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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

In nehå 1 lsförteckn i ng 

Kommunfullmäktige 2017-03-29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

KF § 40 Dnr KS 000014/2017 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 41 Dnr KS 000015/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 42 Dnr KS 000016/2017 - 900 
Informationsärenden 

KF§43 
Delgivningar 

Dnr KS 000017 /2017 - 900 

KF § 44 Dnr KS 000018/2017 - 900 
Beslutslogg 

KF § 45 Dnr KS 000204/2017 - 906 
Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad lokalanvändning 

KF § 46 Dnr KS 000156/2017 - 905 

Sida 

2 av29 

Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och driftsprojekt från 2016 till 2017 

KF § 47 Dnr KS 000066/2017 - 900 
Nyregistrering av kommunnamn 

KF § 48 Dnr KS 000159/2017 - 900 
Revidering av kommunikationspolicy för Båstads kommun 

KF § 49 Dnr KS 001362/2016 - 700 
Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun 

KF §SO Dnr KS 001118/2016 - 200 
Exploateringsavtal - Båstad 109:368 och 109:370 

KF § 51 Dnr KS 000949/2010 - 315 
Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 

KF § 52 Dnr KS 000064/2017 - 906 
Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 2016 

KF § 53 Dnr KS 000147 /2017 - 350 
Svar på interpellation - Utbyggnaden av cykelleder i kommunen 

KF § 54 Dnr KS 000164/2017 - 902 
Svar på interpellation - Årets medarbetare 

KF § 55 Dnr KS 000284/2017 - 903 
Avsägelse av uppdrag - Daniel Olofsson (M) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

KF § 56 Dnr KS 000285/2017 - 903 
Avsägelse av uppdrag - Hans Ekwurtzel (MP) 

KF § 57 Dnr KS 000286/2017 - 903 
Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av skol- och utbildningsprogrammet 

KF § 58 Dnr KS 000287 /2017 - 903 
Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av skol- och utbildningsprogrammet 

KF § 59 Dnr KS 000288/2017 - 903 
Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av skol- och utbildningsprogrammet 

KF § 60 Dnr KS 000289/2017 - 903 

Sida 

3 av29 

Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av skol- och utbildningsprogrammet 

KF § 61 Dnr KS 000290/2017 - 900 
Väckt motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

KF § 62 Dnr KS 000248/2017 - 315 
Väckt motion - Detaljplaneläggning av området söder om Entre Båstad för verksamheter 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000014/2017 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av29 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. För dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske 
samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den dag och tid som 
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Jonas Persson Follin (-) och Uno Johansson (C) som justeringspersoner. 

2. Utse Ingela Stefansson (S) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2017-04-04 klockan 15.00 på kommunkansliet 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000015/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av29 

Beskrivning av ärendet Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till 
sammanträdena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, 
presenteras för kommunfullmäktiges presidium och godkänns av ordförande 
före utskick. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000016/2017 - 900 

I nformationsä renden 

Sida 

6 av29 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2017-03-29 föreligger följande informationsärenden: 
- Bo Wendt (BP) informerar om kommunstyrelsen. 
- Helena Stridh (BP) informerar om utbildningsnämnden. 
- Eddie Grankvist (BP) informerar om vård- och omsorgsnämnden. 
- Sten Wahlgren (M) informerar om kommunrevisionen. 
- Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
- Henrik Andersson informerar om flykting/integrationsfrågan. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§43 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000017 /2017 - 900 

Beskrivning av ärendet Följande handling förelåg som delgivning till kommunfullmäktige: 
- Verksamhetsberättelse 2016 för vård- och omsorgsnämnden. 

Underlag till beslutet Verksamhetsberättelse 2016 för vård- och omsorgsnämnden. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

7 av29 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 44 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000018/2017 - 900 

Sida 

8 av29 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2017-03-20. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 20 mars 2017 godkänns. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

DnrKS000204/2017-906 

Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad 
lokalanvändning 

Sida 

9 av29 

Beskrivning av ärendet Verksamheten för "Stöd och utveckling" inom verksamhetsområdet Barn och 
skola övertar under 2017 lokaler som verksamheten för rehabilitering inom 
vård och omsorg lämnar. Budget för lokalkostnaden finns i 2017 års budget 
inom Vård och omsorg och behöver därför flyttas till Barn och skola. Eftersom 
anslagsbindningsnivån enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut ligger på 
verksamhetsområdesnivå krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att ändra 
driftsramarna för verksamhetsområden. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Kerstin 
Gustafsson (M), Thomas Andersson (L), Katarina Toremalm (MP), Uno 
Johansson (C), Eddie Grankvist (BP) och Helena Stridh (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 73. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Uno Johansson (C): Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag att budgeterade medel om 450 tkr flyttas från verksamhetsområde Vård 
och omsorg under Vård- och omsorgsnämnden till verksamhetsområde Barn och 
skola under utbildningsnämnden. 

Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag att av budgeterade 
kostnader ramväxlas 250 tkr från verksamhetsområde Vård och omsorg till Barn 
och skola. 

Notering Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kerstin 
Gustafssons (M) m.fl. förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Omröstning: Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Kerstin Gustafssons (M) m.fl. förslag röstar NEJ. 

