2016, 2017 och 2018 avsatta 
investeringsmedel. Förtydligat innebär det att det finns en plan på att avsätta resurser men att 
det i praktiken inte finns något giltigt beslut om faktisk resurstilldelning för ändamålet. 

Av olika anledningar är det angeläget att "ärendet" tidigareläggs och påbörjas redan under 
innevarande år. Förvaltningen bedömer den främsta anledningen vara, att Båstads Gif har bli
vit beviljade ett bidrag om 1 miljon kronor från en stiftelse med villkoret att byggnation ska 
påbörjas under 2015. 

Det finns en utredning från 1999 som hanterar en ny idrottsanläggning. Utredningen inklude
rar bland annat geoteknik, gestaltning, förslag till åtgärd/byggnadsmetod och kostnadsupp
skattning. Utredningen föreslår att marken behöver prepareras genom övertryck innan bygg
nation påbörjas på grund av att markförutsättningarna, enligt de geotelmiska undersökningar
na, är dåliga. Under våren har förvaltningen fått information och indikationer ifrån politiskt 
håll att ärendet som sådant ska påbörjas under 2015, varför förvaltningen har upphandlat en 
nationellt ledande konsult (Riborn-konsult AB) för idrottsplatsetableringar att uppdatera och i 
förekommande fall komplettera utredningen ifrån 1999. Denna uppdatering förväntas att bli 
klar runt den 10 juni. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade enligt Moderaternas förslag den 1 april 2015 också 
att 'förvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för genomförande av markförbere
delser inför byggnation av ny idrottsanläggning i Båstad". (Ks519/2015-200 § 86). Vidare fat
tade kommunstyrelsen arbetsutskott den 29 april 2015 beslut om att förvaltningen får i upp
drag att skriva en avsiktsförklaring gällande ny friidrottsanläggning vid "Örebäcksvallen i Bå
stad. Avsiktsförklaringen ska skrivas i samarbete med Båstad GIF. "(Ks 643/2015-380). 

Aktuellt 
Förvaltningen träffade den 14 april Riborn-konsultAB där även kommunstyrelsens ordförande 
var närvarande. Vid detta möte fick kommunen förklarat för sig att det finns fler alternativa 
metoder för att preparera marken innan byggnation av idrottsanläggning kan ske, än den som 
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föreslås i utredningen ifrån 1999. Av förklarliga skäl önskar Riborn-konsult göra en egen be
dömning, utvärdering och ett eget utlåtande utifrån gjorda geologiska undersökningar men 
även utifrån eventuellt nya tekniker. Med detta som utgångspunkt samt det faktum att vi inte 
erhåller utlåtandet förrän runt den 10 juni så faller nyttan med ett beslut om att ta fram ett 
beslutsunderlag enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag från den 1 april, som bygger 
på utlåtandet ifrån 1999 om att marken behöver överbelastas ett antal år innan byggnation. Vi 
vet helt enkelt inte om marken behöver förberedas innan byggnation eller om markprepare
ring kan ske i samband med byggnationen. Förvaltningen föreslår av ovan nämnda anledningar 
att ärendet/beslutet ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april (Ks 519 /2015-200) 
avslutas eller läggs ned eftersom beslut om eventuella marförberedelser först kan fattas när 
beslut om vilken metod/åtgärd som är aktuell. 

Beslutet som kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 29 april om avsiktsförklaring (Ks 
643 /2015-380) fattades, enligt förvaltningens uppfattning, för att dels visa förening och all- ( 
mänhet att kommunen verkligen avser att bygga en ny idrottsanläggning men även för att 
"säkra upp" medfinansieringen ifrån stiftelsen. Stiftelsen, har enligt uppgift, villkorat sitt bidrag 
med bland annat att byggnation ska påbörjas under 2015. Det finns en risk att en byggnation 
inte påbörjas rent praktiskt under 2015 av teoretiska och administrativa anledningar. Att 
ärendet skulle tappa medfinansieringsbidrag om 1 miljon kronor på grund av politiska mötes
agendor, semestertider, upphandlingsreglementen, projekteringstid och inte minst årstid, får 
anses vara olyckligt. 

Som tidigare nämnts förväntas den uppdaterade utredningen komma förvaltningen tillhanda 
runt den 10 juni. Denna uppdaterade utredning kommer sedermera utgöra beslutsunderlag för 
vad som ska göras, hur c:let ska finansieras och vilken byggnadsteknik/metod som ska använ
das. Byggnadsteknik/metod kommer sedermera påverka projektering, upphandling och tids
perspektiv. Förvaltningen kan i skrivande stund således inte konkretisera en avsiktsförklaring 
i detalj utan uppgifter om omfattning, tid och resurser får preciseras längre fram. 

Övervägande/framtid 
Generellt sett så är politiker, tjänstemän, föreningsliv och allmänhet i princip samstämmiga när 
behovet och eller nyttan av en ny modern friidrottsanläggning diskuteras. En ny modern friid
rottsanläggning behövs och kommer att utgöra en resurs för skola, föreningsliv och handikap-
pidrott men även i förlängningen för evenemang och näringsliv. Därtill råder en bred politisk ( 
enighet att sakfrågan är angelägen och ska prioriteras högt. Med dessa förutsättningar är det 
fullt möjligt, trots avsaknad av konkret detaljinformation, avge en allvarligt menad avsiktsför-
klaring till den eller de parter (Båstads Gif) det berör. Med beslut i enlighet med denna tjänste-
skrivelse förklarar därmed Båstads kommun sin avsikt att det ska uppföras en ny friidrottsan- ( 
läggning vid Örebäcksvallen i Båstad. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärende Ks 519/2015-200 § 86 gällande beslut enligt kommunstyrelsens arbetsuts~ott 
från den 1 april avslutas. 

2. Båstads kommun förldarar med detta beslut sin avsikt att uppföra en ny friidrottsan
läggning vid Öre bäcksvallen i Båstad. 

Båstad 2015-05-22 

Sven-Inge Granlund 
Tfteknik och servicechef 
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Kommunfullmäktige 2015-06-24 

KF § 162 Dnr KS 000837 /2014-906 

Reducering/förändring av 2015 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

7 

Beskrivning av ärendet I samband med förvaltningens budgetarbete inför 2016 har en översyn av 
samtliga behov av investerings- och exploateringsutgifter för åren 2015-2020 
gjorts. Syftet med genomgången har varit att i möjligaste mån reducera och 
förskjuta utgifter både innevarande år 2015 och kommande år 2016-2018 för 
att underlätta utsikterna att få ihop en budget där det finansiella målet om ett 
resultat som uppgår till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag kan 
uppnås. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag till reduceringar eller senare
läggningar av budgeterade investeringsprojekt 2015 tagits fram. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2015-05-13. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2015 förändras 
enligt följande: 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 13 250 tkr. 

2. Medfinansieringar av statliga infrastruktursatsningar minskas 
med 2 000 tkr. 

3. Avgiftsfinansierade investeringar (VA-investeringar) ökas med 800 tkr. 

4. Exploateringsutgifterna ökas med 500 tkr. 

5. Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings
och exploateringsutgifterna till 13 950 tkr. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-05-27 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: \<"::> d oö 'f>?:>r }20Jlt .. 90b 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Ekonomiavdelningen, Teknik och Service, Kansli, IT-avdelning, Exploateringsingenjör, Bildning 

1 (2) 

( och arbete, Samhällsbyggnad 

( 

( 

( 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förändring av investerings- och exploateringsutgifter 2015 

Reducering/förändring av 2015 års investerings- och 
expl oateri ngsutgifter 

Bakgrund 

I samband med förvaltningens budgetarbete inför 2016 har en översyn av samtliga behov av 
investerings- och exploateringsutgifter för åren 2015-2020 gjorts. Syftet med genomgången har 
varit att i möjligaste mån reducera och förskjuta utgifter både innevarande år 2015 och kom
mande år 2016-2018 för att underlätta utsikterna att få ihop en budget där det finansiella målet 
om ett resultat som uppgår till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag kan uppnås. 

Aktuellt 

Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag till reduceringar eller senareläggningar av budge
terade investeringsprojekt 2015 tagits fram. Förslaget framgår av bifogad bilaga "Förändring av 
investerings- och exploateringsutgifter 2015 11

• 

Ny Gammal Skillnad 
Budget Budget Budget 

2015 2015 2015 

TOTALT (inkl. exploatering) 162 748 176 698 -13 950 
varav: 
Skattefinansierad investering 71834 85 084 -13 250 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 29800 31800 -2 000 
Avgiftsfinansierad investering ( exkl anslut.avg.) 56914 56114 800 

Exploatering 4200 3 700 500 

Större förändringar i investerings budgeten som föreslås avseende de skattefinansierade investe
ringarna är att 7 000 tkr för fastighetsinvesteringen "Förskola skogsbyn", 3 500 tkr i "energieffek
tivisering mm" avseende Östra Karup skola samt att 3 000 kr avseende "vägar" inom nyexploate-
rade området i Heden/Hemeslöv flyttas fram ett år i tiden. {flftefCY 
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Vidare räknas medfinansieringskostnaderna till Trafikverket för cirkulationsplatsen i Östra Karup 
blir lägre. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2015 förändras enligt följande: 
Skattefinansierade investeringar minskas med 13 250 tkr. Medfinansieringar av statlig infra
struktursatsningar minskas med 2 000 tkr. Avgiftsfinansierade investeringar (VA-investeringar) 
ökas med 800 tkr. Exploateringsutgifterna ökas med 500 tkr. Sammantaget uppgår reduceringar 
och senareläggningar av investerings- och exploateringsutgifterna till 13 950 tkr. 

