
BÅS ADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-09 

Sida 

1 av38 

Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, onsdagen den 9 november 2016 kl 10:00-15:00 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare för Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Thomas Nerd (S) 
Christer de la Matte (M), jäv §218 
Kerstin Gustafsson (M) 
Hans Grönqvist (BP), tjänstgörande ersättare för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Jessica Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Christer de la Matte (M) §218 

Catharina Elofsson, kanslichef 
Katarina Pelin, kommunchef 
Olof Nilsson, sekreterare 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Jessica Andersson (S) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 

Johan Olsson Swanstein, ersättare Uno Johansson 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 15 november 2016 kl. 17:30 

§§ 203-230 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2016-11-09 

Från och med 2016-11-15 till och med 2016-12-08 

toret i Båstad 

~--



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 

KS § 203 Dnr KS 000007 /2016 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-11-09 

KS§204 DnrKS000008/2016-903 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-11-09 

KS§205 DnrKS000004/2016-900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2016-11-09 

KS§206 DnrKS000006/2016-904 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-11-09 

KS § 207 Dnr KS 000010/2016 - 900 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 

KS § 208 Dnr KS 000297 /2005 - 315 
Detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. - Beslut om antagande 

KS § 209 Dnr KS 001259/2016 - 315 
Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Trollbäckenområdet 

KS § 210 Dnr KS 001268/2016 - 300 
Fullskaleexperiment i Båstads hamn 

KS § 211 Dnr KS 001165/2016 - 800 
Samråd - Utpekande av områden av riksintresse för friluftsliv 

KS § 212 Dnr KS 000976/2016 - 200 
Arrendeavtal för telemast i Malenskogen 

KS § 213 Dnr KS 000368/2016 - 350 
Motion - Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort under högsäsong 

KS § 214 Dnr KS 001135/2016 - 900 
Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

KS § 215 Dnr KS 000219/2016 - 350 
Medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser /sociala mötesplatser i Förslöv 

KS § 216 Dnr KS 000654/2016 - 100 
Medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser /sociala mötesplatser i Förslöv 

KS § 217 Dnr KS 001290/2015 - 905 
Motion - Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov 

KS § 218 Dnr KS 001179/2015 - 900 

Sida 

2 av38 

Motion - Framlyftande av kulturpersonligheter i kommunen och skyltning av konst i offentlig 
miljö 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-09 

KS § 219 Dnr KS 000715/2016 - 600 
Motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid 

KS § 220 Dnr KS 001277 /2016 - 900 
Nämndsplan 2017 för kommunstyrelsen 

KS § 221 Dnr KS 000941/2015 - 700 
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Skåne 

KS § 222 Dnr KS 001261/2016 - 905 
Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg 

KS § 223 Dnr KS 001194/2016 - 600 
Kulturskoleplan 2017-2019 

KS § 224 Dnr KS 001203/2016 - 600 
Plan för öppen förskola och familjecentralsliknande verksamhet 

KS § 225 Dnr KS 000652/2016 - 600 
Försäljning av villan Lyan, tillfällig skollokal i Östra Karup 

KS § 226 Dnr KS 001151/2016 - 901 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017 

KS § 227 Dnr KS 001262/2016 -100 
Driftning av lekplatser i Båstads kommun 

KS § 228 Dnr KS 000014/2016 - 900 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2016 

KS § 229 Dnr KS 000632/2016 - 906 
Förslag till revidering av budget 2017 och plan 2018-2019 

KS § 230 Dnr KS 001182/2016 - 700 
Vård- och omsorgsnämndens beslut om ny resursfördelningsmodell samt_förändrade 
schablonersättningar 

Sida 

3 av 38 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 203 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-09 

Dnr KS 000007 /2016 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-11-09 

Sida 

4av 38 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Johan Swanstein Olsson (M). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson (C) 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 15 november kl. 17.30. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 5 av 38 

KS § 204 Dnr KS 000008/2016 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-11-09 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 

Beslut 

Christer de la Matte (M) efterfrågar information om Svenstad 
(avfallsanläggningen) och avtalet med Sydvatten. Ordförande svarar att 
informationen kan ges under informationsärendet.. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

- SA: Information om Svenstad. 

- SB: Information om Sydvatten. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅS ADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2016-11-09 

KS § 205 DnrKS000004/2016-900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-11-09 

1. Socialbidragsstatistik Individ och familj för september 2016. KS 
000172/2016-600 

6 av38 

2. Protokollsutdrag från VN 161010, § 98 - Sammanträdesdagar 2017 för vård
och omsorgsnämnden 

3. Protokollsutdrag från MN 161013, § 119 - Sammaträdesdagar 2017 för 
myndighetsnämnden 

4. Protokollsutdrag från MN 161013, § 117 - Hålarp 4:212 i Grevie -Ansökan 
om förhand besked för ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter 
(flerbostadshus) 

5. Protokoll fört vid årsstämma i Båstadhem AB - 2016-04-21. KS 
001241/2016-900 

6. Styrelseprotokoll från Båstadhem AB - 2016-03-03. KS 001241/2016-900 

7. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 4 med sammarbetskommitten Familjen 
Helsingborg- - 2016-10-05. KS 000576/2016-900. 

8. Styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommitten Familjen Helsingborg -
2016-10-05. KS 000576/2016-900. 

9. Familjen Helsingborgs yttrande över Region Skånes plan för ökat cyklande -
Cykelstrategi för Skåne. KS 001080/2016-350. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ blV 
V 



BÅS ADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 7 av 38 

KS § 206 Dnr KS 000006/2016 - 904 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-11-09 

Beskrivning av ärendet Månadens anmälda delegationsbeslut. 

Underlag till beslutet 

Under ärendet yrkar sig Ingela Stefansson (S) om att delegationsbeslut ska 
anmälas en gång i månaden. Yrkandet bifölls av kommunstyrelsen och 
förvaltningen ska delges beslutet via expedieringen. 