Fortsätter på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsresultat: 

Beslut 

Reservation 

2017-03-29 

KF§45 DnrKS000204/2017-906 

Forts. Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad 
lokalanvändning 

10 av 29 

Omröstningen utfaller med 19 Ja- och 9 Nej röster, samt 11 ledamöter som 
avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och 
omröstningslista. Således har kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Av budgeterade kostnader ramväxlas 250 tkr från verksamhetsområde 
Vård och omsorg till Barn och skola. 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-31 
Handläggare: Johan Linden 
Dnr: KS 000204/2017 - 906 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Ekonomiavdelningen, Vård och omsorg, Barn och skola 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 
Kommunalråd, Kommunchef, VerksamhetsområdeschefVård och omsorg 

Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad lokalanvändning 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Verksamheten för "Stöd och utveckling" inom verksamhetsområdet Barn och skola övertar 
under 2017 lokaler som verksamheten för rehabilitering inom vård och omsorg lämnar. Bud
get för lokalkostnaden finns i 2017 års budget inom Vård och omsorg och behöver därför flytt
tas till Barn och skola. Eftersom anslagsbindningsnivån enligt kommunfullmäktiges budgetbe
slut ligger på verksamhetsområdesnivå krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att ändra 
driftsramarna för verksamhetsområden. 

Bakgrund 
I budget 2017 gjordes en besparing på lokalerkostnader motsvarande hyran för de lokaler 
verksamheten för "Stöd och utvekling" inom Barn och skola hyrde vid företags byn. Syftet var 
att verksamheten skulle flytta till andra befintliga lokaler inom kommunen och att en lokalbe
sparing därmed skulle kunna genomföras. Därefter har "Stöd och utveckling" flyttat till lokaler 
i centrala Båstad som Vård och omsorg lämnar i och med att verksamheter flyttas in i de nya 
lokalerna i Bjäredalen. 
En av de lokaler som Vård och omsorg lämnar är "invits gamla lokaler' som är belägna i cen
trala Båstad. Kommunen har sagt upp dessa lokaler till slutet av 2017 men betalar fram till 
dess att kontraktet löper ut hyra för dem. Ur dessa lokaler flyttar verksamheten för rehabilite
ring inom Hälso- och sjukvård/VoO som istället ska flytta in i Bjäredalen. 

Budgeterade resurser för att täcka hyreskostnaden för "invits gamla lokaler" finns under 2017 
inom Vård och omsorgs budgetram. 

I och med att verksamheten för "Stöd och utveckling" inom Barn och skola nu tar över och an
vänder dessa lokaler under 2017 behöver de överta de budgeterade resurser som finns för 
lokalerna under 2017 inom Vård och omsorgs budgetram. 

I planen för 2018 är de budgeterade resurserna för "invits gamla lokaler' inlagda som en be
sparing i och med att hyreskontraktet har sagts upp. Den nuvarande lösningen med att "Stöd 
och utveckling" under 2017 använder lokalerna är alltså i nuläget att betrakta som en tillfällig 
lösning på deras lokalförsörjning. 



2 (2) 

Aktuellt 
En ramväxling av budgeterade medel från Vård och omsorgs budgetram till Barn och skolas 
budgetram behöver göras för att täcka de hyreskostnader som "Stöd och utveckling" kommer 
att ha för "invits gamla lokald' under 2017. 
Eftersom anslagsbindningsnivån enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut ligger på verksam
hetsområdesnivå krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att ändra driftsramarna på verk
samhetsområdesnivå. 

Övervägande/framtid 
Av de totala budgeterade kostnader för lokalen på ca 500 tkr ramväxlas 450 tkr från Vård och 
omsorg till Barn och skola. 
Frågan om vilka lokaler verksamheten för "Stöd och utveckling" ska befinna sig i efter 2017 får 
hanteras under 2017 och i budgetprocessen för 2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Budgeterade medel om 450 tkr flyttas från verksamhetsområde Vård och omsorg under 
Vård- och omsorgsnämnden till verksamhetsområde Barn och skola under utbildningsnämn
den. 

Båstad 2017-01-31 

Johan Linden 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-29 

KF§ 46 Dnr KS 000156/2017 - 905 

Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och 
driftsprojekt från 2016 till 2017 

11av29 

Beskrivning av ärendet Investerings- och exploateringsprojekt 
Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2016 till -159 110 tkr inkl. 
budgeterad exploateringsverksamhet och anslutningsavgifter inom VA. Utfallet 
uppgår till -114 185 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på +44 926 tkr. 
Avvikelsen fördelar sig +32 912 tkr på skattefinansierade investeringar, -688 
tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur, +24 840 tkr på VA
investeringar, -6 530 tkr avser anslutningsavgifter och -5 609 tkr på 
exploateringsinkomster. 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över-

2016 2016 2016 fört till 2017 

Skattefina nsi er ad e i nvesteri nga r -100 004 -70 701 29 303 -14 008 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -9 079 -6 158 2 921 0 

VA-investeringar exkl. anslutningsavgifter -68 772 -43 932 24 840 -3 642 

Anslutningsavgifter VA 8 537 2 007 -6 530 5 485 

Exploateri ngsutgifter /inkomster 10 208 4 598 -5 609 6 000 

Summa -159110 -114 185 44 926 -6165 

Driftsprojekt 
Under 2016 beviljade KS projektmedel för att genomföra driftsprojekten 
"Inriktningsdokumentför Förslöv" (beslut KS 2016-01-13 § 10) och 
"Inriktningsdokumentför Grevie" (beslut KS 2016-03-09 § 41). Finansiering för 
driftsprojekten togs ur budgeterade medel "till KS förfogande". 
Projekten är beräknade att pågå även under 2017 och eventuellt kommande år 
och behöver därför överföras till 2017 för att kunna fortgå. För att undvika 
beslut om att sänka 2017 års budgeterade resultat för att finansiera 
fortsättning på projekten föreslås att kvarvarande och överförda projektmedel 
finansieras via 2017 års medel "till KS förfogande". 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över-