Båstad 2015-05-27 

~~ 
Johan Linden 
Ekonomichef 
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Förändring av investerings- och exploateringsutgifter 2015 
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Kod Tkr 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR 
1003 E-arkiv 
1006 Nya möbler sessionssal 
1700 Inventarier (VoO) 
1405 Inventarier ( samhällsskydd) 
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola 
1618 Lärararbetsplatser 
1484 Inventarier bibliotek 
1629 Inventarier vuxenutbildning 
1640 Inventarier arbetsmarknad 
1009 Kommungemensamt dokumenthanteringssystem 
1014 Arkiv 
1004 Webb/E-tjänster 
1051 Serverplattform 
1052 IP-Telefoni 
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 
1054 Pc 
1058 Pc programvaror 
1059 Automatisering av användarkonton och processer 
1060 Verksamhetsstödssystem 
1061 Singel sign on (SSO) 
1066 E-handel 

Införande av läsplattor till förtroendevalda 
SUMMAKOMMUNLEDNINGSKONTOR 

TEKNIK & SERVICE 
Skattefinansierad verksamhet 

Måltid 
1920 Ram Måltid 

Gata 
3000 Ram Gata 

( 3004 Stationsmiljö Förstäv, Bussangöring, parkering 
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder 
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 
3910 Reinvestering asfaltsbeläggning 
2031 Färdigställande av exploatering Förslöv 2:4 (Topp beläggning) 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
3005 Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 
3006 Stationsmiljö Förslöv, Väderskydd för buss och tåg 
3912 GC-väg Vistorpsvägen 

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 

Park 
4900 Ram Park/lekplats/strand 
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder 
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 
4919 Offentlig toalett Gulstad 

Ny 
Budget 

2015 

so 
0 

S60 
so 

100 
17S 
400 
so 
so 

100 
56 
so 

200 
700 

2S 
200 
700 
200 
100 
100 
so 

soo 
350 

4766 

400 

1 000 
1976 

300 
soo 

2 000 
300 

13 200 
2 3SO 
1600 

17150 

600 
soo 
600 

0 

Gammal 
Budget 

2015 

200 
0 

S60 
so 

100 
17S 
400 
so 
so 

100 
S6 
so 

200 
700 

2S 
200 
700 
200 
100 
100 
so 

soo 
0 

4566 

400 

1 000 
1976 

300 
soo 

2 000 
300 

13 200 
2 3SO 
1600 

17150 

600 
soo 
600 

0 

Skillnad 
Budget 

2015 

-1SO 

3SO 
200 
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Ny Gammal Skillnad 
Budget Budget Budget 

Kod Tkr 2015 2015 2015 

Fritid 
1460 Ram fritidsanläggningar 400 400 
1477 Takomläggning Malenbadet 1000 1000 

Hamn 
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) 1000 1 000 

Övrigt 
1461 Utbyte fordon 900 900 
4916 Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv 1356 1356 

Fastighetsservice 
7000 Ram Fastighetsservice 1500 1500 

7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 5 500 9 000 -3 500 
7010 Reinvestering fastighets bestånd 4000 4 000 

( 7011 Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan 4 323 4 323 
7012 Förstudie samlokalisering brandstation/centralförråd 219 219 
7014 Datanät, kablage, övervakning 200 200 
7018 Förskola Skogsbyn 2 278 9 278 -7 000 
7072 Upprustning matsalsmiljöer 300 300 
7080 Utemiljö och lekredskap 500 500 

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 31652 42152 -10 500 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 17150 17150 

TEKNIK & SERVICE 
Taxefinansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
6950 Tennisvägen 3 000 3 000 

Ram 200 200 
Projektering 100 100 
Relining midsommarvägen 210 210 
Relining Klockarevägen 140 140 
Serviser 875 875 
Järnvägsgatan Grevie 3 000 3 000 
Ventiler 2 000 2 000 

6994 Avloppsrening 3 810 3 810 ( 
6993 Dricksvattenproduktion 2 495 2 495 

Landsbygdsinvesteringar 
601 O Kattvik vatten+spillvatten 600 600 
6033 Förslöv /Vadebäck, vatten+spi!lvatten 0 200 -200 
6069 Hov etapp 2 200 200 

Öllövsstrand, vatten+spillvatten 2100 2100 
6960 Tarravägen 900 900 

Ram 200 200 

Nyinvesteringar 
6006 Hedhuset/ Ängstorp 9 000 9 000 
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion 500 500 
6009 Serviser, vatten 300 300 
6009 Serviser, spill 225 225 
6009 Serviser Dagvatten 225 225 
6011 Övervakning Avloppsrening 200 200 
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Ny Gammal Skillnad 
Budget Budget Budget 

Kod Tkr 2015 2015 2015 

6012 MätningV 150 150 

6015 Skalskydd 500 500 

6017 Mätning S 250 250 

6019 Mätning D 100 100 

6026 Åtgärder en!. saneringsplan V 150 150 

6026 Åtgärder en!. saneringsplan S 200 200 

6026 Åtgärder en!. saneringsplan D 150 150 

6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 200 200 

6042 Vattendomar 300 300 

6043 Skyddsområde/Föreskrifter 600 600 

( Vatten 2050 200 200 

Process förbättringar vattenrening 1500 1500 

Nya vattentäkter 500 500 

R9 Backventiler och avlopp 250 250 

Plommonvägen, dagvattenproblem 1500 1500 

( 
Exploatering VA 

5005 Östra Karup 6:7 exploatering 6 200 6 200 

5003 Grevie Kyrkby exploatering 500 500 

5004 Heden exploatering 1 500 3 500 -2 000 

5007 Förslöv verks. Omr. Va 5 000 5 000 

5021 Exploatering Åstad Bas Va inv 6 884 6 884 

T&S Summa {Taxefinansierad verksamhet) 56914 56114 800 

Anslutningsavgifter 
5202 Övriga anslutningsavgifter -1500 -1500 

Summa Anslutningsavgifter -1500 -1500 

TEKNIK & SERVICE 
Exploateringsområden (Ej VA} 

Östra Karup (Etapp 1) 

( Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt 

X.XXX Belysning 2 000 2 000 

313X Gator (ägs av kommunen) 4 000 4 000 

493X Grönområden/park (ägs av kommunen) 7 000 7 000 

( Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 13000 13 000 

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup" 
3015 Kostnader Cirkulationsplats (Medfinansiering Trafikverket) * 2100 4100 -2 000 

Summa Medfin. statlig infrastr. "Östra Karup" 2100 4100 -2000 

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 

802X Tomtförsäljning 0 -1 500 1500 

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 0 -1500 1500 

Grevie Kyrkby 
Kostnader 

Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Kyrkby" 

3XXX Vägar 500 500 

Summa slmttefin. investeringar inom "Grevie Kyrkby" 500 500 

Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Kyrkby" 
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Kyrkby" 0 0 

atffC~ 



Kod Tkr 

806X Heden, Hemmeslöv 
Kostnader 

Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 

3XXX Vägar 
493X Grönområden/park (ägs av kommunen) 

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 

815X Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 
Kostnader 

Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde 

3XXX Vägar 
3XXX Vägar (investeringsbidrag) 

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 
Intäkter 

817X Förslöv Väst 105 
Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105" 
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 

Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 105" 

Kostnader 
Markinköp 
Intäkter 

Summa övrig exploateringsverks. "Förslöv Väst 105" 

Åstad 
Skattefinansierade investeringar inom Åstad-projekt 

3101 Stationstorget 
3103 P-Plats vid stationen 
3103 P-Plats vid stationen (investeringsbidrag Skånetrafiken) 
3119 Kollektivtrafikanläggningar Station Norra 
3119 Kollektivtrafikanläggningar (Inv.bidrag Skånetrafiken) 
4923 Omgrävning Stensån 
4927 Stränder vid sjö 

XXXX Oförutsett projektet helhet 
Summa skattefin. investeringar inom ''Åstad" 

Medfinansieringar statlig infrastruktur ''Åstad" 
3107 Inre Kustvägen (2,5 mkr kostnadsbokfört tidigare, utb 2015) 
3109 Standardhöjning Inre Kustvägen 
3111 Trafiksäker övergång norr om station 
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) 
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) (Bidrag Skånetrafiken) 
3119 Kollektivtrafikanläggning (plattformsutrustning) 
3119 Kollektivtrafikanläggning (bidrag Skånetrafiken) 

XXXX Oförutsett projektet helhet 
Summa Medfin. statlig infrastr. ''Åstad" 

Övrig exploateringsverl<.samhet ''Åstad" 
8961 Flytt Gasledning och elledning 
8963 Fastighetsbildning 
8001 Projektledning 

