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iJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2017-11-08 1av31 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 8 november 2017 kl. 10.00-17.45. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP), tom§ 265 
Thomas N erd (S) 
Christer de la Motte (M) 
Kerstin Gustafsson (M), tom§ 263 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
lb Nilsson (C), tjg. ers. för Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef, Kristina Geiger, kommunchef,§§ 243-248, Henrik 
Andersson, nämndsekreterare, Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef,§§ 250-268. 

Thomas Andersson (L). Ersättare: Johan Olsson Swanstein (M). 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 13 november 2017 kl. 16.00. 

§§ 243-268 

/ 

Bo endt ~ 

~ d~ 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2017-11-08 

Från och med 2017-11-14 till och med 2017-12-06 

Henrik Andersson 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

KS § 243 Dnr KS 000003/2017 - 903 
Val av justeringsperson 

KS § 244 Dnr KS 000004/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen 

KS § 245 Dnr KS 000007 /2017 - 900 
lnformationspunkter 

KS § 246 Dnr KS 000553/2017 - 905 
Hantering av överskott från flyktingverksamhet 

KS § 247 Dnr KS 000512/2017 - 906 
Förslag till revidering av budget 2018 och plan 2019-2022 

KS § 248 Dnr KS 000305/2017 - 900 
Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

KS § 249 Dnr KS 001020/2017 - 300 
Anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverksamheter 

KS§250 DnrKS000257/2017-315 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 - Beslut om granskning (Omedelbar justering) 

KS § 251 Dnr KS 001051/2017 - 315 
Detaljplan för Östra Karup 24:2 (Willab Garden) - Beslut om planbesked 

KS § 252 Dnr KS 001099/2017 - 300 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m.fl. - Beslut om planbesked 

KS § 253 Dnr KS 001467 /2015 - 300 
Inriktnings dokument för Förslövs utveckling - Beslut om antagande 

KS § 254 Dnr KS 000776/2017 - 315 
Svar på remiss - Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - Dnr N2017 /04517 /PBB 

KS § 255 Dnr KS 000921/2017 - 350 
Svar på remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

KS § 256 Dnr KS 001098/2017 - 200 
Hyreskontrakt för lokal till natur- och skogsvårdspersonal 

KS § 257 Dnr KS 000460/2017 - 350 
Svar på motion - Säker övergång för gång-, cykel- och ridled 

KS § 258 Dnr KS 000990/2017 - 380 
Föreläggande om att åtgärda brister på Malenbadet 

Sida 

2 av 31 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

KS § 259 Dnr KS 001045/2017 - 901 
Förslag till sammanträdesdagar 2018 

KS § 260 Dnr KS 001083/2017 - 603 
Höjning av taxan för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

KS § 261 Dnr KS 001155/2017 - 905 
Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt höjd maxtaxa enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

KS § 262 Dnr KS 001219/2017 - 700 
Väckt ärende: Socialt innehåll och anhörigstöd 

KS § 263 Dnr KS 001173/2017 - 600 
Hyresavtal för lokal gällande stöd- och utvecklingsenheten 

KS § 264 Dnr KS 001058/2017 - 900 
Ny förbunds ordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

KS § 265 Dnr KS 000008/2017 - 900 
Beslutslogg för kommunstyrelsen 

KS § 266 Dnr KS 000005/2017 - 900 
Delgivningar 

KS § 267 Dnr KS 000006/2017 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut 

KS § 268 Dnr KS 001218/2017 - 906 
Väckt ärende: Budgetprocessen 

usterandes si naturer 

Sida 

3 av 31 

Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 243 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

Dnr KS 000003 /2017 - 903 

Val av justeringsperson 

Sida 

4 av 31 

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. I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens 
protokoll alltid ska justeras av en ledamot från "oppositionen". Justerings
ordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån val protokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (L). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Johan Olsson Swanstein (M). 