1. Kommunledningskontoret. Johan Linden. Lista daterad 2016-11-01. 

2. Kommunledningskontoret. Anne-Lie Björklund. Lista daterad 2016-10-28. 

3. Teknik och service. Jenny Hertsgård. Lista daterad 2016-10-28. 

4. Individ och familj. Lista daterad 2016-09-01 - 2016-09-30. 

5. Teknik och service. Ingemar Lundström. Lista daterad 2016-10-05. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att delegations besluten ska anmälas en 
gång i månaden. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) tilläggsyrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att yrkandet har bifallits. -

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Delegationsbesluten ska anmälas en gång i månaden. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 8av38 

KS § 207 Dnr KS 000010/2016 - 900 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 

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

Underlag till beslutet 

Beslut 

Ingela Stefansson (S) anmärker om en del punkter som bör uppdateras i 
beslutsloggen inför kommande sammanträde. Förvaltningen tar med sig det 
inför kommande uppdatering av beslutsloggen .. 

Beslutslogg daterad 2016-10-05. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen daterad 2016-11-02 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 9 av38 

KS § 208 Dnr KS 000297 /2005 - 315 

Detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. - Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Syftet med denna "ändring av detaljplan" är att fullfölja detaljplanen för Östra 
Karup 6:7, dpl 1656, intention med enskilt huvudmannaskap för allmän 
platsmark. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Denna "ändring av detaljplan" ska läsas tillsammans med planbeskrivning för 
detaljplan 1656, laga kraftvunnen 2014-10-09. 

Planområdet ligger i Östra Karup och är cirka 184 000 m2 stort. 

Ärendet omfattade myndighetsutövning, varvid beslutet fattades inom stänga 
dörrar. 

Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2016-10-12. 
Bilaga 2. Planbeskrivning avseende ändring av detaljplan, 2016-10-12 . 
Bilaga 3. Ändring av plankar ta med planbestämmelser, daterad 2016-10-12. 
Bilaga 4. Planbeskrivning, dpl 1656, laga kraft 2014-10-09. 
Bilaga 5. Illustrationskarta, dpl 1656, laga kraft 2014-10-09. 

Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslår i 
granskningsutlåtandet, daterat 2016-10-12 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslår i 
granskningsutlåtandet, daterat 2016-10-12. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl Is byggnad 

Ändring av 
Detaljplan för 

Östra Karup 6:7 m.fl 
i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande 

Bilaga 1 

Ett detaljplaneförslag avseende ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 
m.fl. fastigheter i Östra Karup har varit ute på samråd 2016-06-20 till 
2016-07-31 och på granskning under tiden 2016-09-08 till 2016-10-05 för 
att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in syn
punkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads 
kommun. Planen handläggs enligt standardförfarande. I detta gransknings
utlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in 
under både samråd och granskning och dels Samhällsbyggnads kommentarer 
till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

E.ON Elnät Sverige AB 

Södra Hallands Kraft 

Trafikverket 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2016-06-10, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Telia Sonera Skanova Access, meddelar att i tidigare samråd som berörde 
samma område så framgick följande: 
Området korsas av befintliga ledningstråk i väst-östlig riktning. Dessa 
ledningsstråk innefattar 2 st rikskablar samt en större lokalkabel. Befintliga 
ledningar måste flyttas för att planförslag skall kunna genomföras. Exploatör 
eller kommun skall bekosta flyttning av ledningar. 
Vårt svar nu är liknande: 
TeliaSonera Skanova Access AB (nedan Skanova) har tagit del av rubricerad 
plan. Skanova har kabelanläggning inom berört planområde, vilka ev 
kommer att beröras av planens genomförande. 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2016-10-12 

Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i 
genomförandebeskrivningen: "Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för 
att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren." 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Genomförandebeskrivningen förtydligas 
med texten: "Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
Ska novas kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighets
ägaren." 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2016-06-10. har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Täppesås samfällighetsförening meddelar att vid beslut av Täppesås 
samfällighetsförenings årsstämma 2016-07-10 ska ett skriftligt yttrande 
rörande ovan rubricerade detaljplanesamråd tas fram för insändande inom 
samrådets avslut 2016-07-31 gällande Täppesås samfällighetsförenings 
påverkan, indirekt eller direkt av ovan nämnda detaljplan. 

Synpunkter: 

• den antagna detaljplanen för Östra Karup 6:7 m.fl. 
(Antagandehandling daterad 2014-06-16, Dpl 1656) på sidan 21 finns 
en bild som är tagen från Täppesås samfällighetsförenings 
gemensamma fastighet, bilden beskriver utsikten från närliggande 
strövområde. Täppesås samfällighetsförening är ett privat område och 
inget strövområde. Bilden skapar en missvisande bild av utsikten från 
detaljplaneområdet som avses och Täppesås samfällighetsförening vill 
att denna bild tas bort från dokumentet samt en avsiktsförklaring vad 
Båstads kommun menar med strövområde och om det ska finnas 
anvisade strövstigar och vandringsslingor som påverkar eller 
inbegriper Täppesås samfällighetsförening. 

• I den antagna detaljplanen för Östra Karup 6:7 m.fl. 
(Antagandehandling daterad 2014-06-16, Dpl 1656) på sidan 20 och 
24 nämns att det finns en Lanthandel i Östra Karup vilket inte längre 
stämmer. 

• Täppesås samfällighet är påkopplad på det kommunala avloppsnätet 
och den överbelastningsrisk som detaljplanedokumentet antyder 
behöver utredas närmare och konsekvenser kommuniceras till 
Täppesås samfällighetsförening. 

• Konsekvenser och möjligheter för Täppesås samfällighet gällande el, 
bredband/fiber, ledningsrätter och övriga servitut ska kommuniceras 
till Täppesås samfällighetsförening. 

2 (6) 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2016-10-12 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och kommenteras nedan. 

• Planförfattarna till planbeskrivning tillhörande dpl 1656 daterad 
2014-06-16, syfte med bildtexten "strövområde, vandringsled" etc var 
att beskriva intilliggande naturområde. Planbeskrivningen har vunnit 
laga kraft och någon borttagning av bild eller text kan dessvärre inte 
göras. Bildtexten stryks däremot över och kompletteras med 
"naturområde" istället. 

• Planbeskrivningen, daterad 2014-06-16, dpl 1656 upprättades när 
lanthandel fanns i samhället. Planbeskrivningen avseende "Ändring av 
detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl." förtydligas att lanthandeln 
numera är stängd. 

• NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är medvetna om VA
problematiken i området och genomför just nu en så kallad 
saneringsplan för att ta reda på vilka åtgärder som ska göras för att få 
bäst effekt Dessa åtgärder planeras att genomföras under de närmsta 
åren." 

• I de ärenden Täppesås samfällighetsförening berörs kommer kontakt 
att tas av respektive instans. 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2016-08-11, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Lantmäteriet påtalar att det är av vikt för berörda fastighetsägare att förstå 
konsekvenserna av ändringen av detaljplanen. De fastighetsrättsliga 
konsekvenserna av att planen ändras till enskilt huvudmannaskap för allmän 
plats kan förtydligas i planbeskrivningen. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Planbeskrivningen kompletteras med 
texten: "Ett så kallat inträde i en gemensamhetanläggning medför en kostnad 
för den enskilda fastighetsägaren. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som 
ska gälla för fördelning av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen 
ingående anläggningens utförande (byggande) och drift (förvaltning). Varje 
deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal. 

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med 
hänsyn till den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i 
gemensamhetsanläggningen. 

Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst 
med hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda 
anläggningen. 

3 (6) 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2016-10-12 

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga 
lantmäteriförrättningar." 

Södra Hallands Kraft har inget att erinra gällande rubricerat plansamråd 
(vänligen notera att när det gäller gas inom området så svarar Södra Hallands 
Kraft's gasavdelning). 

Södra Hallands Kraft vill påtala att även om de inte har något att erinra begär 
de även fortsättningsvis att befintliga ledningar i luft, rör och kablar i mark 
samt transformatorstationer ligger /står skyddat i u/E-område. Eventuell 
flytt, nu eller senare, av dessa utrustningar bekostas av 
markägaren/ exploatören. 

Vidare konstateras att ett nytt E-område (utöver de två som redan finns) för 
en transformatorstation som kan leverera el till området med en ungefärlig 
storlek om cirka 10x10 meter finns med i sydvästra delen. 

Brännbara byggnader måste placeras minst fem meter ifrån denna yta. 

För den tilltänkta exploatören kan det vara intressant att veta att 
leveranstiden för en nyanslutning beräknas i dagsläget till åtta månader. 

Till sist önskar Södra Hallands Kraft att bli meddelade i god tid innan 
ledningsdragning blir aktuell då de vill komma in och förlägga ledningar på 
terassnivå. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodosedda. Planbeskrivningen 
kompletteras under rubriken "Tekniska frågor". 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2016-08-11, har 
inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Fastighetsägare till Östra Karup 4:15 påtalar att gångvägar inom "Natur
marken", intill dagvattenmagasinet i norr strax öster om förskolan, enligt 
illustrationsplan daterad 2014-06-16 inte är utbyggda enligt illustrationen 
och föreslår att en gångväg mellan fastigheterna Östra Karup 6:5 och 6:6 och 
dagvattenmagasinet anläggs. 

Kommentar: En illustration är just bara en illustration om hur området kan 
komma att byggas ut (baserat på plankartans bestämmelser). Synpunkten är 
dock framförd till Teknik & Service som kommer att beakta önskemålet i den 
fortsatta projekteringen och utbyggnaden av området. Visar det sig inte 
möjlighet att anlägga gångväg mellan fastigheterna Östra Karup 6:5, 6:6 samt 
dagvattenmagasinet kan möjlighet finnas i förlängningen av Kristallvägen, 
precis norr om fastigheterna Östra Karup 6:5 och 6:6. 

4 (6) 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2016-10-12 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningsskedet 

Inkomna synpunkter medför följande revideringar av planförslaget; 

Planbeskrivningen kompletteras/ justeras: 

• Under rubriken Genomförande, "Fastighetsrättsliga frågor - Ett så 
kallat inträde i en gemensamhetanläggning medför en kostnad för den 
enskilda fastighetsägaren. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de 
andelstal som ska gälla för fördelning av kostnaderna för den i 
gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande 
(byggande) och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är 
skyldig att betala utifrån sitt andelstal. 

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst 
med hänsyn till den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i 
gemensamhetsanläggningen. 

Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt 
främst med hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten 
beräknas använda anläggningen. 

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga 
erforderliga lantmäteriförrättningar. 

I övrigt medför inkomna synpunkter inga revideringar av planförslaget 
frånsett små redaktionella justeringar såsom t ex text under rubriken "Efter 
samråds- och granskningsskede" samt omdöpning av planhandlingar från 
"Granskningshandling" till "Antagandehandling". 

Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

TeliaSonera Skanova Access 

Täppesås Samfällighetsförening 

E.ON Elnät Sverige AB 

Södra Hallands Kraft 

Trafikverket 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten &Avlopp AB) 

Lantmäteriet 

Fastighetsägare till Östra Karup 4:15 

som yttrade sig över planförslaget under samråd och granskning 

5 (6) 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2016-10-12 

Underrättelse efter antagandet sänds till: 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

TeliaSonera Skanova Access 

Täppesås Samfällighetsförening 

E.ON Elnät Sverige AB 

Södra Hallands Kraft 

Trafikverket 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) 

Lantmäteriet 

Fastighetsägare till Östra Karup 4:15 

som yttrat sig under samråd och granskning 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

• Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås detta 
granskningsutlåtande, daterat 2016-10-12. 

Båstad 2016-10-12 

Camilla N ermark 
Planarkitekt 

6 (6) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 10 av 38 

KS § 209 Dnr KS 001259/2016 - 315 

Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Troll bäckenområdet 

Beskrivning av ärendet Planuppdrag för upprättande av detaljplan för parkeringsändamål inom 
kvartersmark. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Ärendet omfattade myndighetsutövning, varvid beslutet fattades inom stänga 
dörrar. 

Bilaga l. Detaljplan 1645 - Trollbäckenområdet. 

l. Kommunstyrelsen medger att detaljplan för Båstad 109:2, parkering 
Trollbäckenområdet, får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på exploatörens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att detaljplan för Båstad 109:2, parkering 
Trollbäckenområdet, får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på exploatörens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

2016-11-09 11av38 

KS § 210 Dnr KS 001268/2016 - 300 

Fullskaleexperiment i Båstads hamn 

Syftet med ett experiment i Båstads hamn är att se om det finns förutsättningar 
för att öka andelen allmänt tillgänglig markyta för social samvaro framför att 
använda den ytan till uppställning för bilar. 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg och planarkitekt Emma Johansson. 