XXXX Oförutsett projektet helhet 
Summa Övrig exploateringsverksamhet ''Åstad" 

8960 Intäkter tomtförsäljning Åstadprojektet 

Ny Gammal Skillnad 
Budget Budget Budget 

2015 2015 2015 

500 3 500 -3 000 

300 300 
800 3800 -3 000 

3 300 3 300 ( 
-2 300 -2 300 
1000 1 000 

-4 700 -4 700 

( 

0 0 

2 000 3 000 -1 000 

2 000 2 000 

4000 5000 -1000 

3 500 3 500 
2 700 2 700 

-2 000 -2 000 
6 700 6 700 

-5 025 -5 025 
1500 1500 

500 500 
1500 1500 
9375 9375 

6 000 6 000 
300 300 

10100 10100 
-9 950 -9 950 
4400 4 400 

-3 300 -3 300 
3 000 3 000 

10550 10550 

1600 1600 
200 200 
600 600 

3 000 3 000 
5400 5400 

-1000 -1000 

~r~ 



Ny Gammal Skillnad 
Budget Budget Budget 

Kod Tkr 2015 2015 2015 

8XXX Ospec exploateringar 
Kostnader 3 000 3 000 
Intäkter -2 soo -2 soo 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 24675 27675 -3000 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 12650 14650 -2 000 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. 4200 3 700 500 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

( 1427 Kvaliteetssäkring av befintlig kartdatabas 9S 9S 
1425 e-arkiv för bygglovhandlingar (direktarkivering) 190 190 
1438 Mätutrustning (ny totalstation) 400 400 
1420 Införande av Focus detaljplan so 100 -SO 
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP 100 100 

( 1435 Digitalisering av plans arkiv /planer tillgängliga på webbplats 232 23 2 
1428 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 121 321 -200 

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 1188 1438 -250 

SAMHÄLLSSKYDD 
1400 Kommunal ledningsplats, kommunhuset 1843 1 843 
1401 Kommunal ledningsplats, kommunhuset inv.bidrag -1 140 -1140 
1403 Kameraövervakning 80 80 
1406 Räddningsfordon 18 697 18 697 
1406 Räddningsfordon Bidrag fr Trafikverket -18 820 -18 820 
1408 Skyddsutrustning 79 79 
1410 Uppgradering verksamhetssystem miljö 80 80 
1411 Mätinstrument miljö 20 20 
1412 Räddningsutrustning 124 124 
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 400 400 

SUMMA SAMHÄLLSSKYDD 1363 1363 0 

( BARN&SKOLA 
1600 Instrument Kulturskola 100 100 
1610 Stöd och utveckling so so 
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg 200 200 

( 
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola 42S 42S 
1612 Datorer förskola, grundskola, personal 1 soo 1 soo 
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2SO 2SO 
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 400 400 
1606 IKT-plan 1800 1800 

SUMMA BARN & SKOLA 4725 4725 0 

BILDNING OCH ARBETE 
1488 Självbetjäningssystem bibliotek RFID 1SS 1SS 
1609 Individ och familj, barn so so 
1641 Datorer bibliotek so 50 
1619 Datorer vuxenutbildning 100 100 
1635 Socialstyrelsens metod system AS! (köp av licens) so so 
1692 Datorer gymnasieskola so so 

Konstnärlig utsmyckning offentliga rum (1 %) 300 0 300 
SUMMA BILDNING &ARBETE 755 455 300 



Kod Tkr 

VÅRD & OMSORG 
1704 Trygghetstelefoner 
1707 Elcyklar 
1702 Nyckelfri hemvård (integrerad tids- och personalplanering) 
1713 Arbetstekniska hjälpmedel 

SUMMA VÅRD & OMSORG 

TOTALT (inkl. exploatering) 
varav: 
Skattefinansierad investering 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 
Exnloatering 
Summa förslag tilläggsanslag 

Rött belopp= Förändrat belopp 
Grönt belopp = Hela eller del av belopp överfört från 2014 
Gul markering= Förslag tilläggsanslag 2015, ej beslutat ännu 

Ursprunglig budget 2015 
Skattefinansierad investering 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 
Exploateringsverksamhet 
Summa (inkl. exploatering) 

Överföringar från 2014 (KF 2015-xx-xx § xx) 
Skattefinansierad verksamhet 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Exploateringsverksamhet 
Summa Överförda investerin,qar 2013 

Reducering budget under 2015 
Skattefinansierad verksamhet 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Exoloateringsverksamhet 
Summa Överförda investerin,qar 2013 

Ny budget 2015 
Skattefinansierad verksamhet 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Exoloateringsverksamhet 
Summa investerin,qar 2015 

Ny Gammal Skillnad 
Budget Budget Budget 

2015 2015 2015 

720 720 
-100 100 

1800 1800 
90 90 

2 710 2 710 0 

162 748 176 698 -13 950 

71834 85 084 -13 250 
( 

29 800 31800 -2 000 
56914 56114 800 
4200 3 700 500 
3 650 0 3 650 ( 

Budget 
2 015 

83 750 
33 975 
51670 

3 100 
172 495 

1334 ( 
-2 175 
4444 

600 
4203 

( 

-13 250 
-2 000 

800 
500 

-13 950 

71834 
29 800 
56 914 

4 200 
162 748 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-24 

KF § 163 Dnr KS 000783/2015-905 

Ansvarsfrihet 2014 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut 

8 

( och verksamhetsberättelse för år 2014 samt även revisionsberättelse. 

Underlag till beslutet 

( Yttranden 

Beslut 

( 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefJohan Linden daterad 2015-06-01. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Åsa Ragnarsson (M) och Eddie Grankvist (BP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2014. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2014 läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 



( 

( 

lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-06-01 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS oöO'"t-<63 (·'l.CJ15 ·- qo5 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Kommunalförbundet Medelpunkten, Viktoriagatan 4, 252 29 Helsingborg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2014 för kommunalförbundet Medelpunkten 

Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet Medelpunkten 

Bakgrund 

Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

1 (1) 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2014 
samt även revisionsberättelse. 

Förslag till beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2014. 
( 2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2014 läggs till handlingarna. 

( 

Båstad 2015-06-01 

Johan Linden 
Ekonomichef 



Hej! 

tisdag den 5 maj 2015 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, l<lippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm 
och Örkelljunga 

Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Härmed överlämnas enligt förbundsdirektionens beslut 2015-04-27 § 21 

( 

Årsredovisning för 2014 avseende Kommunalförbundet Medelpunktens verksamhet. ( 
Tillsammans med Årsredovisningen översänds Granskning av bokslut och årsredovisning med 
revisionsberättelsen, KPMG:s rapport 

Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse kommunalförbundets direktion i 
sin helhet. Om fullmäktigeförsamlingarna fattar olika beslut beträffande ansvarsfrihet anses 
sådan inte vara beviljad. Vilka konsekvenser detta får för ledamöterna bestämmer det 
fullmäktige som utsett dem 

Årsredovisningen kommer att presenteras vid samrådet med medlemskommunerna som 
kommer att äga rum den 29 maj i Bjuv. 
Till denna information har särskild inbjudan skickats ut. 

Med anledning av de kommentarer som revisionen gör i rapporten gällande modell för 
ersättning och arvode har direktionen tagit initiativ till översyn. 

Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Gunilla Karlsson 
Ordförande 

Bilagor: 
Årsredovisning 2014 

(kh1b1o~Unrt;c~ 
Jessica Alfredson 
Förbundschef 

Granskning av bokslut och årsredovisning med revisionsberättelse 

Medelpunkten 
Viktoriagatan 4 
252 29 HELSINGBORG 

·direkt 042-19 85 60 

jessica .alfredson@medelpunkten.se 

( 

( 
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KF § 164 Dnr KS 000701/2015-906 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

Beskrivning av ärendet Förskole- och fritidshemsavgiften i Båstads kommun, har sedan maxtaxan 
infördes, följt den statligt beslutade maxtaxenivån som framgår av maxtaxe
förordningen. Nivån justerades senast 2004. Maxtaxan innebär att det finns 
ett inkomsttak som reglerar avgiften för plats i förskola och fri tidshem. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Inkomsttaket har inte tidigare varit indexreglerat vilket innebär att avgiften 
inte blivit högre än beslutat avgiftstak. Regeringen har beslutat att inkomstaket 
i maxtaxan indexregleras och höjas från och med 1 juli 2015. 

Tjänsteskrivelse från ekonom Catrin Nordstedt daterad 2015-05-18. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Maxtaxetaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Båstads kommun 
ska följa maxtaxenivån enligt Svensk författningssamling 2001:160. 

2. Indexeringen ska gälla från och med 1 juli 2015. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Datum: 2015-05-18 

Handläggare: Catrin Nordstedt 

Dnr: KS 000701/2015-906 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Handläggare samt Barn och skolkontoret 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Information barnomsorgstaxa 2015-07-01 

Samråd har skett med: 
Birgitte Dahlin, Skolchef 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Förskole- och fritidshemsavgiften i Båstads kommun, har sedan maxtaxan infördes, följt den stat
ligt beslutade maxtaxenivån som framgår av maxtaxeförordningen. Nivån justerades senast 2004. 
Maxtaxan innebär att det finns ett inkomsttak som reglerar avgiften för plats i förskola och fri
tidshem. lnkomsttaket har inte tidigare varit indexreglerat vilket innebär att avgiften inte blivit 
högre än beslutat avgiftstak. 