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 13 november kl. 16.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 244 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

DnrKS000004/2017-903 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 31 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Väckt ärende,§ 262: Socialt innehåll och anhörigstöd. 
Väckt ärende, § 268: Budgetprocessen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 245 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

Dnr KS 000007 /2017 - 900 

I nformationspu n kter 

Sida 

6 av 31 

Beskrivning av ärendet a). Kusterosion och klimatanpassning, projekt- och utredningsingenjör Ingemar 
Lundström 

b ). Ombyggnation av Västra Karups skola och Förslövs skola, teknik- och 
servicechef Jan Bernhardsson 

c). Ansvar för kommunens arkiv, kommunarkivarie Olof Nilsson 

d). Lokalisering av återvinningscentral, teknik- och servicechef Jan 
Bernhards son 

e). Uppdatering av gång- och cykelprojekt, projektingenjör Andreas Jansson 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 7 av31 

KS § 246 Dnr KS 000553/2017 - 905 

Hantering av överskott från flyktingverksam het 

Beskrivning av ärendet Ett förslag på hantering av ekonomiskt överskott från flyktingverksamheten 
kan hanteras inkom till kommunstyrelsen 2017-05-01. Vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-06-07, § 170, beslutades att ge för förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag på hur pengarna kan användas för att få de nyanlända i 
utbildning och arbete. Ett förslag på hur överskottet kan användas 
presenterades vid arbetsutskottet 2017-10-25, §234. Arbetsutskottet beslutade 
föreslå kommunfullmäktige bifalla förvaltningens förslag på åtgärder. Till 
dagens sammanträde med kommunstyrelsen fanns ytterligare ett förslag från 
förvaltningen på hur överskottet kan hanteras. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12, med tillhörande bilaga. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-06, med tillhörande bilagor. 

Christer de la Motte (M) : Ärendet återremitteras med yrkande att förvaltningen 
konsekvensbeskriver de tre förslagen som inkommit till kommunstyrelsen. 

Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP) och Thomas 
Andersson (L): Bifall till Christer de la Mottes återremissyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras med yrkande att förvaltningen konsekvensbeskriver 
de tre förslagen som inkommit till kommunstyrelsen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Arbetsutskottets 
förslag 

2017-11-08 8 av31 

KS § 247 Dnr KS 000512/2017 - 906 

Förslag till revidering av budget 2018 och plan 2019-2022 

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 budgetens beslut i juni behöver revideras/ 
justeras senast i november. För att undvika framtagande av ett budget
dokument som blir inaktuellt nästan omgående efter att det skapats kommer 
det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän efter 
revideringen av budgeten. 

Tjänsteskrivelse från Johan Linden, daterad 2017-10-24. 
Bjärepartiets förslag till revidering av budgetförslag 2018. 
Liberalernas förslag till Budget 2018 och plan 2019-2022. 
Moderaternas förslag till Budget 2018 och plan 2019-2022. 
Socialdemokraternas förslag till Budget 2018 och plan 2019-2022. 

1. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 2. Resultatet för 2018 budgeteras till 15,4 mkr. Resultaten för 
2019 och 2020 planeras uppgå till 14,9 mkr respektive 4,5 mkr. 3. Medel för 
löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 211 785 tkr för 2018 och 
158 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Med anledning av 
de stora investerings behoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2018 till 44 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 41 procent. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Föredragande 

Yrkanden 

Ajournering 

Notering 

Propositionsordningar 

Beslut 

2017-11-08 9 av 31 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 120 mkr. 6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller 
för betalning under 2018. 7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 
20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 8. Anslaget för 
oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att 
täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i 
budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel. 9. För 
satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett anslag 
till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 10. Målnivån på 
samtliga nämndsmål ändras till "en av Sveriges 25 bästa kommuner". 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag. 
Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag. 
Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. 
Thomas Andersson (L): 1. Bifall till Liberalernas budgetförslag. 2. Nämnds
målen för skola samt vård och omsorg ska vara oförändrat. 
Ingela Stefansson (S) och Johan Olsson Swanstein (M): 
Bifall till Thomas Anderssons (L) förslag, punkt 2. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Centerpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Bjärepartiets förslag. Därefter ställs proposition 
på Thomas yrkande om nämndsmålen, varvid ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslagit yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