Projektplan (utkast) 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett fullskaleexperiment i Båstads 
hamn. 

Helena Stridh (BP) och Bo Wendt (BP): Avslag till arbetsutskottets förslag 
(bilaga). 

Ingela Stefansson (S), Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Helena Stridhs (BP) och Bo Wendts (BP) 
avslagsyrkande och arbetsutskottets förslag. Efter framställd proposition finner 
ordförande att ärendet avslagits. 

Omröstning 

Omröstningsresultat 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla Helena Stridhs (BP) förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja- och 8 Nej-röster, enligt nedanstående 
fördelning. Således har kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets 
förslag. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Protokollsanteckning 

2016-11-09 12 av 38 

KS § 210 DnrKS001268/2016-300 

Forts. Fullskaleexperiment i Båstads hamn 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 

röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönkvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein [M) X 

Thomas Andersson [L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett fullskaleexperiment i Båstads 

hamn. 

Moderaterna lämnar skriftlig protokollsanteckning (bilaga 1). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 13 av 38 

KS § 211 Dnr KS 001165/2016 - 800 

Samråd - Utpekande av områden av riksintresse för friluftsliv 

Beskrivning av ärendet Översynen av riksintresseområdena har gjorts efter ett regeringsuppdrag till 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. 
Uppdraget har särskilt fokus på de långsiktiga behoven av tätortsnära natur. 
För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska det ha stora 
friluftsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och 
kulturkvaliteter, variation i landskapet och god tillgänglighet för många. I 
förslaget till riksintresse för friluftsliv föreslås två områden inom Båstads 
kommun. 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

SamhällbyggnadschefLisa Rönn berg och översiktsplanerare Kristina Bell 
föredrar ärendet. 

Frågor från svarsformulär 
Meddelande om förlängt samråd - Utpekande av områden av riksintresse för 
friluftsliv. Ärendenr: NV-04528-15 
Samråd - Utpekande av o_mråden av riksintresse för friluftsliv. Ärendenr: NV-
04528-15 
Område av riksintresse för friluftsliv i Skåne län. FM 02 Hallandsås 
Område av riksintresse för friluftsliv i Skåne län - FM 01 Bjärekusten 
Skälderviken 
Översyn av områden av riksintresse för friluftsliv- NV-04528-15 

1. Anta föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor såsom sin egen. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att skicka in svarsformuläret (angående samråd 
och remiss avseende utpekande av riksintresse för friluftslivet samt 
miljökonsekvensbeskrivning av områden av riksintresse för friluftslivet) samt 
Båstads kommuns skrivelse inom samrådstiden och komplettera med 
Kommunstyrelsens beslut snarast efter deras sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Antaga föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor såsom sin 
egen. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att skicka in kommunstyrelsens beslut som 
komplement till redan inskickad remiss. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 212 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-09 

Dnr KS 000976/2016 - 200 

Arrendeavtal för telemast i Malenskogen 

Sida 

14 av 38 

Beskrivning av ärendet Telia Sonera AB har, genom Rejlers Sverige AB (Fredrik Kuniholm) framställt 
önskemål om att arrendera mark för att uppföra en telemast på Båstads 
kommuns fastighet Hemmeslöv 44: 1. Placeringen önskas i direkt anslutning till 
fastighet 44:316 (Hotell Riviera Strand) i Malenskogen. Arrendetiden önskas 
längre än 5 år, vilket är en längre tidsperiod än förvaltningen genom delegation 
har rätt att ingå avtal om. Ärendet om att teckna avtal lyfts därför till 
kommunstyrelsen. Avtalsförslag återges i bilaga 1. 

Underlag till beslutet Avtalsförslag inklusive tre bilagor, bilaga 1 
Karta över mastens täckningsområde, bilaga 2 

Förvaltningens och 1. Godkänner avtalet. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Beslut 

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
underteckna bilagt avtalsförslag. 

Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänner avtalet. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
underteckna avtalsförslaget. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2016-11-09 15 av 38 

KS § 213 DnrKS000368/2016-350 

Motion - Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort 
under högsäsong 

En motion har inkommit från Moderaterna om alternativa lösningar för 
trafiksituationen i Båstad under högsäsong. Motionärerna föreslår ett antal 
punkter att uppdra till förvaltningen att utreda vidare. 

Motion - Genomfartstrafiken i Båstad tätort under högsäsong 
Utdrag ur åtgärdsvalsstudie för väg 115 genom Båstad, KSOOOl 73/2016. 

1. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter och förutsättningar att 
anlägga en parkeringsplats för evenemangs besökare öster om Öresjön. 

2. I övrigt anses motionen besvarad. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter och förutsättningar att 

anlägga en parkeringsplats för evenemangs besökare öster om Öresjön. 

2. I övrigt anses motionen besvarad. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 16 av 38 

KS § 214 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Enligt beslut i KS ( dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet "Evenemangstid" 
utgå i följande dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala 
ordningsföreskrifter gällande torghandel i Båstads kommun samt Taxa för 
upplåtelse av torgplats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, 

Förvaltningens förslag 1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
gällande torghandel byts begreppet "Evenemangstid" till perioden 15/6 - 15/8 
enligt tjänstemannaförslaget. 

2. § 16 i allmänna lokala ordningsföreskrifter, delas upp så ridning och cykling 
tillåts på ständerna då badsäsong inte råder enligt tjänstemannaförslaget. 

3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand 
regleras så det följer badsäsongen samt fysisk skyltning på stränderna. 

Arbetsutskottets förslag 1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
gällande torghandel byts begreppet "Evenemangstid" till perioden 15/6 -15/8 
enligt tjänstemannaförslaget. 

Yrkanden 

2. § 16 i allmänna lokala ordningsföreskrifter, delas upp så ridning och cykling 
tillåts på ständerna då badsäsong inte råder enligt tjänstemannaförslaget. 
Ridning ska vara tillåtet på stranden från den 15 oktober till den 15 april. 

§16b: Ridning och cykling utanför anvisade leder eller områden på 
nedanstående allmänna platser får inte ske så vida polismyndigheten inte 
utfärdat särskilt tillstånd. 
- Idrotts och sportanläggningar 
- Begravningsplatser 
-Allmänna badplatser under badsäsong (15/4-15/10) 
- Klitter och dynområden. 