2016 2016 2016 fört till 2017 

lnriktningsdokument för Förslöv -280 151 129 -129 

lnriktningsdokument för Grevie -270 41 229 -229 

Summa 550 192 358 -358 

Fortsätter på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

2017-03-29 12 av 29 

KF§ 46 Dnr KS 000156/2017 - 905 

Forts. Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, 
och driftsprojekt från 2016 till 2017 

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP) och Ann-Margret Kjellberg (S). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 72. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-01. 
Specificering av investeringar och omföringar 2016. 
Undertecknade ombudgeteringsblanketter från verksamhetsområdescheferna. 

Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Budgeterade investeringsmedel om -17 650 tkr överförs från 2016 till 2017 
varav-14 008 tkr avser skattefinansierade investeringar och -3 642 tkr 
avser VA-investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgifter 
inom VA-verksamheten om +5 485 tkr samt exploateringsinkomster om 
6 000 tkr från 2016 till 2017. 

2. Förvaltningen ska återkomma med vilka investeringar som kan skjutas på 
framtiden, med minst att hålla investeringsnivån oförändrad enligt 
kommunfullmäktiges budget för 2017. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-01 
Handläggare: Johan Linden 
Dnr: KS 000156/2017 - 905 
Till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Specificering av investeringar och omföringar 2016 
Undertecknade ombudgeteringsblanketter från verksamhetsområderschefer 

Samråd har skett med: 

Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och 
driftsprojekt från 2016 till 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Investerings- och exploateringsprojekt 

1 (3) 

Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2016 till -159 110 tkr inkl. budgeterad 
exploateringsverksamhet och anslutningsavgifter inom VA. Utfallet uppgår till -114 185 tkr 
vilket ger en avvikelse gentemot budget på +44 926 tkr. Avvikelsen fördelar sig +32 912 tkr på 
skattefinansierade investeringar, -688 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur, +24 840 
tkr på VA-investeringar, -6 530 tkr avser anslutningsavgifter och -5 609 tkr på 
exploateringsinkomster. 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över-

2016 2016 2016 fört till 2017 

Skattefinansierade investeringar -100 004 -70 701 29 303 -14 008 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -9 079 -6 158 2 921 0 

VA-investeringar exkl. anslutningsavgifter -68 772 -43 932 24 840 -3 642 

Anslutningsavgifter VA 8 537 2 007 -6 530 5 485 

Exploateringsutgifter/inkomster 10 208 4 598 -5 609 6 000 

Summa -159110 -114185 44926 -6165 

Driftsprojekt 

Under 2016 beviljade KS projektmedel för att genomföra driftsprojekten" Inriktningsdokument 
för Förslöv" (beslut KS 2016-01-13 § 10) och "Inriktningsdokumentför Grevie" (beslut KS 2016-
03-09 § 41 ). Finansiering för driftsprojekten togs ur budgeterade medel "till KS förfogande" . 
Projekten är beräknade att pågå även under 2017 och eventuellt kommande år och behöver 
därför överföras till 2017 för att kunna fortgå. För att undvika beslut om att sänka 2017 års 
budgeterade resultat för att finansiera fortsättning på projekten föreslås att kvarvarande och 
överförda projektmedel finansieras via 2017 års medel "till KS förfogande". 

e representeras i angivet format.\o 



2 (3) 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över-

2016 2016 2016 fört till 2017 

lnriktningsdokument för Förslöv -280 151 129 

lnriktningsdokument för Grevie -270 41 229 

Summa 550 192 358 

Aktuellt 
Av avvikelsen på 44 926 tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas 
ombudgeteringsblanketter att -11 650 tkr överförs till 2017, varav -14 008 tkr avser 
skattefinansierade investeringar, -3 642 tkr avser VA-investeringar, +5 485 tkr avser 
anslutningsavgifter inom VA-verksamheten och +6 000 tkr avser exploateringsinkomster. 

Efter föreslagen överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2016 skulle 
investeringsbudgeten 2017 uppgå till: 

Ursprunglig budget 2017 
Skattefinansierad verksamhet 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad verksamhet exkl. anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter VA 

Överföringar från 2016 
Skattefinansierad verksamhet 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad verksamhet exkl. anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter VA 

ar 2016 

Nybudget2017 
Skattefinansierad verksamhet 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad verksamhet exkl. anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter VA 

Exploateringsutgifter 

I Summa ny budget 2017 

Övervägande/framtid 

tkr 
-111 503 

-6 500 
-67 950 

8 094 
9 210 

-168 649 

-14 008 
0 

-3 642 
5 485 
6 000 

-6165 

-125 511 

-6 500 
-71517 
13 579 
15 210 

-1747391 

-129 

-229 

-358 

Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) 
ska finansieras fullt ut av skattemedel, d.v.s. kunna finansieras genom det utrymme som 
uppstår med anledning av avskrivningar och resultat. I den ursprungliga budgeten för 2017 
ligger självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna på 53 %. Det innebär 



3 (3) 

att utrymmet för skattefinansierade investeringar enligt finansieringsmålet redan överskridits 
med ca 55 mkr i budgeten. Detta förutsatt att ursprungligt budgeterat resultat kvarstår. 