2. Resultatet för 2018 budgeteras till 15,4 mkr. Resultaten för 2019 och 2020 
planeras uppgå till 14,9 mkr respektive 4,5 mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 211 785 tkr för 2018 och 
158130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Med anledning 
av de stora investerings behoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2018 till 44 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 41 
procent. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

Reservation 

2017-11-08 10 av 31 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 120 mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa 
dessa medel. 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto 
ett anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

10. Målnivån på samtliga nämndsmål ändras till "en av Sveriges 25 bästa 
kommuner". 

Mot beslutet, till förmån för egna yrkanden, reserverar sig Social
demokraterna, Liberalerna och Moderaterna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 11av31 

KS § 248 Dnr KS 000305/2017 - 900 

Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av 
styrdokument som används i arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta 
reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implementerat i verksamheten. I 
kommunstyrelsen 2017-06-07 där ärendet bordlades. En redovisning av 
prioriterade åtgärder har tagits fram till dagens sammanträde. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Tjänsteskrivelse från tfkommunchefJan Bernhardsson, daterad 217-04-26 
Sammanställningar av årlig uppföljning från samtliga verksamhetsområden, 
daterad 2017-11-01. 

Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 
läggs till handlingarna. 

Kommunchef Kristina Geiger och HR-chef Marianne Malm föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): Aktuell sjukskrivningsstatistik biläggs uppföljningen 
årligen. 

Thomas Andersson (L) yrkar, med bifall från Gösta Gebauer (C), Ingela 
Stefansson (S), Thomas Nerd (S) och Johan Olsson Swanstein (M): 
Förhandlingsutskottet får i uppdrag att bereda ärende om arbetsmiljön i 
Båstads kommun med fokus på: arbetsbelastning, psykisk arbetsmiljö, fysisk 
arbetsmiljö, avgångsintervjuer för analys, vad krävs för att behålla våra 
medarbetare, vad krävs för att rekrytera nya medarbetare och vad krävs för att 
bli en attraktiv arbetsgivare. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit samtliga yrkanden. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2016 läggs till handlingarna. 

2. Förhandlingsutskottet får i uppdrag att bereda ärende om arbetsmiljön i 
Båstads kommun med fokus på: arbetsbelastning, psykisk arbetsmiljö, 
fysisk arbetsmiljö, avgångsintervjuer för analys, vad krävs för att behålla 
våra medarbetare, vad krävs för att rekrytera nya medarbetare och vad 
krävs för att bli en attraktiv arbetsgivare. 

3. Aktuell sjukskrivningsstatistik biläggs uppföljningen årligen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-01 

Handläggare: Marianne Malm 

Dnr: KS 000305/2017-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete/prioriterade åtgärder 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

I denna skrivelse redovisas prioriterade åtgärder gällande arbetsmiljöarbetet i Båstads 
kommun utifrån tjänsteskrivelse angående systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Bakgrund 
HR-chefen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att redovisa prioriterade åtgärder gällande 
det systematiska arbetsmiljöarbetet i Båstads Kommun. Denna skrivelse är en sammanfattning 
och ett komplement till tjänsteskrivelse med Dnr KS 000305/2017 - 900 "Uppföljning -
Systematiskt arbetsmiljöarbete". 

Aktuellt 
Nedan följer genomgång av de olika verksamhetsområdena: 

Vård & Omsorg 
Vård & Omsorg har identifierat några områden som är viktiga att arbeta med för att få en 
bättre arbetsmiljö: 

• Bygga upp en god grundbemanning inom alla enheter och därigenom minska övertiden 
• Införa fasta scheman som ger stabilare grund i verksamheten 
• Digitalisera vården i större utsträckning för att frigöra tid som kommer brukarna till

godo och sänker stressnivån hos personalen 
• Samarbeta med skolan, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och HR

avdelningen när det gäller både att hitta nya rekryteringsvägar men också att behålla 
medarbetare - skapa en attraktiv arbetsgivare. 