3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand 
regleras så det följer badsäsongen samt fysisk skyltning på stränderna. 

Ingela Stefansson (S), Bjärepartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 

KS § 214 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Forts. Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads 
kommun 

Beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

17 av 38 

1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
gällande torghandel byts begreppet "Evenemangstid" till perioden 15/6 -
15/8 enligt tjänstemannaförslaget. 

2. § 16 i allmänna lokala ordningsföreskrifter, delas upp så ridning och cykling 
tillåts på ständerna då badsäsong inte råder enligt tjänstemannaförslaget. 
Ridning ska vara tillåtet på stranden från den 15 oktober till den 15 april. 

§16b: Ridning och cykling utanför anvisade leder eller områden på 
nedanstående allmänna platser får inte ske så vida polismyndigheten inte 
utfärdat särskilt tillstånd. 

- Idrotts och sportanläggningar 

- Begravningsplatser 

-Allmänna badplatser under badsäsong (15/4-15/10) 

- Klitter och dynområden. 

3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand 
regleras så det följer badsäsongen samt fysisk skyltning på stränderna .. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltnigens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2016-11-09 

KS § 215 Dnr KS 000219/2016 - 350 

Medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala 
mötesplatser i Förslöv 

18 av 38 

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag med en önskan om nya sociala 
lek- och mötesplatser i Förslöv. 

Inkommet medborgarförslag med bilaga 1 och 2 

1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i 
Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i 
Båstad. 

2. Medborgarförslaget anses bifallet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats 
i Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad 
i Båstad. 

2. Medborgarförslaget anses bifallet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltnigens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2016-11-09 

KS § 216 DnrKS000654/2016-100 

Medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala 
mötesplatser i Förslöv 

19 av 38 

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag med namninsamling och en 
önskan om nya sociala lek- och mötesplatser i Förslöv. 

Inkommet medborgarförsalg med bilaga 1, 2 och 3 

1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i 
Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i 
Båstad. 

2. Medborgarförslaget anses bifallet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats 
i Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad 
i Båstad. 

2. Medborgarförslaget anses bifallet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 217 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2016-11-09 

Dnr KS 001290/2015 - 905 

Motion - Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov 

Sida 

20 av 38 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige 
med en motion som avser förslag om bidrag med 40 tkr till Sjöfartsmuseet i 
Torekov. Bakgrunden är upprepad skadegörelse mot framförallt 
Galjonsfigurerna .. 

Underlag till beslutet Inkommen motion från Sverigedemokraterna 

Jäv Christer de la Matte (M) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. Jessica Andersson 
(S) går in som tjänstgörande ersättare. 

Förvaltningens och Motionen avslås med hänvisning till att det ej finns budgeterade medel. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Motionen avslås med hänvisning till att det ej finns budgeterade medel. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 21av38 

KS § 218 DnrKS001179/2015-900 

Motion - Framlyftande av kulturpersonligheter i kommunen 
och skyltning av konst i offentlig miljö 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige 
med en motion som föreslår att kulturavdelningen får i uppdrag att inventera 
och genom utställning i text och bild på lämpliga offentliga platser presentera 
och lyfta fram framstående kulturpersonligheter i kommunen samt se till att 
konst i offentlig miljö i Båstads kommun får en tydlig och adekvat skyltning. 

Underlag till beslutet Inkommen motion från Socialdemokraterna 

Förvaltningens och 1. Motionen bifalls. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Beslut 

2. Verksamhetsområdeschefen för Bildning och arbete får i uppdrag att genom 
kulturavdelningen utveckla och åtgärda förslagen i motionen. 

Bjärepartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Verksamhetsområdeschefen för Bildning och arbete får i uppdrag att genom 
kulturavdelningen utveckla och åtgärda förslagen i motionen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 22 av 38 

KS § 219 Dnr KS 000715/2016 - 600 

Motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har väckt frågan om möjligheterna att bilda utskott alternativt 
nämnd eller annan organisationslösning för politiskt engagemang avseende 
kultur- och fritidsfrågorna. 

Centerpartiet menar att kultur, fritid tillsammans med folkhälsofrågor har ett 
samband när det gäller arbetet för folkhälsans betydelse för livskvalitet och 
utveckling inom alla områden. 

Kultur behöver få ett större utrymme och eftersom kommunen har begränsade 
medel behövs kreativa och långsiktiga lösningar ofta i samarbete med 
intresseorganisationer och andra som finner värde i att satsa på kultur. 

Underlag till beslutet Inkommen motion från Centerpartiet. 
Tjänsteskrivelse - Svar på motion. 

Förvaltningens och Motionen avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden Socialdemokraterna och Bjärepartiet: Motionen avslås med hänvisning till att 
budgeterade medel saknas. 

Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna: Bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Socialdemokraternas och Bjärepartiets 
avslagsyrkande och arbetsutskottets förslag. Efter framställd proposition finner 
ordförande att ärendet avslagits. 

Omröstning 

Om rös tningsresul ta t 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla Socialdemokraternas m.fl. förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 Ja- och 6 Nej-röster, enligt nedanstående 
fördelning. Således har kommunstyrelsen beslutat bifalla Socialdemokraternas 
och Bjärepartiets förslag .. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 23 av 38 

KS § 219 Dnr KS 000715/2016 - 600 

Forts. Motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson [BP) X 

Helena Stridh [BP) X 

Claes Sjögren X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönkvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson [M) X 

Christer de la Motte [M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L 1 X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås med hänvisning till att budgeterade medel saknas. 

Reservation Skriftlig reservation från Centerpartiet (bilaga 1). 

lusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ l;f/ 



RESERVATION 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå vår motion. 

I motionen begär vi att det utreds hur man kan skapa ett utskott eller nämnd 

eller annan organisationslösning för politiskt engagemang. 

För att utreda detta behövs inget budgettillskott. Förslaget/förslagen däremot 

kan kosta pengar och då bli föremål för diskussion och ett beslut. 

Vi har dock svårt att se att tex ett utskott med 3-4 personer från KS skulle bli 

kostsamt. 