Regeringen har beslutat att inkomstaket i maxtaxan indexregleras och höjas från och med 1 juli 
2015. 

Aktuellt 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket i maxtaxan indexeras. Följden 
av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna årligen höjs. För 2015 höjs inkomsttaket från 
42 000 till 42 890 kr. Avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet och fritidshem redovisas i 
tabellen nedan: 

Avgiftstak Dock högst Dock högst 

Förskola from 1 juli 

Barn 1 3% 1260 1287 

Barn 2 2% 840 858 

Barn 3 1% 420 429 

Barn 4 ingen avgift 

Fritidshem 

Barn 1 2% 840 858 

Barn 2 1% 420 429 

Barn 3 1% 420 429 

Barn 4 ingen avgift 

150518\t:\ekonomiavd\catrin n\ekonom ram b&a och b&s\allmänt barn och skola\barnomsorgsavg\fter\tjänsteskrivelse höjd max 



2 (2) 

Övervägande/framtid 
Följden av höjt inkomsttak blir att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. Avgiftshöjningen påver
kar enbart de som har en inkomst över 42 000 kr per hushåll och månad. 

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har 
Skolverket minskat det statsbidrag som Båstads kommun erhåller i motsvarande mån som av
giftsintäkterna beräknas öka för kommunen. Indexeringen kan därmed inte förväntas påverka 
kommunens intäktsvolymer. 

Förslag till beslut 
1. Maxtaxetaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Båstads kommun ska följa maxtaxeni

vån enligt Svensk författningssamling 2001:160 
2. lndexeringen ska gälla från och med 1 juli 2015. 