• Sänka sjukfrånvaron genom alla ovanstående punkter men också genom att starta upp 
ett projekt tillsammans med HR-avdelningen och Feelgood. Projektet startar hösten 
2017 och fokuserar på de medarbetare som haft flest antal kottidssjukskrivningar. Pro
jektet kommer även att innehålla utveckling och utbildning av chefer för att öka med
vetenheten om dessa frågor och konsekvenserna av att inte ta tag i detta. 

• Utveckla arbetet med risk- och konsekvensbedömningar vid förändringar samt tillhö
rande handlingsplan 

• Förtydliga LOSAM:s arbetssätt 
• Utveckla arbetet med tillbud och arbetsskador 

Barn &Skola 
• De flesta chefer har haft för många direktunderställda medarbetare. Rekrytering är på 

gång för att åtgärda detta. 
• Medarbetare på Västra Karups skola och Förslövs skola upplever fysiska problem i 

vissa delar av byggnaderna på båda skolorna. Utredningar har genomförts tillsammans 
med företagshälsan och Båstadhem under våren och därefter har två handlingsplaner 
tagits fram. Brister i ventilationssystem och ytskikt har identifierats. Beslut finns att 
genomföra åtgärder. Paviljonger kommer att inrättas tills byggnaderna är åtgärdade. 



2 (2) 

• Hög personalomsättning vilket ökat arbetsbelastningen för de som är kvar. Åtgärder 
för att minska personalomsättningen håller på att utarbetas. 

Bildning & Arbete 
• Inom Individ och Familj har både personalomsättningen och sjukskrivningarna tidvis 

varit höga under senare år. Läget har nu förbättrats. Den relativt nytillträdde IoF
chefen genomför en organisationsöversyn på avdelningen under hösten 2017. Översy
nens syfte är en jämnare arbetsfördelning mellan enhetscheferna samt en mer logisk 
och tydlig struktur. Med detta förväntas verksamheten ytterligare stabiliseras. 

• Inom vuxenutbildningen är arbetet med att förbättra lärmiljöer på A-huset för såväl 
pedagoger som elever prioriterat. Målsättningen är att skapa fler grupprum och där
med få en lugnare studiemiljö. Förberedelseklasserna minskar i takt med att de ensam
kommande barnen minskar i antal. Detta skapar i sin tur utrymme i lokalerna så att SFI 
får bättre plats. 

• På Akademi Båstad Gymnasium ses betygssättning och kommunicerande av betyg över 
i syfte att motverka negativ stress. 

Teknik & Service 
• Verksamhetsområdet och speciellt personer på kommunkontoret har från och till haft 

hög arbetsbelastning. Till en del beror detta på en hög personalomsättning, speciellt 
våren 2017 men inte helt och hållet. Fortfarande upplevs arbetssituationen pressad på 
vissa håll. 

• Personal inom räddningstjänsten upplever hög arbetsbelastning. Här fortsätter man ha 
genomgångar gällande bland annat fördelning av arbetsuppgifter. 

• Inom måltidsverksamheten har lokalerna inte varit ändamålsenliga. Arbete pågår att 
ändra detta. 

• För att förbättra arbetsmiljön och den upplevda stressen arbetar Teknik och Service 
med att uppmuntra fysiska- och trivselaktiviteter. Inom måltidsservice har hälsokvällar 
och fysiska prova-på aktiviteter anordnats. 

Samhällsbyggnad 
• Verksamhetsområdet har arbetat med att öka kunskapen hos medarbetarna om hur 

hög arbetsbelastning och upplevd stress påverkar hjärnan, kroppen och arbets
kapaciteten. En konsult har tagits in och gett handfasta råd som hur arbetet ska struk
tureras och prioriteras. 

Kommunledningskontoret 
• En omorganisation av kommunledningskontoret är på gång för att klart definiera an

svar, befogenheter och förbättra samarbetet mellan avdelningar. Oklart ansvar har lett 
till spänningar mellan medarbetare/chefer och dålig arbetsmiljö. 