Den föreslagna överföringen av skattefinansierade investeringsmedel om 14 008 tkr från 2016 
till 2017 innebär att den budgeterade självfinansieringsgraden försämras med ytterligare ca 6 
% ned till ca 47 %. 

Förvaltningen ämnar under våren återkomma med en översyn av den samlade 
investerings budgeten 2017 innehållande förslag till reduceringar och senareläggningar av 
investeringar och investeringsmedel. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Budgeterade driftsmedel om 358 tkr avseende de pågående driftsprojekten 
"Inriktningsdokumentför Förslöv" och "Inriktningsdokumentför Grevie" överförs från 2016 till 
2017 och finansieras ur 2017 års medel "till KS förfogande". 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgeterade investeringsmedel om-17 650 tkr överförs från 2016 till 2017 varav-14 008 tkr 
avser skattefinansierade investeringar och -3 642 tkr avser VA-investeringar. Därtill överförs 
budgeterade anslutningsavgifter inom VA-verksamheten om +5 485 tkr samt 
exploateringsinkomster om 6 000 tkr från 2016 till 2017. 

Båstad 2017-03-01 

Johan Linden 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-29 13 av 29 

KF§47 Dnr KS 000066/2017 - 900 

Nyregistrering av kommunnamn 

Beskrivning av ärendet Sedan länge använder sig Båstad kommun av namnet Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Namnet har vad kommunkansliet erfar använts under nästan fyrtio år och 
hävden kan därmed sägas vara stark. Bruket av genitiv-s efter hård konsonant 
tillämpas också på många andra kommunnamn i Sverige. 

Båstad kommuns grafiska profil bygger på namnet Båstads kommun och 
kommunen använder sig av namnet i protokoll och avtal med mera. Emellertid 
är kommunen registrerad som Båstad kommun i myndighetsregistret. Denna 
skillnad i namnanvändning är givetvis olycklig. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 69. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-18. 
Bevis om tilldelat organisationsnummer. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Namnet Båstads kommun registreras i myndighetsregistret. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-18 
Handläggare: Elin Ax 
Dnr: KS 000066/2017 - 900 

Nyregistrering av kommunnamn 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Namnet Båstads kommun registreras i myndighetsregistret. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Sedan länge använder sig Båstad kommun av namnet Båstads kommun. Namnet har vad kom
munkansliet erfar använts under nästan fyrtio år och hävden kan därmed sägas vara stark 
Bruket av genitiv-s efter hård konsonant tillämpas också på många andra kommunnamn i Sve
rige. 

Båstad kommuns grafiska profil bygger på namnet Båstads kommun och kommunen använder 
sig av namnet i protokoll och avtal med mera. Emellertid är kommunen registrerad som Båstad 
kommun i myndighetsregistret. Denna skillnad i namnanvändning är givetvis olycklig. 

Aktuellt 
Det har noterats att kommunens officiella namn är Båstad kommun. Betänkanden och andra 
handlingar adresseras till Båstad kommun. Då kommunkansliet finner det viktigt att det offici
ella namnet och namnet kommunen själva använder är detsamma, föreslås att kommunfull
mäktige beslutar om en samstämmig namnanvändning. Då kommunkansliet finner det enklare 
att ändra namnet i myndighetsregistret än att bland annat ändra grafisk profil, föreslås att det 
officiella namnet ändras. En ändring i myndighetsregistret kräver ett fullmäktige beslut som 
underlag. Kommunkansliet föreslår inte ändring av kommunens organisationsnummer. 

Elin Ax, kommunledningskontoret 
Kommunjurist 

Beslutet skall expedieras till: 
Statistiska centralbyrån 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bevis om tilldelat organisationsnummer 

Samråd har skett med: 
Birgitta Sjöberg 

~pi/ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-29 14 av 29 

KF § 48 Dnr KS 000159/2017 - 900 

Revidering av kommunikationspolicy för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunikationspolicyn ska uppdateras minst en gång per mandatperiod och 
senaste gången detta gjordes var den 25 januari 2012. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Syftet med kommunikationspolicyn är att ange hur Båstads kommuns 
kommunikation ska bedrivas och hur ansvaret ska fördelas. Policyn beskriver 
också vårt övergripande förhållningssätt. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 74. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-10. 
Reviderad kommunikationspolicy för Båstads kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Den reviderade kommunikationspolicyn för Båstads kommun antas och 
ersättare tidigare kommunikationspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 
2012-02-29, § 29. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunikationspolicy 

Inledning 

Kommunikation innefattar såväl information som marknadsföring och är integrerad i kommunens 

totala verksamhet. Syftet med policyn är att ange hur vi kommunicerar i Båstads kommun och hur 

ansvaret ska fördelas. Policyn beskriver också vårt övergripande förhållningssätt. 

Syfte 
Kommunikation är ett ledningsinstrument och ett redskap i det dagliga arbetet för att förmedla en 

samlad bild av kommunen i syfte att uppnå kommunens vision och övergripande mål. 

Mål 
Målet är att förmedla en tydlig och korrekt bild av kommunen och de möjligheter som erbjuds, öka 

attraktionskraften av Båstad som en kommun att bo, verka och leva i, samt stärka bilden av Båstads 

kommun som en attraktiv arbetsplats. Kommunens invånare och medarbetare ska vara så 

välinformerade och ha en så god inblick i kommunens verksamhet att vi alla känner delaktighet i vad 

som händer i kommunen. Vårt mål är att invånare och medarbetare vill vara goda och stolta 

ambassadörer för Båstads kommun. 