Då skulle dels KS bli bättre informerad i dessa frågor och berörda 

tjänstepersoner få ett s k bollplank och stöd i de ärenden som hanteras inom 

fritid och kultur. 

Faller detta väl ut kan man inför nästa valperiod, om så önskas, inrätta en 

nämnd. 

Kulturfrågorna är mycket viktiga för besöksnäringen och våra föreningar. Med 

ett utskott blir det lite mer fokus på dessa frågor i kommunstyrelsen. 

Det finns ett bra kultursamarbete inom Familjen Helsingborg och Region Skåne. 

Där menar man att kulturfrågorna är viktiga och bidrar positivt till 

kommunernas ekonomi. 

Fritid och kultur främjar folkhälsan och livskvaliten. 

Ett bifall till vår motion innebär att utreda hur man kan skapa något, inte i detta 

~trätta någonting. 

(/~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 220 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-09 

Dnr KS 001277 /2016 - 900 

Nämndsplan 2017 för kommunstyrelsen 

Sida 

24 av 38 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av 
fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och 
medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, vars resultat följs och 
jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi avgöra 
huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa 
resultat för medborgare och kunder. 2016 års resultat utgör underlag till 
kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på om god 
ekonomisk hushållning nås, på konkreta förbättringsförslag och på tydliga 
möjligheter till omprioriteringar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 § 121 om budget 2017 och plan 
2018-19. I budgeten framgår de mål och den tilldelade ekonomisk ram som 
nämnden har att förhålla sig till vid framtagande av nämndsplanen. 

Underlag till beslutet Nämndsplan 2017. 
Tjänsteskrivelse - Nämndsplan 2017 för kommunstyrelsen. 

Förvaltningens och Nämnden beslutar i enlighet med föreslagen nämndsplan. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden Helena Stridh (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen antar nämndsplan 2017 .. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

(fo Ölv 
-



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 25 av 38 

KS § 221 Dnr KS 000941/2015 - 700 

Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Skåne 

Beskrivning av ärendet Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt den 26 februari 2016 
att ställa sig bakom förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och 
rekommendera kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att 
också Regionfullmäktige gör detsamma. Region Skånes Regionfullmäktige 
antog avtalet den 26 april 2016. Avtalet har nu skickats ut till samtliga 
kommuner för ställningstagande. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att skriftlig redogörelse av 
nytt sjukvårdsavtal ska redovisas till kommunfullmäktige. 

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i 
Skåne. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10. 
Tjänsteskrivelse från vård och omsorg. 

l. Båstads kommun ställer sig bakom avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får tillsammans med kommunchefen i 
uppdrag att underteckna avtalet. 

Bjärepartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att skriftlig redogörelse av nytt 
sjukvårdsavtal redovisas till kommunfullmäktige. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) tilläggsyrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att yrkandet bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Båstads kommun ställer sig bakom avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får tillsammans med kommunchefen i 
uppdrag att underteckna avtalet. 

3. Skriftlig redogörelse av nytt sjukvårdsavtal redovisas till 
kommunfullmäktige inför beslutet. 

justerandes si naturer 

l)W 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 26 av 38 

KS § 222 Dnr KS 001261/2016 - 905 

Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5 som 
innebär att maxtaxan höjs från 1 772 kr per månad till 1 991 kr. Maxtaxan är ett 
högkostnadsskydd som beslutas av Riksdagen och är lika i hela landet. Beslutet 
om maxtaxan tas separat av kommunfullmäktige i Båstads kommun under 
hösten 2016. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

För vård- och omsorgsinsatser i Båstads kommun tas en avgift ut. Avgifterna 
regleras i Socialtjänstlagen och baseras på pris bas beloppet. Pris basbeloppet 
fastställs av Regeringen och justeras varje år. Det pågår även ett arbete med att 
ta fram ett vägledningsdokument som avser avgiftshandläggning inom Vård 
och omsorg. Planen är att ärendet kommer att behandlas på vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde den 14 november 2016. 

Vid kommunstyrelsen framkom önskemål om att sänkningens budgetpåverkan 
redovisas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att det 
underlaget ska skickas med till kommunfullmäktige. 

Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom vård och omsorg. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10. 
Tjänsteskrivelse från vård och omsorg. 

1. Anta nya taxor och avgifter inom Vård och omsorg från och med den 1 
januari 2017. 

2. Avgiften förtrygghetslarm sänks från 318 kr till 275 kr. 

Bjärepartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna: Bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Thomas Andersson (L) : Tilläggsyrkande att taxesänkningens budgetpåverkan 
redovisas till kommunfullmäktige. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons (L) tilläggsyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Anta nya taxor och avgifter inom Vård och omsorg från och med den 1 

januari 2017. 

2. Avgiften förtrygghetslarm sänks från 318 kr till 275 kr. 

3. Sänkningens budgetpåverkan redovisas till kommunfullmäktige inför 
beslutet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 223 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-09 

Dnr KS 001194/2016 - 600 

Kulturskoleplan 2017-2019 

Sida 

27 av 38 

Beskrivning av ärendet 2013-12-04 antogs plan för Kulturskola av Kommunstyrelsen. Detta 
styrdokument har gällt för Kulturskolans verksamhet från 2014-01-01 och 
skall revideras i november 2016. Styrdokumentet skall, enligt tidigare beslut 
KsOOl 781/2013, revideras under varje mandatperiod. Detta dokument har 
fungerat som en plan och ett mål för hela Kulturskolans arbete under tre år. 
Den har gett både ledning och personal en riktlinje vart man ska nå med 
verksamheten, och gynnat Kulturskolans utveckling. Från 2017 går planen 
under namnet Kulturskoleplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Revidering av plan för kulturskola. 
Kulturskoleplan 2017-2019. 
Plan för Kulturskola 2014-2016. 

Förvaltningens och Kulturskoleplan 2017-2019 antas och gäller från 2017-01-01. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Återremiss med motiveringen att målen känns mer som 
en vision. Målen skall vara uppnåbara och skall anpassas efter rådande budget. 

Liberalerna, Moderaterna, Bjärepartiet och Centerpartiet: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordningar Först ställer ordförande proposition på Ingela Stefanssons (S) 
återremissyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet 
ska avgöras idag. 