Samråd har skett med: 
Ingrid Pettersson, Vård & Omsorg 
Sara Damberg, Barn & Skola 
Henrik Andersson, Bildning & Arbete 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service 
Sven-Inge Granlund, Teknik & Service 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 
Anders Björk, IT 
Catharina Elofsson, Kansli 
Johan Linden, Ekonomi 
Kristina Geiger, Kommunchef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 12 av 31 

KS § 249 Dnr KS 001020/2017 - 300 

Anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverksamheter 

Beskrivning av ärendet Den riskbaserade taxan har använts i snart fyra år, vilket innebär att alla 
verksamheter som har klassats nu har fått minst ett tillsyns besök. Kommunen 
ser nu ett behov av att anpassa avgiftsklassningen och tillsynsintervallet för 
hälsoskyddsverksamheter så tillsynsinsatserna läggs på verksamheter med 
högre risk. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
Myndighetsnämndens 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Protokollsutdrag från myndighetsnämnden. 

1. Förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för 
hälsoskyddsverksamheter antas. Förändringarna ska gälla från 2018-01-01. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28, § 254, ersätts enligt ovan. Övrig 
taxa kvarstår med nuvarande skrivning. 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L): Bifall till 
liggande förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för hälso
skyddsverksamheter antas. Förändringarna ska gälla från 2018-01-01. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28, § 254, ersätts enligt ovan. 
Övrig taxa kvarstår med nuvarande skrivning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 

KS § 250 DnrKS000257/2017-315 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 
- Beslut om granskning 

Beskrivning av ärendet Paragrafen justeras omedelbart, se separat protokoll. 

justerandes si naturer 

Sida 

13 av 31 

Utdra sbes rkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 

KS § 251 Dnr KS 001051/2017 - 315 

Detaljplan för Östra Karup 24:2 (Willab Garden) 
- Beslut om planbesked 

14 av 31 

Beskrivning av ärendet Planområdet är en del av verksamhetsområdet kallat Båstadporten i Östra 
Karup och avgränsas av väg 115 i norr, äldreboendet Åsliden i öst och i övriga 
vädersträck kringgärdas fastigheten av andra företag inom verksamhets
området. Planområdet omfattar cirka 4 hektar (39 700 kvm). Willab Garden AB 
har 2017-09-07 inkommit med förfrågan om planbesked avseende del av 
fastigheten Östra Karup. 24:2. Intressenten ansöker om större byggrätt 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

inom fastigheten för kontorsverksamhet samt lunchservering. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-10-10, med 
tillhörande bilagor. 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Östra Karup 
24:2 får upprättas samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av 
Östra Karup 24:2 får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-10 
Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001051/2017 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Östra Karup 24:2 (Willab Garden) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att besluta: 

1 (3) 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Östra Karup 24:2 får upp-
rättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe

skrivning inte behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är en del av verksamhetsområdet kallat Båstadporten i Östra Karup och avgrän
sas av väg 115 i norr, äldreboendet Åsliden i öst och i övriga vädersträck kringgärdas fastig
heten av andra företag inom verksamhetsområdet. Planområdet omfattar cirka 4 hektar 
(39 700 m2

). Se kartbild nedan. 

Willab Garden AB har 2017-09-07 inkommit med förfrågan om planbesked avseende del av 
fastigheten Östra Karup. 24:2. 
Intressenten ansöker om större byggrätt inom fastigheten för kontorsverksamhet samt lunch
servering. 

Berörd del av fastigheten ligger inom detaljplan Östra Karup 21:17mfl och är planlagd för Jz 
(Småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor 

171010\7\ha 
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Utdrag ur gällande detaljplan Östra Karup 21 :17 mjl. 
För att intressenten ska kunna utöka sin befintliga verksamhet samt kunna bedriva lunchser
vering måste gällande detaljplan ändras. 

Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan Östra Karup 21:17 m.fl., plannummer 1592 som vann 
laga kraft 2008-01-07. 

Området berörs av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6§ MB och rörligt friluftsliv enligt 4 
kap 2§ MB. Skyddsområden för vägar är minst 12 meter men Länsstyrelsen kan, om det är 
nödvändigt för trafiksäkerheten, utöka avståndet till 30 eller SO meter. Skyddsområde för väg 
115 i norr är 30 meter. 