Målgrupper 
Prioriterade målgrupper är invånare, potentiella invånare, kunder /brukare, näringsidkare, 

medarbetare samt förtroendevalda. 

Kanaler 
Kommunikationskanalerna väljer vi utifrån målgrupp, syfte, mål och budskap. 



Ansvar 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för den kommunikativa plattformen inklusive grafisk profil, 

varumärket Båstad samt för våra officiella kommunikationskanaler - i sin helhet. Den ska upprätta 

styrdokument och ansvara för genomförande och uppföljning samt bidra till att utveckla den interna 

och externa kommunikationen. Vidare ska avdelningen vara rådgivande i strategiska och operativa 

kommunikationsfrågor och upprätta strategier samt operativt driva kommunikationsarbetet utifrån 

verksamheternas behov. Kommunikationsavdelningen leder arbetet gentemot media och tar fram 

pressmaterial medan uttalande görs av ansvariga personer med sakkunskap i ämnet. För att 

underlätta det övergripande kommunikationsarbetet, säkerställa samordning av 

informationsinsatserna samt uppföljning, bör avdelningen underrättas vid mediakontakt. Överordnat 

vilar emellertid alltid Tryckfrihetsförordningen - med offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. 

Verksamhetsområdescheferna har det yttersta ansvaret för intern och extern kommunikation 

utifrån sitt ansvarsområde och ansvarar för sakinnehållet i externa och interna kanaler. 

Alla medarbetare ansvarar för att själv söka och ta del av information för att kunna utföra sitt arbete, 

ge god service och bidra till gott ambassadörskap. 

Förhållningssätt 
Kommunikationen ska utmärkas av helhetssyn och samverkan samt vara lätt att nå och förstå. Den 

ska vara korrekt, öppen och saklig och förmedlas så snabbt som möjligt. Den ska vara professionellt 

och enhetligt utformad, ha tydlig avsändare och utformas enligt kommunikationshandboken. Allt som 

inte är sekretessbelagt eller arbetsmaterial är offentligt. Inkomna frågor och synpunkter ska vi 

besvara skyndsamt. I möjligaste mån ska vi informera allmänheten i god tid före beslut eller 

genomförande för ökad möjlighet till påverkan. Vår ambition är också att informera medarbetare före 

media och allmänhet. 

Kriskommunikation 
En särskild plan upprättas varje år för kriskommunikation. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-10 
Handläggare: Birgitta Sjöberg 
Dnr: KS 000159 /2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av kommunikationspolicy för Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Den reviderade kommunikationspolicyn för Båstads kommun antas och ersättare 
tidigare kommunikationspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-29, § 29. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunikationspolicyn ska uppdateras minst en gång per mandatperiod och senaste gången 
detta gjordes var den 25 januari 2012. 

Syftet med kommunikationspolicyn är att ange hur Båstads kommuns kommunikation ska 
bedrivas och hur ansvaret ska fördelas. Policyn beskriver också vårt övergripande 
förhållningssätt. 

Aktuellt 
De förändringar som har gjort är främst redaktionella med syfte att modernisera och förtydliga 
innehållet. Till exempel har ordet anställda ersatts av medarbetare och stycket under rubriken 
Ansvar har delats in i tre delar. Under rubriken Målgrupper har vi lagt till näringsidkare. 

Birgitta Sjöberg 
Kommunikationschef 

Beslutet skall expedieras till: 
Birgitta Sjöberg, samtliga verksamhetsområdeschefer 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderad kommunikationspolicy för Båstads kommun 

Samråd har skett med: 

~:'°"""'''~r!:.'"'mo• \c 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-29 15 av 29 

KF§49 Dnr KS 001362/2016 - 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
trygghetsboende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de 
motsvarar det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Uno Johansson 
(C), Eddie Grankvist (BP), Kerstin Gustafsson (M), Ann-Margret Kjellberg (S), 
Hans Grönkvist (BP) och Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 68. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 6, med bilagd 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ingela Stefansson (S) med bifall av Uno Johansson (C): Ändringsyrkande att 
ålderskriteriet i ändras från 70 år till 65 år. 

Uno Johansson (C) med bifall av Thomas Andersson (L): Ändringsyrkande att 
stryka meningen "alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta 
ska kunna uppnås". 

Thomas Andersson (L): Ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet ska förtydligas och 
kompletteras. Ärendet ska belysas utifrån SFS 2016:848 Förordning om statligt 
stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer 
(ålderskriteriet på 65 år) och BFS 2016:9 Boverkets föreskrifter om statligt stöd 
för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Kompletteringen 
ska även belysa vad de nya statliga bidragen innebär för 
trygghets boendekalkylen .. 

Ajournering: Sammanträdet ajourneras i 25 minuter. 

Notering Katarina Toremalm (MP) lämnar sammanträdet efter ajournering (21:05). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons (L) återremissyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet återremitterats. 

Omröstning begärs. 
Fortsätter på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstning : 

Omröstningsresultat: 

Beslut 

2017-03-29 

KF§49 Dnr KS 001362/2016 - 700 

Forts. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

16 av 29 

Omröstningen utfaller med 18 Ja- och 20 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har ärendet 
återremitterats. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kriterier för trygghets boende återremitteras till vård- och omsorgsnämnden 
med motiveringen: 

Ärendet ska förtydligas och kompletteras. Ärendet ska belysas utifrån: 

- SFS 2016:848 Förordning om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla 
bostäder för äldre personer (ålderskriteriet på 65 år). 