Båstads Kommun 2015-05-18 

~~~ 
Catrin N ordstedt 
Ekonom 

( 

( 

( 

( 
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KF § 165 Dnr KS 000355/2015-200 

Svar på motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, 
beteckning 24:1, upplåts för produktion av jordbruksprodukter 

Beskrivning av ärendet Med anledning av användandet av kommunens åkerfastighet i Östra Karup, 
betecknat Östra Karup 24:1, önskar Miljöpartiet en utredning kring möjlighet
erna att upplåta marken för produktion av jordbruksprodukter antingen i form 
av kolonilotter för allmänheten eller som Community Supported Agriculture 
(CSA-gård). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, daterad 
2015-05-11. Motion från (MP). 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstning 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Katarina Toremalm (MP), Ingela Stefansson (S), Christer de la Matte (M), 
Thomas Andersson (FP) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till motionen och 
förslaget i tjänsteskrivelsen, med följande tillägg: Arbetet ska genomföras om 
18 månader, då arbetsbördan har minskat på förvaltningen. 

Eddie Grankvist (BP), Bo Wendt (BP), Stefan Olsson (C), Hans Grönqvist (BP), 
Inge Sanden (SD) och Carolin Gräbner (SD): Motionen avslås. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att fullmäktige 
avslagit motionen. Omröstning begärs och följande omröstningsordning 
godkänns: 

Ledamot som vill avslå motionen röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ. 

Omröstningen resulterar i 20 Ja- och 17 Nej-röster, samt tre som avstår, vilket 
närmare framgår av protokollets närvaro- och omröstningslista. 

Fullmäktige har således beslutat att avslå motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

( 

MOTION 

Båstad kommun äger åkerfastigheter i Östra l<arup, beteckning Östra l<arup 24:1 

Dessa utgörs av åkermark och kan förmodligen inte att användas för avsett ändamål, 
småindustriområde. 

Miljöpartiet föreslår 

att kommunen upplåter denna mark för produktion av jordbruksprodukter 

1.antingen i form av kolonilotter för allmänheten, 

2.eller som en CSA-gård ( Community-Supported Agriculture). se www.stackvallen .se 

Punkt 2 förutsätter att kommunen eller annan organisation till att börja med organiserar 
verksamheten med minst en ansvarig odlingskunnig. Denne person ansvarar för arbetet under den 
del av året då odling kan ske. Verksammma i projektet kan vara asylsökande, EU-migranter, 

pensionärer eller andra intresserade. 

Det finns personer i nämnda grupper som har en bakgrund i jordbruksverksamhet.Om vi tar vara på 

denna resurs kan vi uppnå följande: 

1. personer i nämnda grupper får en meningsfull aktivitet 

2. Rent penningstöd kan omvandlas till något som är gynnsamt för bägge parter. 

3. Kommunen får meningsfull användning för sina åkrar. 

4. Vi ökar kommunens ekologiska areal 

5. kommuninnevånare kan engagera sig i sin egen mathållning 

Det är inte bara att sätta igång när vårsolen lyser. Det behövs organisation, lokaler, maskiner, 

handledning etc .... 

Vi vill se en utredning om detta . Det bör ge positiva effekter i alla avseenden, även "Båstad skal l vara 
det självklara alternativet för barnfamiljer". 

Miljöpartiet i Båstad/Bjäre 

Al/tu'\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 20150511 

Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 355/15-200 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöpartiet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Svar på motion om kommunens åkerfastighet Östra Karup 24:1 

Bakgrund 
Med anledning av användandet av kommunens åkerfastighet i Östra Karup, betecknat Östra 
Karup 24:1, önskar Miljöpartiet en utredning kring möjligheterna att upplåta marken för pro
duktion av jordbruksprodukter antingen i form av kolonilotter för allmänheten eller som 
Community Supported Agriculture (CSA-gård). 

Aktuellt 
Intresset för att odla själv och att äta lokalt producerad mat är en tydlig trend som ökar varje 
år. Allt flera odlar i sin egen trädgård, på sin egen kolonilott, tillsammans med andra eller ser 
till att handla närodlat. Med detta intresse ökar också behovet för mark att odla på. Båstads 
kommuns tätorter består till stor del av villor och egna trädgårdar. Men, kommunen arbetar 

( 

för ökad inflyttning och för att nå fler barnfamiljer och i övrigt sker samhällsförändringar som ( 
på sikt kommer påverka behovet för alternativa odlingsformer. 

I Sverige finns de flesta koloniträdgårdarna (både stuglotter och odlingslotter) i storstäderna 
och i Skåne. I flera kommuner (ex Malmö, Lund och Landskrona) finns en lång och starktradit-
ion av koloniodling, mycket mark är avsatt och lotterna ligger ofta centralt beläget. I mindre ( 
kommuner samt landsortskommuner, finns oftast mycket begränsad eller inte alls möjligheten 
till koloniodling (www.scb.se ). Detta förklaras av att kolonilotterna av tradition var till för att 
ge stadsborna tillgång till rekreation och möjligheter till egen småskalig odling. På landsbygden 
har inte detta behov varit lika stort. 

Community Supported Agriculture (CSA) är ett sätt att odla tillsammans som kan jämföras med 
andelsjordbruk där konsumenterna delar de ekonomiska riskerna med producenterna genom 
att inför varje säsong köpa en andel av det som produceras på gården. Det är ett alternativt 
system för att producera och distribuera livsmedel och sker i direkt kontakt mellan producen
ter och konsumenter, vilket innebär möjligheter för både lärande och anpassning för alla par
ter. CSA-gårdar framhåller ofta att fördelarna med produktionssättet ger delaktighet, samver
kan och social gemenskap genom möjligheterna till att tillsammans bestämma vad som odlas 
och skördas. Odlingarna ger också möjligheter att äta ekologisk, närproducerad, säsongsbun
den mat (www.stackvallen.se). 
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Övervägande/framtid 
Kommunens åkerfastighet Östra Karup 24:1 är idag fördelad på fem skiften mark, där det ena 
ligger öster om motorvägen. Marken är även vattenskyddsområde, primärzon, och delvis vat
tensjukt med stor översvämningsrisk. Detta är att betänka vid alla former för användande av 
marken. 

Kommunala kolonilotter kräver att ägaren är skriven i kommunen. En utredning bör ta reda på 
vilket intresse och behov som finns för koloniträdgårdar (stuglotter och odlingslotter) i Bå
stads kommun. 

En CSA-gård kan i princip drivas med olika förutsättningar. Ett sätt är i kommunal regi. Då 
krävs en omfattande utredning kring bl a efterfrågan, marknad, drift och förvaltning, målgrup
per, syfte, tidplaner och kostnader. 
Ett annat sätt är att stödja intresserade producenter och konsumenter genom att uppmuntra 
uppstart och drift av CSA-gård genom att erbjuda användandet av kommunens mark Möjlig
heterna att genomföra detta alternativ behöver också utredas. 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att: 

1. Motionen bifalls. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en utredning kring möjligheterna att upplåta mar

ken för produktion av jordbruksprodukter. 

Båstad 20150511 

Brita J ervidalo J ensen 
Utvecklingsstrateg 
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Svar på motion om demenssjuksköterska 
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Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar i en motion på att Vård och omsorg ska anställa en demens
sjuksköterska. Vård och omsorg har startat planering av demenscentrat. Där 
kommer att finnas en demenssköterska som har ett övergripande ansvar 
för demensomsorgen i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefMonica Ehnberg. 
Motion från (C). Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Yrkande Sonia Larsson (C): Bifall till motionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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Vi yrkar att kommunen anställer en demenssjuksköterska som bland 
annat uppsöker dem som bor i eget boende och stödjer personal 
som behöver stöd i sitt vårdarbete. 

Båstad kommun är den enda kommun i Nordvästra Skåne som inte 
har någon demenssjuksköterska som arbetar med dem som bor i 
eget boende. En riskfaktor med detta är utebliven eller inadekvat 
vård och omsorg. 

I Båstad kommun är cirka 1150 personer över 80 år och av dessa 
beräknas cirka 20 % lida av demens. Man räknar även med att cirka 
8 % av dem som är 65 år och äldre lider av demens. Antalet som får 
demensdiagnos kommer också att öka då antalet personer i 
åldersgruppen stiger under kommande år. 

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer avseende demens bör 
bland annat följande göras: 

Socialtjänsten bör genomföra en tidig social utredning. 
Detta kan öka den demenssjukes möjlighet till delaktighet och 
självbestämmande över framtida insatser 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 
minst årligen göra en medicinsk och social uppföljning av 
läkemedelsbehandling, kognition, funktions- och aktivitetsförmåga, 
allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar och beviljade 
biståndsinsatser 

Socialstyrelsen har även rekommendationer om arbete för att 
förebygga demenssjukdom 
"Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 
uppmärksamma att fysisk aktivitet och mentalt och socialt 
stimulerande aktiviteter kan minska risken för demenssjukdom." 
Sistnämnda är en viktig förebyggande faktor då det även kan vara 
ekonomiskt fördelaktigt genom att det fördröjer vårdbellovet. 

'~9r/)1td alft-tJt 4 7 

Sonia Larsson 
Centerpartiet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
Datum: 2015-04-13 

Handläggare: Monica Ehnberg 

Dnr: KS 970/14-700 1 VN 4;!t5 -Jo0 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Svar på motion angående demenssjuksköterska 

Bakgrund 

1 (1) 

Centerpartiet yrkar i en motion på att Vård och omsorg ska anställa en demenssjuksköterska. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har under senare år haft demenssjuksköterskor anställda på demensboen
dena som omvårdnadsansvariga sjuksköterskor för vård- och omsorgstagare med demens
diagnos. Demenssjuksköterskan har i sin roll även givit stöd till närstående och handlett 
personalgrupperna. 

Övervägande/framtid 

Forskning visar att antalet personer som insjuknar i olika demenssjukdomar kommer att öka 
i framtiden. Många personer med demensdiagnos bor kvar hemma och vårdas i flera fall av 
närstående, ofta i kombination med insatser från vård och omsorg. Demensomsorgen i 
kommunen ska ge en god omsorg om vård- och omsorgstagaren, att stödja närstående samt 
att öka kunskapen om demenssjukdom, både hos närstående och hos vård- och omsorgs
personal. Politiken i Båstads kommun har tagit beslut om att starta ett demenscentra i Båstad 