I Östra Karup samhälle finns inga lunchrestauranger samtidigt som det inom verksamhetsom
rådet finns fler än 150 arbetstillfällen. För att inhandla lunch är närmsta affär och lunchrestau
rang Entre Båstad, drygt 3,5 km bort. Intressenten önskar därför kunna erbjuda både anställda 
och kunder möjlighet till lunch. 

ÖPOS anger att Östra Karups verksamhetsområde är attraktiv för handelsetableringar och att 
Willab är ett exempel på hur tillverkning och lagerhållning kan kombineras med försäljning på 
plats. Översiktsplanen framhäver att handelsetableringar i första hand bör lokaliseras till tä
tortscentrum men då det av utrymmesskäl inte är möjligt bör lokaliseringen ske invid infarts
vägar i tätorters utkant. Planen konstaterar därmed att läget vid Östra Karup är lämpligt för en 
fortsatt expansion av den här typen av verksamheter. 

Aktuellt 
För att fastigheten ska kunna bebyggas ytterligare och för att livsmedel ska kunna hanteras 
måste detaljplanen ändras. 
Med bakgrund i ovanstående samt konsekvenserna av beslutet föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Östra Karup 
24:2 i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län. 



3 (3) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att möjliggöra större byggrätt inom detaljplanen förtätas ett befintligt 
verksamhetsområde - obruten mark behöver inte tas i anspråk. Expansionen av verksamheten 
möjliggör fler arbetstillfällen i kommunen. Genom att tillåta hantering av livsmedel kan 
mängden transporter minskas då anställda inom Båstadporten får ett närbeläget alternativ för 
att äta lunch vilket ses positivt ut ett hållbarhetsperspektiv. 

Verksamhet 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Detaljplanen föreslås inordnas med 
prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista då ett genomförande av detljplanen bedöms 
innebära en blandning av kontor, handel och verksamheter. Dessutom innebär utbyggnaden 
förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning av mark . 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 

Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1-Ansökan om planbesked, 2017-09-07 
Bilaga 2 - Situationsplan 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 15 av 31 

KS § 252 Dnr KS 001099 /2017 - 300 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m.fl. - Beslut om planbesked 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att 
göra några mindre ändringar i gällande detaljplan. Ändringarna avser 
möjligheten att bygga underjordiska garage, en justering av en 
användningsgräns samt möjlighet att uppföra radhus på fastighet där gällande 
plan endast medger flerbostadshus. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-10-10, med 
tillhörande bilaga. 

1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m.fl. får upprättas samt samråd får 
hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 
3. Planavtal ska upprättas med Tuvelyckan AB. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvens-beskrivning ej behöver upprättas. 

Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl. får upprättas samt 
samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med Tuvelyckan AB. 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-13 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS001099/2017-300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Hemmeslöv 5:17 m fl - beslut om planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl får upprättas samt samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med Tuvelyckan AB. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe
skrivning ej behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att göra några 
mindre ändringar i gällande detaljplan. Ändringarna avser möjligheten att bygga underjordiska 
garage, en justering av en användningsgräns samt möjlighet att uppföra radhus på fastighet 
där gällande plan endast medger flerbostadshus. 

Bakgrund 
2017-09-07 inkom Tuvelyckan AB med en ansökan om att ändra detaljplanen för fastigheterna 
Hemmeslöv 5:17, 5:18, 5:23 och 5:24 för att kunna skapa utemiljöer med högre kvalitet samt 
större flexibilitet för nämnda fastigheter. 