- BFS 2016:9 Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och 
tillhandahålla bostäder för äldre personer. 

- Vad de nya statliga bidragen innebär för trygghetsboendekalkylen.: 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 001118/2016 - 200 

Exploateringsavtal - Båstad 109:368 och 109:370 

Sida 

17 av 29 

Beskrivning av ärendet Detaljplanen för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp Il, i 
Båstad är nu föremål för slutlig handläggning inom Båstads kommun. För att 
reglera finansiering och genomförande av planens infrastruktur har upprättats 
ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören av detaljplanen, 
Fastighetskonsult i Båstad AB. 

Yttrande: 

Jäv: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Kanslichef Catharina Elofsson lämnar podiet, sammanträdet, under ärendet. 

Under ärendet yttrar sig Helena Stridh (BP), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson 
(S), Jonas Persson-Folin (-),Göran Klang (S), Thomas Andersson (L) , Mårten 
Sterner (MP) och Jonatan Andersson (SD), 

Ebba Krumlinde (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet .. 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-14. 
Upprättat exploateringsavtal med bilagor. 
Inkomna bankgarantier. 

Helena Stridh (BP), Bo Wendt (BP), Jonas Persson-Follin (-)och Jonatan 
Andersson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Ingela Stefansson (S) : Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thomas Andersson (L): Bordläggning för att vid nästa sammanträde få en 
muntlig föredragning om dagvattnet. 

Notering Göran Klang (S) avstår från att delta i beslutet. 

Ajournering · Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons (L) 
bordläggningsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
ärendet bordlagts. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-19. Vid 
sammanträdet ska muntlig föredragning ske angående dagvattnet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

DnrKS000949/2010-315 

Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 

Sida 

18 av 29 

Beskrivning av ärendet Antagande av detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. 
fastigheter, etapp Il, i Båstad. Planområdet ligger i flygfältsområdet/ Äppeldalen 
i Båstad. 

Eftersom ärendet om detaljplan ej ska beslutas förrän exploateringsavtalet 
godkänts yrkade ordförande att ärendet bordlades. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 185. 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-13. 
Granskningsutlåtande efter förnyad granskning, daterad 2016-05-06. 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2016-05-06. 
Plankarta med illustration, daterad 2016-05-06. 
Granskningsutlåtande, daterad 2015-12-11. 
Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08. 

Yrkanden Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget bordläggningsyrkande. Efter framställd 
proposition finner ordförande att yrkandet bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs till 2017-04-19. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000064/2017 - 906 

Sida 

19 av 29 

Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 2016 

Beskrivning av ärendet Kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit med delårsrapport för 2016. 
Delårsrapporten ska behandlas i kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunallagen. Kommunfullmäktiges presidium har bestämt att 
delårsrapporter behandlas genom redovisning av rapporten. 

Underlag till beslutet Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 2016. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-02-18, § 18. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delårsrapporten redovisas och läggs till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000147 /2017 - 350 

Sida 

20 av 29 

Svar på interpellation - Utbyggnaden av cykelleder i kommunen 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) har interpellerat om utbyggnaden av cykelleder i 
kommunen. 

Yttrande: Under interpellationsdebatten deltar Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), 
Tony Ivarsson (M), Göran Klang (S), Uno Johansson (C), Thomas Andersson (L) 
och Jonas Persson Follin (-). 

Underlag till beslutet Interpellation från Ingela Stefansson (S). 
Svar på interpellation från Bo Wendt (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum 

2017-03-07 

Vårtdnr 
KS 000147 /2017-350 

Socialdemokraterna 
Ingela Stefansson 

Svar på interpellation - Cykelleder i Båstads kommun 

Hur ser tidplanen ut för utbyggnaden av cykelleder på Bjäre de närmaste 3 åren? 

1 (2) 

Följande objekt planerar Trafikverket för under de närmaste 3 åren. Båstads kommun finansierar 
objekten med 50% enligt medfinansieringsavtal. 

2017-2018: Kattegattledens färdigställande. Utbyggnad av separata cykelvägar längs väg 115, 
Mantalsbacken-Bjäragårdsvägen och Rotalyckevägen-Flymossavägen i Torekov.Åtgärder i 
korsningspunkten väg 105/Påarpsvägen och trafiksäkerhetshöjande åtgärder mellan Rammsjö och 
Kille bäckstorp. 

2017-2018: Förslöv-Fogdarp (kommungräns Ängelholm). Utbyggnad av separat cykelväg. Arbete 
beräknas påbörjas senare delen 2017 och färdigställas under våren 2018. I Ängelholms kommun 
(kommungräns-Margretetorp) planeras utbyggnaden att starta under 2020. 

2017-2018: Vistorpsvägen etapp 2. Trafiksäkerhetshöjande och cykelfrämjande åtgärder på bron 
över väg 105 mellan Förslövs station och väster om väg 105. 

Följande objekt planerar Båstads kommun för under de närmaste 3 åren. Objekten är finansierade i 
budget 2017 med plan 2018-2019. 

2017: Mellanvägen, färdigställande av separat cykelväg längs Mellanvägen mellan Kustvägen och 
Inre Kustvägen. 

2017-2019: Banvallen, Utbyggnad av cykelled på banvallen. Etapp 1 mellan Båstad-Grevie 
färdigställs våren 2018 och resterande sträckor (Förslöv-Grevie och inom Båstad) färdigställs 
etappvis preliminärt fram till 2019. 