och budgeterat medel för utveckling inom demensomsorgen för 2015. Vård och omsorg har 
startat planering av demenscentrat. Där kommer att finnas en demenssköterska som har ett 
övergripande ansvar för demensomsorgen i Båstads kommun. 

Förslag till beslut 

Motionen bifalls. 

Båstad enligt ovan 

Monica Ehnberg 
Vård- och omsorgschef 

150413\c:\users\henand2\desktop\demenssköterska.docx\ha 
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Kommunfullmäktige 2015-06-24 

KF § 167 Dnr KS 000969/2014-700 

Svar på motion om djur i vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar i en motion på att Båstads kommun ska utreda 
möjligheterna att använda sig av djur i vård och omsorg. Vård och omsorg 

12 

( kommer att gå vidare med vårdhund med start på demenscentrat. Det är 
viktigt att vårdhunden och dess förare är utbildade. 

Underlag till beslutet 

( 
Yrkande 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefMonica Ehnberg. 
Motion från (C). Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Sonia Larsson (C): Bifall till motionen. 

Även Hans Grönqvist (BP), Marie-Louise Nilsson (BP) och Eddie Grankvist (BP) 
yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Hänsyn till kostnad för vårdhund tas med i budget 2016. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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Djur i vård och omsorg 
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Båstad 2014-06-24 

När vi klappar ett djur blir både vi människor och djuret lugnare. Det 
beror på ämnet oxytocin som frigörs vid behaglig beröring. 
Beröringen stimulerar välmåendet, gör oss öppna och positiva samt 
skapar utrymme för återhämtning och läkning i kropp och själ, andra 
positiva effekter kan vara minskad läkemedels konsumtion. 

Detta har uppmärksammats av flera kommuner som på olika sätt 
använder sig av djur i vård och omsorgen. Centerpartiet vill att 
kommunen utreder möjligheterna att inom vård och omsorgen 
använda denna terapi. Det finns många goda exempel på vilka 
positiva effekter som nåtts, både inom äldrevården, demensvården 
och omsorgsverl<samheten. 

Centerpartiet Yrkar 

Att utreda hur Båstads kommun kan införa möjligheten att använda 
sig av djur i vård och omsorgen .. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
Datum: 2015-04-13 

Handläggare: Monica Ehnberg 
Dnr: KS 969/14-700 1 VN ~°/;s -JatJ 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Svar på motion angående djur i vård och omsorg 

Bakgrund 

1 (2) 

Centerpartiet yrkar i en motion på att Båstads kommun ska utreda möjligheterna att använda 
sig av djur i vård och omsorg. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har börjat se över möjligheterna att använda sig av djur inom verksam
heterna. Almgården har under sommaren 2014 hyrt in kaniner, vilket gav ett gott resultat. 
De boende uppskattade djuren. Att hyra in kaninerna under sommarperioden är ett enkelt 
sätt att få djur inom vården under sommarhalvåret. 

Vård och omsorg har påbörjat ett pilotprojekt för att kunna anställa en vårdhund, en möjlighet 
till att ha djur inom vård och omsorg året runt. Samspel med vårdhund ökar välbefinnande, 
glädje och motivation. Man har sett effekter som förbättrad sömn, aptit och minskad oro. 
Tillsammans med legitimerad personal kan individuella mål uppnås genom att använda 
hunden som motivator och terapeutiskt verktyg. Kontakten med en vårdhund ger helt ny 
motivation för vård- och omsorgstagare att bibehålla och träna aktiviteter i dagligt liv. 
Insatserna från legitimerad vårdpersonal blir effektivare då fysisk-, psyldsk, social och kognitiv 
träning kan integreras vid samma tillfälle. En vårdhund ökar välbefinnandet, särskilt hos äldre. 

Behovet av lugnande medicin vid oro och ångest sjunker vilket i sin tur minskar oönskade 
bieffekter av läkemedel, som fallolyckor. Vårdhund ger ökad trivsel och bättre stämning. 
Hundens närvaro stimulerar också till samtal och fler goda stunder med social gemenskap. 
Forslming visar att detta är en av de viktigaste hälsofaktorerna. Man ser också färre aggressiva 
utbrott genom att känslan av att mötas av ordlös förståelse och tillit ökar vi närvaro av vård
hund. Träning av kognitiva funktioner, som minnesträning, blir framgångsrik genom 
aktiviteter med vårdhund. 

Övervägande/framtid 
Vård och omsorg kommer att gå vidare med vårdhund med start på demenscentrat. Det är 
viktigt attvårdhunden och dess förare är utbildade. Målsättningen för vårdhunden och dess 
förare är att: 

Det finns specifika mål med insatsen för varje vårdtagare. Förarna har vårdutbildning och 
yrkeserfarenhet från vården. Insatserna med vårdhund anpassas till behoven hos varje 
vårdtagare. Resultaten följs upp och utvärderas. 

150413\c:\users\hcnand2\desktop\djur I vården.docx\ha 
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Konsultationer med vårdhund ordineras av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska 
eller psykolog. Utbildningen för vårdhundsförare ges av vårdutbildad personal och följer de 
höga kraven i svensk standard. Vård och omsorg ska se över hur vårdhunden ska kunna 
anställas och vilka kostnader detta generar. Kostnaderna för utbildningen av förare och hund 
är ca 60.000 kr och anställningen för hund ca 2.000 kr i månaden med försäkringar. 

Förslag till beslut 

Motionen bifalls, 

Båstad enligt ovan 

Monica Ehnberg 
Vård- och omsorgschef 
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KF § 168 Dnr KS 000428/2015-604 

Svar på motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

Beskrivning av ärendet Inge Sanden (SD) har den 19 mars 2015 inkommit med "Motion om att säga 
upp avtal om asylmottagning". Motionen föreslår att de avtal Båstads kommun 
har med Migrationsverket, Länsstyrelsen och eventuellt andra instanser om 
mottagning av asylsökande och av personer som nyligen beviljats uppehålls
tillstånd, rivs upp så fort som möjligt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Patrik Sumner, daterad 2015-05-19. 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

Motion från (SD). Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Carolin Gräbner (SD): Bifall till motionen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från kommunstyrelsen mot 
Carolin Gräbners yrkande och finner att fullmäktige bifallit liggande förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. 

Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig samtliga 
ledamöter från sverigedemokraterna. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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Motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

Den invandringspolitik som förs i Sverige oavsett borgerlig eller rödgrön regedng, är ansvarslös och saknar 
konsekvensanalys, särskilt när det gäller asyl- och anhöriginvandringen. 

Medan regeringarna i de flesta andra europeiska länder, inklusive våra nordiska grannländer, ser problemen och 
aktivt bedtiver politik för att minska asyl- och anhöriginvandringen, så gör Sveriges regering precis tvärtom. I 
slutändan blir det kommunerna som :far bära bördorna av denna politik. 

I skrivande stund söker över 2000 personer asyl vatje vecka i Sverige, d.v.s. över 100000 per år. Båstad kommer 
inom kort tvingas hantera 100-tals asylsökande som kommer till Beit Karlssons boende i Hemmeslöv. Utöver 
detta, bedriver kommunen ytterligare mottagning av asylsökare, baserat på avtal mellan Båstads kommun och 
migrationsverk/länsstyrelse. Dessa skall alla ha boende, offentlig service, slussas in i etableringsprogram, o.s.v. 
Längre fram kan som följd förväntas även en stor våg anhöriginvandrare. 

Förutom att en så hög asyl- och anhöriginvandring från annorlunda kulturer riskerar att förvandla Sverige till ett 
socialt experiment med på sikt svåra spänningar i samhället, så kostar den även enorma summor pengar på både 
kort och lång sikt. Dessa pengar anser Sverigedemokraterna istället borde användas för välfärd till svenska 
medborgare och medlemmar i de svenska kommunerna, och för rättvisa gentemot utsatta medborgare i det 
svenska samhället. Vi vill även lägga dessa pengar på bättre flyktinghjälp i krishärdars närområden, där alla de 
människor med flyktbehov finns som saknar hälsa och styrka, som saknar rätt kontakter, och som saknar pengar 
för de dyra och långväga resor som ofta göder den hänsynslösa människosmugglarindustrin. 

Någon utredning av vad mottagningen av asylanter kostar Båstads kommun på k01t och särskilt lång sikt, har inte 
gj01ts. Det enda vi vet är att det kommer stå kommunens skattebetalare dyit. 

( Mot bakgrund av ovanstående, och eftersom vi menar att Sveriges kommuner bör markera mot regeringens 
ansvarslösa invandringspolitik, föreslår Sverigedemokraterna: 

( 

* Att de avtal Båstad kommun har med migrationsverk, länsstyrelse och ev. andra instanser om mottagning av 
asylsökande och av personer som nyligen beviljats uppehållstillstånd, rivs upp så f01t som möjligt. 

För Sverigedemokraterna 150316 

Inge Sanden 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2015-05-19 

Handläggare: Patrik Sumner 

Dnr: KS 000428/2015 -604 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Inge Sanden (SD) 

Samråd har skett med: 
Bildnings chef Henrik Andersson 
loF chef Carina Jäghammar 

Tjänsteskrivelse 

Svar på motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

Bakgrund 
Inge Sanden (SD) har 2015-03-19 inkommit med "Motion om att säga upp avtal om asylmot
tagning", med kommunens diarienummer KS 428/15-604. 

1 (2) 

Motionen föreslår att de avtal Båstads kommun har med Migrationsverket, Länsstyrelsen och 
eventuellt andra instanser om mottagning av asylsökande och av personer som nyligen bevil
jats uppehållstillstånd, rivs upp så fort som möjligt. 

Aktuellt 
Båstads Kommun har ett avtal med Migrationsverket som gäller mottagande av 20 nyanlända 
invandrare årligen samt ett avtal med Migrationsverket som säger att kommunen ska hålla 20 
boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn. Det totala antalet som enligt avtalen ska 
tas emot i kommunen är 20 då varje mottaget ensamkommande barn avräknas från det först
nämnda avtalet. 

Gällande mottagandet av nyanlända invandrare har Båstads Kommun haft ett tillsvidareavtal 
sedan 2006. Staten, genom Migrationsverket, har sedan dess på olika vis ersatt kommunen för 
de kostnader som uppkommit i samband med mottagandet. Kommunens uppkomna kostnader 
för mottagandet har till fullo täckts av de statliga ersättningarna sedan 2006. 
Enligt Länsstyrelsens beräkningar har Båstads kommun ett fördelningstal om 40 anvisnings
bara platser. Gällande avtal medger 20 stycken. Båstads Kommuns mottagande av nyanlända 
invandrare är således lägre än vad som skulle behövas för att klara den prognostiserade in
flyttningen till Skåne. 