Beslut 

Därefter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att förslaget bifallits .. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kulturskoleplan 2017-2019 antas och gäller från 2017-01-01. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

r;fl/J (JW 

. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Beslut 

2016-11-09 

KS § 224 Dnr KS 001203/2016 - 600 

Plan för öppen förskola och familjecentralsliknande 
verksamhet 

Under varje mandatperiod ska revidering av Kommunstyrelsens planer 
genomföras. 

Tjänsteskrivelse - Plan för öppen förskola och familjecentral. 
Plan för öppen förskola och familjecentralsliknande verksamhet. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-10-18. 
Barnkonsekvensanalys - Plan för öppen förskola och familjecentral. 

28 av 38 

Fastställa föreliggande Plan för öppen förskola och familjecentralsliknande 
verksamhet. 

Bjärepartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet:: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta plan för öppen förskola och familjecentralsliknande verksamhet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 29 av 38 

KS § 225 Dnr KS 000652/2016 - 600 

Försäljning av villan Lyan, tillfällig skollokal i Östra Karup 

Beskrivning av ärendet På Utbildningsnämndens sammanträde 2016-05-10 fick skolchefen i uppdrag 
att lyfta radonproblematiken i villan Lyan och därmed bristen på arbetsrum för 
personalen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Ärendet har sedan hanterats av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 
och 2016-07-11. Vi sammanträdet 2016-05-25 återremitterades ärendet med 
tre frågor vilka besvarades vid sammanträdet 2016-07-11. Även då 
återremitterades ärendet med beslut att 1) Inhämta yttrande från 
fastighetsexpert och 2) Ny radonmätning genomförs och förslag på enklare 
åtgärder tas fram. 

Om yttrande från fastighets expert. Ett korrekt yttrande måste belysa 
fastighetens funktion utifrån Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen, 
Boverkets byggregler, PBL (2010:900) 8 kap, luft och temperatur, ljus, 
utrymning samt lämplighet för undervisning alternativt som 
personalarbetsrum. 

Då ny radonmätning kan först genomföras när fastigheten åter har påsatt 
värme, vilket sker under oktober månad. Radonmätning tar ungefär två 
månader att genomföra vilket innebär att mätningen kan vara genomfört i 
december. Mot den bakgrunden beslöt skolchefen att inte använda lokalerna 
under hösten 2016. 

Då fastigheten ändå inte kan användas under 2016 har yttrande från 
fastighetsexpert ännu inte beställts. Ordförande gav vid presidiemötet 2016-
10-04 skolchefen i uppdrag att skriva fram ett ärende till Kommunstyrelsen 
med förslag om försäljning av fastigheten istället för att lägga pengar på olika 
mätningar, yttranden och åtgärder. 

Skolchefens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-06 
Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden 2016-05-10 

1. Sälja villa Lyan så snart som möjligt. 
2. Omgående påbörja planeringen av grundskoleplatser i området Östra Karup, 
Hemmeslöv och Båstad i enlighet med Utbildningsnämndens tidigare beslut 
2016-05-10. 

Fortsätter på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ 'Zrv 
-



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 30 av 38 

Yrkanden 

Beslut 

KS § 225 Dnr KS 000652/2016 - 600 

Forts. Försäljning av villan Lyan, tillfällig skollokal i Östra Karup 

Bjärepartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Sälja villa Lyan så snart som möjligt. 

2. Omgående påbörja planeringen av grundskoleplatser i området Östra 
Karup, Hemmeslöv och Båstad i enlighet med Utbildningsnämndens tidigare 
beslut 2016-05-10. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 226 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-09 

Dnr KS 001151/2016 - 901 

Sida 

31av38 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2017 

Beskrivning av ärendet En samordnad sammanträdesplanering för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess utskott återremitterades av kommunstyrelsen 
2016-10-12. Motiveringen till återremissen var att sammanträdesplaneringen 
skulle samordnas så att samtliga nämnder sammanträder under samma vecka. 

Sedan återremissen har kommunfullmäktiges presidium fastställt 
sammanträdestiderna för kommunfullmäktige. Därav har slutinstans för 
ärendet ändrats till kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med förslag på sammanträdesdagar. 

Förvaltningens och 1. Anta föreslagen sammanträdesplan för 2017. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2. Beslutet delges utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
myndighetsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta föreslagen sammanträdesplan för 2017. 

2. Beslutet delges utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 

myndighetsnämnden. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 227 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-09 

Dnr KS 001262/2016 - 100 

Driftning av lekplatser i Båstads kommun 

Sida 

32 av 38 

Beskrivning av ärendet I samband med ärende om tomtpriser - Heden (KS §191, 2016-10-12) önskades 
möjlighet att väckta ett ärende av Gösta Gebauer om att se över förutsättningar 
att kommunen driftar lekplatser i hela kommunen. Ärendet passerade KS au 
utan förslag till beslut om ärendet fick väckas .. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) med bifall av Helena Stridh (BP): Ärendet får väckas och 
skickas för beredning. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) och Helena Stridhs 
(BP) yrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att förslaget har 
bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 228 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-09 

DnrKS000014/2016-900 

lnformationspunkter kommunstyrelsen 2016 

Sida 

33 av 38 

Beskrivning av ärendet A) Information angående avtalet med Sydvatten. Kommunchef Katarina Pelin. 

B) Information om statusen kring eventuell avfallsanläggning i Svenstad. 
Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 34 av 38 

KS § 229 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Förslag till revidering av budget 2017 och plan 2018-2019 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-
02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om 
revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer 
under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan 
information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan 
också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, 
hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller 
effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra 
politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför 
budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Ajournering 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan 
omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten. 

Ekonomichef Johan Linden. 

Bjärepartiets förslag till revidering av budget, 2016-10-21. 

1. Anta revidering av budget 2017 och plan 2018-2019 enligt Bjärepartiets 
förslag 2016-10-21. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att samordna nya lekplatsen i Förslöv med 
Båstadhem i investeringsplanen 2018. 

Christer de la Matte (M): De öronmärkta medlen, 870.000 kronor för 
anhörigstöd som finns i budget 2017 och plan 2018-2019, om budgeteras från 
kommunstyrelsens förfogande till vård och omsorgsnämnden. 

Helena Stridh (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

1/V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 

KS § 229 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Forts. Förslag till revidering av budget 2017 och plan 2018-
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35 av 38 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition arbetsutskottets förslag. Efter framställd 
proposition finner ordförande att förslaget bifallits. 