Vad görs för att barnen skall kunna cykla till sin skola och fritidsaktiviteter på ett tryggt 
sätt? 
Förvaltningen tog under 2013 fram en cykelplan med fokus på barn och ungdomars rörelsebehov. I 
cykelplanen kartlade man rörelsemönster i respektive tätort genom bland annat en enkätstudie 
med eleverna på kommunens skolor och förskolor. Materialet används som underlag vid dialog med 
Trafikverket om behoven längs det statliga vägnätet och vid planering av egna 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Söker kommunen externa medel för att påskynda utbyggnaden av cykelleder? 
Ja, förvaltningen ansöker exempelvis om bidrag för utbyggnad av cykelled på banvallen hos 
Trafikverket och Jordbruksverket, inom ramen för landsbygdsprogrammet. Blir kommunen 
beviljade dessa bidrag ökar det utbyggnadstakten för banvallen. Förvaltningen söker också bidrag 



2 (2) 

hos Trafikverket för medfinansiering av trafiksäkerhetshöjande och cykelfrämjande åtgärder på det 
kommunala vägnätet. 



O.ÅSli?;lDS i\OMMUN 
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Interpelation till KS ordförande. 2017.02 .01 

o Hur ser tidsplanen ut, för utbyggnaden av cykelleder på Bjäre de närmaste 3 åren ? 

• Vad görs för att barnen skall kunna cykla till sin skola och fri tidsaktiviteter på ett tryggt sätt? 

o Söker kommunen externa medel för att påskynda utbyggnaden av cykelleder? 

För (S) l~ltf~~an~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 54 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

DnrKS000164/2017-902 

Svar på interpellation -Årets medarbetare 

Beskrivning av ärendet Ann-Margret Kjellberg (S) har interpellerat om vad som hände med 
utmärkelsen årets medarbetare. 

Sida 

21av29 

Yttrande: Under interpellationsdebatten deltar Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt 
(BP). 

Underlag till beslutet Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S). 
Svar på interpellation från Bo Wendt (BP) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum 

2017-03-27 

Vårt dnr 
KS 000164/2017-902 

Svar på interpellation -Årets medarbetare 

Socialdemokraterna 
Ann-Margret Kjellberg 

1 (1) 

Under ett antal år har Båstads kommun utsett Årets medarbetare till medarbetare som bidragit 
till en god arbetsmiljö, främjat samarbete och bidragit till en välkomnande och vänlig atmosfär 
och spridit glädje, varit driftig, lojal och spridit en positiv stämning. 

Närmaste chef har nominerat och kommunens ledningsgrupp har beslutat vem som ska tilldelas 
utmärkelsen. Intresset för utmärkelsen har dock avmattats succesivt och för två år sedan kom 
det inte in några nomineringar. Detta kan bero på att arbetslivet utvecklats och att de kriterier 
som en gång sattes för utmärkelsen anses vara något varje medarbetare förväntas bidra till och 
med. 

Att arbeta i offentlig verksamhet med stora utmaningar och begränsade resurser kräver innova
tiva och kreativa medarbetare. Ledningsgruppen i Båstads kommun har därför beslutat att utse 
Årets intraprenör. En intraprenör organiserar och skapar resurser för att uppnå resultat utöver 
det vanliga, går från ord till handling, en person som verkar som förnyare av verksamheten och 
som har ett entreprenöriellt tänkande och använder det i sin egen verksamhet. Med utmärkelsen 
Årets intraprenör stärks betydelsen av innovation, nytänkande och handling inom den offentliga 
organisationen. Utmärkelsen är också i linje med kommunens vision för 2030 med begreppen 
Förebild, Attraktion !JCh Mod som ledord. 

Till skillnad mot tidigare kan alla anställda i Båstads kommun nominera en kollega/medarbetare 
eller en arbetsgrupp till utmärkelsen Årets intraprenör. Nomineringen måste innehålla namn 
och kontaktuppgifter samt en motivering. Kommunens ledningsgrupp är jury och utnämner 
Årets intraprenör en gång om året. Utlysning kommer att ske första gången i september 2017. 

Bo Wendt (BP) 
Kommunalråd 



I 'i I \ 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

'" 
I I· ! /i 
I i 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2006 att kommunen vmje år skulle utse Arets 
medarbetare. Kommunstyrelsen antog regler för detta den 29 november 2006 och reviderade 
dem 3 mars 2010. Priset har utdelats vid en ceremoni vaije år sedan dess till stor glädje för 
dem som utsetts och många andra. Dock har detta av någon anledning inte skett de två senaste 
åren. Vad beror detta på och vad kommer du att göra för att fullmäktiges beslut skall genom
föras? 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

DnrKS000284/2017-903 

Avsägelse av uppdrag- Daniel Olofsson (M) 

Sida 

22 av 29 

Beskrivning av ärendet Daniel Olofsson har avsagt sig samtliga uppdrag för Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Avsägelsen omfattar följande uppdrag: 

Ersättare i kommunstyrelsen. 
Ersättare i fullmäktige för Bjäre Krafts ekonomiska förening. 
Ledamot i kommunfullmäktige. 

Avsägelse från Daniel Olofsson. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns 

Utdra sbes kande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-03-29 

KF§ 56 Dnr KS 000285/2017 - 903 

Avsägelse av uppdrag- Hans Ekwurtzel (MP) 

Beskrivning av ärendet Hans Ekwurtzel har avsagt sig uppdrag för Båstads kommun. Avsägelsen 
omfattar följande uppdrag: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Ersättare i kommunfullmäktige. 
Ersättare i kommunstyrelsen. 