Gällande tillhandahållandet av boendeplatser för ensamkommande barn har kommunen haft 
avtal med Migrationsverket sedan 2010. Kommunens kostnader för denna verksamhet har till 
fullo täckts av de ersättningar staten, genom Migrationsverket, ersatt kommunen med. 
Enligt Länsstyrelsens beräkningar har Båstads Kommun ett fördelningstal, gällande ensam
kommande barn, på 12 ständigt tillgängliga boendeplatser för asylsökande. Kommunens avtal 
medger 8 stycken. Kommunen har således ett lägre mottagande än vad som behövts för att 
klara av Skånes prognostiserad inströmning. 
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Övervägande/framtid 
Mot bakgrund av ovan redovisat är det svårt att av kommunalekonomiska skäl motivera att 
säga upp avtalen. Om avtalet gällande nyanlända invandrare sägs upp skulle det innebära att 
Båstads kommun inte längre kommer att bidra till en riksangelägenhet som i stort sett samt
liga kommuner bidrar till. Det skulle även innebära att kommunen inte får en årlig grunder
sättning om fem pris basbelopp och möjligheten till att söka projektmedel från Länsstyrelsen 
upphör. 

Att säga upp ingånget avtal gällande ensamkommande barn skulle få stora konsekvenser. 
Nämnas bör även att Sveriges kommuner inte längre kan säga nej till att ta emot ett anvisat 
ensamkommande barn. Om avtalet ändå skulle sägas upp skulle det innebära att kommunen 
inte längre kan ha något inflytande över vilka barn som kommer, när de kommer och i vilken 
takt. Kommunen skulle således kunna bli tvungen att ta emot både pojkar och flickor i alla olika 
åldrar utan att egentligen ha någon förberedelse för detta. Ekonomiskt skulle det innebära att 
verksamheten skulle gå miste om 500 000 kr årligen i form av statligt stöd. Pengar som är av
görande för att kunna ge dessa ungdomar bästa tänkbara integration och etablering i vårt 
samhälle. 

Förslag till beslut 

-Att Kommunstyrelsen avslår Inge Sandens (SD) motion. 

Båstad, 2015-05-19 

lit= . 
Enhetschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-24 

Dnr KS 000272/2015-380 

Svar på medborgarförslag om simhall i kommunen 

Blad 
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Beskrivning av ärendet Medborgarförslag har inkommit från Anders Hedlund i Båstad. Anders föreslår 
att Båstads kommun övertar Ängelholms kommuns temporära stålbassäng när 

( deras nya badhus har blivit klart. Han hänvisar till JV9:s gamla lokal i Grevie 
som lämplig placering. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Anders anser att Båstads kommun gärna vill associera sig med friskvård och 
hälsa och att det då är en självklarhet att kommunen erbjuder sina invånare en 
simhall. Grevie är centralt placerad i kommunen, det finns många parkerings
platser vid JV9 och närhet till busshållsplats. Kostnaderna kan motiveras 
genom att kommunen får en friskare befolkning och barn/ungdomar får 
en meningsfull fritidssysselsättning. 

Tjänsteskrivelse från administratör Mia Lundström, daterad 2015-05-05. 
Inkommet medborgarförslag 2015-02-20. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag 
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Båstad kommun sakar en simhal(~~h·~~~i'ii~t .dfuf6~: även en simklubb. Med detta 
faktum, anser jag att det vore ett ypperligt tillfälle att Båstad kommun öve11og den 
temporära stålbassängen, som Ängelholms sim.klubbar nu simmar i, i väntan på att deras 
nya simhall ska bli klar. Att simundervisning är viktigt verkar de flesta politiker vara 
överrens om, då överlämningen av Torekovs bassäng har diskuterats i kommunstyrelsen. 

Båstad kommun vill gärna associera sig med friskvård och hälsa och är det då inte en 
självldarhet att kommunen erbjuder sina medborgare en simhall. Då Båstad kommun inte 
har någon simldubb som kan driva frågan, ser jag det som en skyldighet att kommunen 
erbjuder sina medborgare en sim11all och inte hänvisar till att man kan bada/simma i havet 
under två sommarmånader. 

Då JV9:s lokaler står tomma i Grevie, och hemtjänsten inte verkar vara positiva till att 
flytta dit, anser jag att denna lokal kunde vara perfekt att placera stålbadet i. Platsen är 
centralt i kommunen, det finns många parkerings möjligheter och 50m till närmaste 
busshållplats. 

Kostnaderna för en simhall kan lätt motiveras med att man får en friskare befolkning och 
brun och ungdomar får en meningsfull fritidssysselsättning! Att kom1mmen i och med det 
nya asylboendet kommer få många nya medborgru·e, som sannolikt inte kan simma är 
även en bidragande orsak till att man bör rösta för en simhall i kommunen. 

Anders Hedlund 

Förvaltarevägen 9 

26934 Båstad 

/~ )r! l fa___ ~ ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-04-07 

Handläggare: Mia Lundström 

Dnr: KS 000272/2015-380 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik & service 
Anders Hedlund, Förvaltarevägen 9, 26934 Båstad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tj ä nstes kr i ve I se 

Medborgarförslag från Anders Hedlund, Förvaltarevägen 9, Båstad 

Samråd har skett med: 
Ängelholms kommun, Peter Björkqvist 
Fastighetsingenjör Mia Lindell 

Simhall i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (2) 

Medborgarförslag har inkommit från Anders Hedlund i Båstad. Anders föreslår att Båstads 
kommun övertar Ängelholms kommuns temporära stålbassäng när deras nya badhus har blivit 
klart. Han hänvisar till JV9:s gamla lokal i Grevie som lämplig placering. 

Anders anser att Båstads kommun gärna vill associera sig med friskvård och hälsa och att det 
då är en självklarhet att kommunen erbjuder sina invånare en simhall. Grevie är centralt place
rad i kommunen, det finns många parkeringsplatser vid JV9 och närhet till busshållsplats. 

( 

( 

Kostnaderna kan motiveras genom att kommunen får en friskare befolkning och ( 
barn/ungdomar får en meningsfull fritidssysselsättning. 

Aktuellt 
Ängelholms kommun köpte in en stålbassäng, 25 x 12,5 m och hyr Willys gamla lokaler. I dessa 
lokaler har de byggt ett hus, Simmarnas hus, där de har simbassängen, omklädningsrum, du
schar mm. Investeringskostnaden för detta uppgick till 18 mkr. Driftskostnaderna för anlägg
ningen ligger på ca 6,6 mkr/år. Ängelholms kommun planerar att inviga sitt nya badhus i okto
ber 2016. Kommunen har två simklubbar och tiderna i det nya badhuset kommer inte att 
räcka, varför Simmarnas Hus, med stålbassängen, förmodligen blir kvar. 

Vård & omsorg planerar att ha vissa delar av sin verksamhet i JV9:s lokaler i Grevie. Båstads 
kommun har inga lediga kommunala fastigheter som skulle passa som simhall. Det är viktigt 
att undersöka grundförhållandena i lämplig fastighet eftersom stålbassängen fylld med vatten 
väger mycket. 

Övervägande/framtid 
Det skulle kunna föras ett resonemang om att med en annan lösning uppföra ett badhus inom 
kommunen. Vid en bedömning om det är aktuellt att uppföra ett badhus måste det även göras 
utifrån ett omgivande perspektiv. Där kan vi konstatera att det finns ett modernt och stort 
badhus i Halmstad, ett modernt badhus i Laholm och det kommer att byggas ett modernt och 

( 
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stort badhus i Ängelholm. Konkurrensen om badgästerna är hård och oavsett var vi skulle pla
cera ett badhus i Båstads kommun så kommer antingen södra eller norra sidan av kommunen 
att ha närmare till ett "bättre och större" badhus än det som finns inom den egna kommun
gränsen. Ett enkelt badhus kostar ca 20 mkr att uppföra och ca 6 mkr i drift. Kostnaden är 
orimlig i förhållande till hur många som kommer att nyttja badhuset. 

Medborgarförslaget är inte möjligt då förslaget inte är praktiskt genomförbart eftersom bas
sängen i Ängelholm inte är till salu samt att det finns annan planering för lokalen i Grevie. För
slaget som sådant avslås i sin helhet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Båstad 2015-05-05 

Mia Lundström 
Administratör 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärende beskrivning 

Beslut 

2015-06-24 

KF § 170 dnr: KS 000849/2015-903 

Avsägelse av uppdrag- Ingemar Jönsson (BP) 

Ingemar Jönsson (BP) avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

Blad 

15 

2. Ny sammanräkning för Bjärepartiet begärs hos Länsstyrelsen i Skåne. 

Justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-06-24 

KF § 171 dnr: KS 000897 /2015-460 

Fråga från Katarina Toremalm {MP) - Pågatåg Express 
och halvtimmestrafik i Förslöv 

Fråga inlämnad av Katarina Toremalm (BP) angående Pågatåg Express 
och halvtimmestrafik i Förslöv. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

justerandes signaturer 

Blad 

16 

Utskott/presidium KS/nämnd 

cttA 
Utdragsbestyrkande 
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Fråga till KSO Bo Wendt från Katarina Toremalm (MP) 
KF 2015-06-17 

Är vi åter förda bakom ljuset eller snuvade på konfekten? 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -06- -f 7 

KS behandlade 10/6 ett ärende av stor utvecklingsstrategisk och långsiktig planering som är 
högst angeläget för kommunens utveckling. Det handlade om pågatågsstation och Pågatåg 
Express med stopp i Förslöv. Ett beslut som överraskat då det omöjliga att köra pågatåg 
genom tunneln norrut plötsligt var möjligt. Ärendet och ärendegången har gått fort och är 
inte bra skött. Min fråga till dig är: 

1. Ärendet som kollektivtrafiknämnden hanterade 9/6 är initierat av politiker i Halland och 
Skåne som i sin tur informerat och fått ok från kommunalråden i berörda kommuner. 

Hur kunde du ta ett sådant ställningstagande att slopa halvtimmestrafiken i Förslöv utan att 
förankra och lyfta det till KS? 

2. Vad tänker du nu göra för att Båstad åter ska komma på banan med halvtimmestrafik i 
Förslöv? 

Katarina Toremalm 
MP Båstad/ Bjäre 
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lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-06-24 

KF § 172 dnr: KS 000911/2015-350 

Fråga från Daniel Olofsson m.fl. (M) 
- Campingförbud på Prästlidens parkering 

Fråga inlämnad av Daniel Olofsson (M) och Jonas Persson Follin (M) 
angående campingförbud på Prästlidens parkering. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

)usterandes si naturer 

Blad 

17 

Utskott/presidium KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -06- ·2 3: 
~J'r-.;v) ..... ,1;-,,1...... ~mod era tema 
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Fråga till Kommunstyrelsens Ordförande 

Prästliden, dvs området väster om Båstad Kyrkogård, är avsett för parkering. Camping på området är 

förbjudet, vilket är tydligt markerat med förbudsskyltar, och alla som parkerar på området ska 

erlägga parkeringsavgift. På senare tid har s.k. EU migranter börjat använda området både för 

parkering och camping. (Se bild nedan) 

Vad gör kommunen för att omedelbart säkerställa att vårt gemensamt beslutade campingförbud på 