Omröstning 

Omröstningsresultat 

Därefter ställer ordförande proposition på Christer de la Mottes (M) 
tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet 
avslagits. 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avslå Christer de la Mottes förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Christer de la Mottes förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 3 Ja- och 5 Nej-röster, 5 avstod enligt nedanstående 
fördelning. Således har kommunstyrelsen avslagit Christer de la Mottes (M) 
yrkande. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 

röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönkvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 3 5 
Fortsätter på näsa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Protokollsanteckning 

2016-11-09 

KS § 229 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Forts. Förslag till revidering av budget 2017 och plan 2018-
2019 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

36 av 38 

Anta revidering av budget 2017 och plan 2018-2019 enligt Bjärepartiets förslag 
2016-10-21. 
Förvaltningen får i uppdrag att samordna nya lekplatsen i Förslöv med 
Båstadhem i investeringsplanen 2018. 
Moderaterna reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande. 

Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna lämnar 
protokollsanteckningar (bilaga 1, 2, och 3). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Protokollsanteckning: 

Som tidigare kommer vi inte att sätta käppar i hjulet för Bjärepartiets budget, 
med undantag då den innehåller påtagliga orättvisor eller felaktigheter. Det kan 
man inte säga att de nu föreslagna tilläggen till fullmäktigebeslutet i juni gör. Vi 
kommer däiför inte att lägga något motförslag. 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni, då oppositionen drev igenom 
ändringar i Bjärepartiets budgetförslag, är ett tydligt bevis på att inget parti 
framöver kan lägga en egen budget och förvänta sig få stöd fullt ut för denna. 
Det krävs mer av samarbete och lyhördhet i framtiden för Bjäres bästa. 

Vi saknar åtgärdsförslag från kommunledningen som visar på hur de stora 
underskotten i flerårsbudgeten ska åtgärdas. Vi uppmanar därför 
kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag till åtgärder som långsiktigt 
tryggar kommunens ekonomi. 

De öronmärkta medlen för anhörigstöd borde budgeterats så att verksamheten 
får tydliga förutsättningar för sitt arbete. Vi beklagar att anhörigstödet inte får 
dessa förutsättningar. 
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PROTOKOLLSANTECKNING 

Ärende: Revidering av budget 2017 och plan 2018-2019 

Kommunstyrelsen den 9 november 2016 

Socialt innehåll och anhörigstöd 

Anslaget för Socialt innehåll och anhörigstöd halverades för 2016. Detta drabbar främst 

våra äldre och dess anhöriga. Pengarna används för att bland annat bryta den ofrivilliga 
ensamheten och för att stimulera våra äldre så att de får fler meningsfulla år i sina liv. 

Olyckligtvis så kan inte det återstående halva anslaget om 870 000 kr användas inom Vård

och Omsorgsförvaltningen för 2017 eftersom det ligger låst hos kommunstyrelsen. Det är 

angeläget att pengarna överförs till Vård- och Omsorgsförvaltningen snarast så att 

planering av verksamheten kan starta upp. Både tjänstemännen och Vård- och 

Omsorgsnämnden anser att det finns ytterligare behov av att utveckla socialt innehåll och 

anhörigstöd i vår kommun. Behovet är personal- och driftresurser till anhörigstöd, 

aktiviteter i form av socialt innehåll i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. 

Vi anser det djupt beklagligt att kommunstyrelsen inte genast överför de reserverade 

medlen om 870 000 kr så att planeringen av denna viktiga verksamhet för våra äldre för 
2017 kan ske. 

Eftersom Bjärepartiet har ansvaret för budgeten kan vi bara vädja om att medlen genast 

förs över till Vård- och Omsorgsenheten där de hör hemma. 

Båstad den 9 november 2016 

För Liberalerna 
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Punkt 20 Revidering av budget 
Moderaterna 

Investering för Landsbygdsstrategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska följa beslutad 

plan för investering gällande kommunal anslutning inom 5 år. 

Bjäreparatiets budgetförslag är 

Öllövsstrand år 2019 

Ängalag år 2020 

Lyavägen/terrass år 2019 
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Omröstningsresultat 

2016-11-09 37 av 38 

KS § 230 Dnr KS 001182/2016 - 700 

Vård- och omsorgsnämndens beslut om ny 
resursfördelningsmodell samt förändrade schablonersättningar 

En översyn av resursfördelningsmodellen inom Vård och Omsorg har gjorts. 
Orsaken till översynen är att utförarsidan av hemvården inte har ersatts för 
vissa insatser som de utför och som är beställda/beslutade av 
biståndshandläggarna och som i sin tur innebär negativa ekonomiska 
konsekvenser för utförarsidan. Befintliga riktlinjer för 
resursfördelningsmodellen har omarbetats och förslag på nya schablontider till 
hemvården har tagits fram där ersättning/schablonerna beräknats vara 
budgetanpassade till 2017 års budget för hemvården. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden. 

Kommunstyrelsen uppmanar Vård- och omsorgsnämnden att upphäva sitt 
tidigare beslut,§ 82, 2016-09-05, om ny resursfördelningsmodell samt 
förändrade schablonersättningar då ärendet är att betraktas som av principiell 
beskaffenhet. 

Thomas Nerd (S): Ändringsyrkande att det ska vara "kostnadsdrivande" istället 
för av "principiell beskaffenhet". 

Helena Stridh (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Ordförande ställer Thomas Nerds (S) yrkande mot arbetsutskottets förslag. 
Efter framställd propositioner finner ordförande att arbetsutskottets förslag 
har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Thomas Nerds förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja- och 8 Nej-röster. Således har 
kommunstyrelsen bifallit Thomas Nerds förslag. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 2016-11-09 38 av 38 

Beslut 

KS § 230 Dnr KS 001182/2016 - 700 

Vård- och omsorgsnämndens beslut om ny 
resursfördelningsmodell samt förändrade schablonersättningar 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönkvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen uppmanar Vård- och omsorgsnämnden att upphäva sitt 
tidigare beslut,§ 82, 2016-09-05, om ny resursfördelningsmodell samt 
förändrade schablonersättningar då ärendet är kostnadsdrivande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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