Avsägelse från Hans Ekwurtzel (MP). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Sida 

23 av 29 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000286/2017 - 903 

Sida 

24 av 29 

Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av skol- och 
utbildningsprogrammet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av fem ledamöter till den tillfälliga 
beredningen för översyn av skol- och utbildningsprogrammet. Beredningen ska 
vara proportionellt tillsatt. 

Yttrande: Under ärendetyttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP) 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP) : Föreslår Helena Stridh (BP), Jonas Persson-Folin (-), 
Ingrid Zäther (S), Susanne Jung (M) och Stefan Olsson (C). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ledamöter i den tillfälliga 
beredningen för översyn av skol- och utbildningsprogrammet: 

Helena Stridh (BP) 

Jonas Persson-Folin (-) 

Ingrid Zäther (S) 

Susanne Jung (M) 

Stefan Olsson (C) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000287 /2017 - 903 

Sida 

25 av 29 

Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av skol- och 
utbildningsprogrammet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av fem ersättare till den tillfälliga 
beredningen för översyn av skol- och utbildningsprogrammet. Beredningen ska 
vara proportionellt tillsatt. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP) 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Anders Dahlkvist (BP), Kerstin Johansson (BP), 
Adem Qerimaj (S), Linda Ivarsson (M) och Mats Lundberg (L). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ersättare i den tillfälliga 
beredningen för översyn av skol- och utbildningsprogrammet: 

Anders Dahlkvist (BP) 

Kerstin Johansson (BP) 

Adem Qerimaj (S) 

Linda Ivarsson (M) 

Mats Lundberg (L) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000288/2017 - 903 

Sida 

26 av 29 

Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av skol- och 
utbildningsprogrammet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av ordförande till den tillfälliga 
beredningen för översyn av skol- och utbildningsprogrammet. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Helena Stridh (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ordförande i den tillfälliga 
beredningen för översyn av skol- och utbildningsprogrammet: 

Helena Stridh (BP) 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000289/2017 - 903 

Sida 

27 av 29 

Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av skol
och utbildningsprogrammet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av vice ordförande till den tillfälliga 
beredningen för översyn av skol- och utbildningsprogrammet. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Ingrid Zäther (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som vice ordförande i den tillfälliga 
beredningen för översyn av skol- och utbildningsprogrammet: 

Ingrid Zäther (S) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000290/2017 - 900 

Väckt motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

Sida 

28 av 29 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-03-14, angående verksamhets- och 
kvalitetssystem från Christer de la Matte (M) m.fl. ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



MOTION OM KOMMUNENS VERKSAMHETS- OCH KV ALITETSSYSTEM 

Har Båstads kommun idag ett fungerande verksamhets- och 
kvalitetssystem? 

Allt oftare genomförs särskilda revisioner och dyrbara utredningar för att i efterhand 
undersöka varför inte verksamheten har lyckats nå sina mål alternativt att man har 
överskridit budgeten. Varför detta? 
Klarar inte kommunens verksamhets- och kvalitetssystem av att hantera detta i realtid, 
tillämpas inte systemet fullt ut eller saknas det ett för kommunen gemensamt system? 
Var har medborgardialogerna tagit vägen? Hur förankras kommunens verksamhet hos 
kommuninvånarna? 

För att få svar på dessa frågor och ytterligare ett antal till, yrkar Bjäre Båstad 
Moderaterna att fullmäktige beslutar om en revidering av kommunens verksamhets
och kvalitetssystem. Detta för att säkerställa att kommuninvånarna får rätt information, 
i rätt tid och att man känner sig delaktiga i både den politiska som den kommunala 
verksamheten. 

Ett svagt och otydligt verksamhets- och kvalitetssystem utgör ett hot mot 
demokratin i Båstads kommun. 

Bjäre Båstad Moderaterna yrkar följande: 
Att kommunfullmäktige beslutar om en revidering av Båstad kommuns 
verksamhets- och kvalitetssystem för att säkerställa att detta på ett bättre sätt 
stödjer demokratin och kommunens verksamheter. 

Båstad 2017-02-27 

Bjäre Båstad Moderaterna / 

Göran Brauer 

( c {( '; (__ 
Christer de la Matte 

~~~ < ,, 

• 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 000248/2017 - 315 

Sida 

29 av 29 

Väckt motion - Detaljplaneläggning av området söder om Entre 
Båstad för verksamheter 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-03-06, angående detaljplaneläggning av 
området söder om Entre Båstad för verksamhetertrygg från Thomas Andersson 
(L) ska redovisas och skickas för beredning. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Utdra sbes rkande 



J\<~TAIJ l<OMMl 
l\omrnu11styrelsen 

MOTION 

VERKSAMHETSMARK I BÅSTADS TÄTORT 

Intresset för att utveckla företag och etablera företag i Båstad är stort. 

Kommunens verksamhetsmark som är ledig för försäljning är begränsade. Därför är behovet 

stort för mera verksamhetsmark i rimligt centrala lägen i Båstad. 

Kommunen äger mark som är avsedd för just verksamheter, bland annat söder om Entre 

Båstad - området där gamla järnvägsspåret gick strax intill tunnelmynningen. Dock är den 

inte planlagd för detta ändamål. 

Med denna motion vill vi 

Att kommunen snarast detaljplanlägger området söder om Entre Båstad för 

verksamheter. 

Båstad 6 mars 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 