Prästliden efterlevs av alla personer som vistas i kommunen, och att alla bilister betalar 

parkeringsavgifter? 

( För Moderaterna i Båstad 

Daniel Olofsson & Jonas Persson Follin 

( 

( 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-06-24 

KF § 173 dnr: KS 000065/2015-903 

Beslutsloggför kommunfullmäktige 

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

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bilagd redovisning, daterad den 16 juni 2015, godkänns. 

justerandes si naturer 

18 

KS/nämnd Utdrags bestyrkande 



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

2015-06-16 
Dnr: KS 000065/2015-903 

Ärenden: 

Besti1:1itsii1raSitalfä, €1ätt11m, =· - I l 1~fi I 
och ~ä r_ffe.gr.a~ ~- _,,, 
§ 139, KF 2012-06-27 235/11 
Miliöprogram 2012-2020 
§ 25, KF 2013-02-27 318/11 
Program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet 2013-2020 

§ 60, KF 2013-03-27 236/11 
Vård- och omsorgsprogram 
2013-2020 
§ 172, KF 2013-12-18 1231/12 
Skol- och utbildnings-
program 2014-2021 

§ 108, KF 2014-06-25 1039/12 
Energiprogram 2014-2020 

§ 109, KF 2014-06-25 1038/12 
Vindkraftsprogram 
§ 6, KF 2015-01-28 685/14 
Kulturprogram för Båstads 
kommun 2015 - 2025 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 

-., - - -

Beslutslogg för kommunfullmäktige 2015 

ra'@~ltf1itfr1,ing av :1~11f> ·W8r·~E!t~ 
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Programmet antaget av KF 2012-06-27. KLK, Miljö- Programmet ska ses över, utvärderas och 

strategen revideras under 2016. 
Programmet antaget av KF 2013-02-27. Samhälls- Programmet ska ses över, utvärderas och 

skydd revideras under 2015. Pga. försenad handlingsplan 
kommer översyn, utvärdering och revidering av 
programmet upp tidigast hösten 2015. 

Programmet antaget av KF 2013-03-27. Vård& Programmet ska ses över, utvärderas och 
Omsorg revideras under 2016. 

Programmet antaget av KF 2013-12-18. Barn& Programmet ska ses över, utvärderas och 
Skola, revideras under 2016. 
Bildning 
&Arbete 

Programmet antaget av KF 2014-06-25. KLK Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 
programmet när miljöprogrammet utvärderas 
2016. 

Programmet antaget av KF 2014-06-25. Samhälls- Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 
byggnad programmet under 2017. 

Programmet antaget av KF 2015-01-28. Bildning Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 
&Arbete programmet under 2017. 

* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt. 

1 (5) 

t~Ull~~lf j 
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Maj 2016 

Okt. 2015 

Sept. 2016 

Nov. 2016 

Okt. 2016 

2017 

2017 



Ärenden (forts.): 
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§ 65, KF 2009-04-22 270/09 Översyn och revidering av "riktlinjer för tillstånd Teknik Då det planeras för ett nytt planuppdrag för Plan: 
Evenemangsområde, yttre och markupplåtelse för evenemangsytor i & Service väsentliga delar av det som utgör evenemangsyta 2016 
och inre Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att kan riktlinjer tas fram först då planerad detaljplan 

hela eller delar av det inre evenemangs området vunnit laga kraft. Separat uppdrag från KS angående 
utarrenderas till annan organisation. översyn av evenemangspolicyn (dnr 1974/14). 

Denna översvn kan delges KF fjärde kvartalet 2015. 
§ 22, KF 2015-02-25 88/14 Ärendet återremitteras till förvaltningen för Teknik Förvaltningen påbörjar utredningen inom ramen Hösten 
Överlåtelse av badanläggning att klargöra vad "jämförlig standard" innebär & Service för återremissen under sommaren. 2015 
i Torekov samt utreda vad det skulle kosta att uppnå 

en jämförlig standard med anläggningen 
i Segelstorp. 

§ 111, KF 2015-06-03 631/15 NSVA har tillsammans med Teknik & Service Teknik Oktober 
Ny VA-taxa fr.o.m. 1 juli 2015 utarbetat ett nytt förslag till VA-taxa. Förvalt- & Service 2015 

ningen får i uppdrag att definiera föreslagen 
årlig nyttoavgift för pool. Uppdraget ska vara 
klart för beslut senast oktober 2015. 

rrcee 
-- -
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§ 79, KF 2014-05-21 425/ 14 Genom diskussion i beredningen har Demokrati- Förslag till reglemente från beredningen finns Sept. 2015 
Inrättande av ungdomsråd ledamöterna framfört en vilja att öka ungas beredningen nu upprättat. 
eller liknande för att öka delaktighet, för att stärka demokratin och öka 

ungas delaktighet representativiteten i beslutsprocessen. 

§ 48, KF 2015-03-25 311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en till- KF-presidiet Påbörjas efter omvalet. Uppdrags beskrivningen Plan: 
Program för idrott och det fällig beredning för att ta fram förslag till ett + beräknas komma upp för antagande till hösten. Sept. 2015 
rörliga friluftslivet program för idrott och det rörliga friluftslivet Teknik 

godkänns. Fullmäktiges presidium får i uppdrag &Service 

att ta fram förslag till en upp dragsbeskrivning 
till en tillfällig beredning. 

§ 90, KF 2015-05-04 298/ 15 Beredningen får i uppdrag att sammanställa och Tillfällig Tillfälliga beredningen sammanträdde 12 och Sept. 2015 
Sammanställning av program slutföra program för ny fördjupad översiktsplan beredning 26 maj. Samhällsbyggnad sammanställer just nu 
för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Beredningen ska bestå + materialet och samtliga inkomna yttranden. 

Samhälls-
för N orrviken-Kattvik av nio ledamöter samt nio ersättare. 

byggnad 
Programmet kommer upp för antagande i 
kommunfullmäktige i september. 

§ 93, KF 2015-05-04 207/ 14 Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet Tillfällig Ärendet bordlades i KF 2015-05-04. Sept. 2015 
Program för ny översiktsplan 2014/2015 har en ny politisk organisation be- beredning 

höver uppdraget för upprättande av program + 

för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande Samhälls-

kring vem som tar över process-ansvaret efter byggnad 

den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet 
för att i viss mån presentera en något fö rändrad 
arbetsprocess. 

Cq 



Motioner: 

2013-11-14 

2013-11-20 

2014-04-23 

2014-06-26 

2014-06-26 

2014-09-09 

2015-01-29 

2015-02-25 

2015-03-09 

2015-03-09 

2015-03-17 

2015-03-17 

il 2015-03-19 

2015-03-25 

2015-04-14 
2015-05-04 

2015-05-04 
2015-05-04 

1868/13 I Motion från (S): "Vitajobb" 

1893/13 I Motion från (C): Aktiv/servicecentra i Grevie tätort 

614/14 I Motion från (C): Kommunikationsplan för Båstads 
kommun 

969 /14 I Motion från (C): Djur i vård och omsorg 

970/14 I Motion från (C): Demenssjuksköterska 

1305/14 I Motion från (S): Bostadsförmedling 

158/15 

285/15 

354/15 

355/15 

412/15 

411/15 

428/15 

463/15 

564/15 
644/15 

646/15 

Motion från (S): Starta upp en Kofoed-inspirerad 
skola i Båstad 
Motion från (MP): Kommunen ska införa ett 
integrationsuris 
Motion från (MP): Avsätt en del av Killeröd 11:12 för 
utvecklande av ekologiskt nrivat bostadsbvggande 
Motion från (MP): Kommunen upplåter mark i Östra 
Karuo för oroduktion av iordbruksorodukter 
Motion från (SD): Kommunen ska värna byskolorna 

Motion från (SD): Införande av frånvaro-sms i 
Båstads kommuns skolor 
Motion från (SD): Uppsägning av avtal om 
asvlmottagnin 
Motion från (S): Sommarjobb i Båstads kommuns 
verksamheter 
Motion från (SI - Bvgg hvreslägenheter 
Motion från (S) -Arbetskläder inom vård och omsorg 

Bildning 
&Arbete 

Bildning 
&Arbete 
KLK 

Vård& 
Omsorg 

Vård& 
Omsorg 

KLK 

Bildning 
&Arbete 

Bildning 
&Arbete 

Samhälls
byggnad 

Samhälls
byggnad 

Barn 
&Skola 
Barn 
&Skola 

Bildning 
&Arbete 

Bildning 
&Arbete 

KLK 
Vård& 
Omsor 
KLK 

653/15 Motion från (S) - Vägföreningar som inte vill fortsätta I Teknik & 
bör kommunen överta ansvaret för Service 

Utgick i KS 2015-04-15. 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Till KS 2015-06-10 

Till KS 2015-06-10 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Till KS 2015-06-10 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Till KS 2015-06-10 

Hos förvaltningen för handläggning. 

Hos förvaltningen för handläggnin ..... 
Hos förvaltningen för handläggning. 

Hos förvaltningen för handläggnin ..... 
Hos förvaltningen för handläggning. 

4 (5) 

Plan: 
Hösten 2015 
Juni 2015 

Juni 2015 

Juni 2015 

Juni 2015 

Juni 2015 

Oktober 
2015 
Oktober 
2015 
Oktober 
2015 
Juni 2015 

Nov. 2015 

Senast sept. 
2015 
Juni 
2015 
Okt. 2015 

Okt. 2015 
Nov. 2015 

Okt. 2015 
Okt. 2015 
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Medborgarförslag: 
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2014-04-02 490/14 Medborgarförslag från Niklas Banck: Upplös väg- KLK/ Teknik Hos kommunchefen för handläggning. Maj 2015 
föreningarna i Båstads kommun. & Service 

2014-11-14 1629/ 14 Medborgarförslag från Bo Sveninge - Allvädersbanor Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Hanteras i samband Juni 2015 
för friidrott & Service med avsiktsförklaringen. 

2014-11-24 till 1698/14 82 medborgarförslag (från Jonathan Larsson m.fl.) ang. Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Hanteras i samband Juni 2015 
2014-12-19 m.fl. Upprustning och modernisering av Örebäcksvallen & Service, med avsiktsförklaringen. 

Samhälls-
byggnad 

2015-01-13 57/15 Medborgarförslag från Helen Hesselbom - Önskan om Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Sept. 2015 
hundrastgård i Grevie & Service 

2015-02-20 272 / 15 Medborgarförslag från Anders Hedlund - Simhall i Teknik Till KS 2015-06-10 Juni 2015 
kommunen & Service 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup Vård& Hos förvaltningen för handläggning. Okt. 2015 
(via talesperson Sten Hjalmarsson) - Tillskapande av Omsorg/ 
trvgghetsboende eller motsvarande i Västra Karup Båstadhem 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag från Axel Lilia om HET-certifiering KLK Hos förvaltningen för handläfYEming. Okt. 2015 

dl cq 
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Kommunfullmäktige 2015-06-24 

KF § 174 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Budgetuppföljning 2015-04-30. Dnr: KS 000461/2015-906 
(Delgivning som PDF-fil på www.bastad.se) 

b). Protokoll från länsstyrelsen över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. Dnr: KS 000771/2015-900 

c). Granskning av kommunens IT-säkerhet. Dnr: KS 000832/2015-901 

d). Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna. 
Dnr: KS 000902/2015-903 

e). Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige för Bjärepartiet. 
Dnr: KS 000903/2015-903 

Blad 
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Yttrande Thomas Andersson (FP) yttrar sig angående delgivningarna b) och c) ovan. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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