Aktuellt 
Gällande detaljplan vann laga kraft 2016-06-07. Den medger bostadsbebyggelse men endast 
som flerbostadshus för fastigheterna Hemmeslöv 5:18, 5:23 och 5:24. För fastigheten Hem
meslöv 5: 17 är användingen centrum, bostäder och vård. I detaljplanen finns även bestäm
melse om att endast källarlösa hus tillåts. I samband med mer detaljerad projektering har fas
tighetsägaren uppmärksammat att mycket markyta går åt till bilparkeringar. För att skapa mer 
trivsamma och tilltalande utemiljöer önskar de därför en ändring av detaljplanen för att möj
liggöra underjordiska garage. De önskar även en justering av användningsgränsen genom fas
tigheten Hemmeslöv 5:18 samt att denna fastighet ges större flexibilitet genom att även tillåta 
radhus. För fastigheterna Hemmeslöv 5:23 och 5:24 kan x-området för cykelväg behöva juste
ras. 

Då detaljplanen endast syftar till mindre ändringar utan allmänt intresse samt att sakägarkret
sen är mycket liten och väl definierad bedöms detaljplanen kunna hanläggas med begränsat 
standardförfarande. Under förutsättning att planen handläggs med förenklat standardförfa
rande bedöms detaljplanen kunna antas under våren 2018. 
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Planområdets läge 

Planområdets avgränsning 

Vid framtagandet av gällande detaljplan bedömdes inte detaljplanen medföra betydande på
verkan på miljön och någon miljökonsekvensbeskrivning upprättades inte. Bedömningen nu är 
att en mindre ändring av gällande detaljplan inte heller medför betydande påverkan på miljön 
varför en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas. 

Planen omfattar bostäder och centrumfunktionen och ligger i anslutning till järnvägsstationen. 
Detaljplanen får därför enligt kommunstyrelsens planprioritering högsta prioritering. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Med parkeringsgarage istället för markparkeringar bli utemiljöer och rekreationsytor mer 
trivsamma. 

Verksamhet 
Mängden prioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna. 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och Tuvelyckan AB. 

Samhälls byggnad 
Emma Johansson 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan om planbesked 

Samråd har skett med: 
Planchef 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 253 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

DnrKS001467/2015-300 

lnriktningsdokument för Förs lövs utveckling 
- Beslut om antagande 

Sida 

16 av 31 

Beskrivning av ärendet Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning 
för tätortens framtid. Inriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och 
politiker. Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts i en 
samrådsredogörelse (bilaga 2) och dokumentet har reviderats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-10-04, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Inriktningsdokument för Förslöv antas i enlighet med de revideringar 
som föreslås i samrådsredogörelsen. 

Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L), Helena Stridh (BP), Gösta 
Gebauer (C) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Inriktningsdokument för Förslöv antas i enlighet med de revideringar 
som föreslås i samrådsredogörelsen. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 254 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

Dnr KS 000776/2017 - 315 

Svar på remiss - Delbetänkande Detaljplanekravet 
(SOU 2017:64)- Dnr N2017/04517/PBB 

Sida 

17 av 31 

Beskrivning av ärendet Delbetänkandet handlar om hur de lagstiftade kraven på kommunerna att göra 
detaljplaner kan begränsas. Skälet att ett delbetänkande är ute på remiss är för 
att regeringen önskar att effektivisera/påskynda processen med att kunna ta 
fram detaljplaner. Förslagen som delbetänkandet lämnar är att behålla 
detaljplanen som huvudsakligt instrument, framförallt för planer som är 
betydelsefulla för kommunen och de planer som kräver miljökonsekvens
beskrivning. Enligt delbetänkandet ska mindre förändringar av 
bebyggelsestrukturen kunna göras genom bygglov eller via förhandsbesked. 
Exempel som nämns är ändrad användning för befintlig byggnad som inte har 
någon omgivningspåverkan och nybyggnad av en eller flera nya byggnader som 
i allt väsentligt ansluter till den befintliga bebyggelsestrukturen. Remissen ger 
förslag på hur kriterier för samlad bebyggelse och tät bebyggelse ska definieras 
med syfte att kunna avgöra om tillkommande bebyggelse ska hanteras genom 
detaljplan eller via bygglov. Länsstyrelsen ges i uppdrag att peka ut vilka 
områden som utgör tät- respektive samlad bebyggelse. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10, med tillhörande bilaga. 

Anta förvaltningens remissvar som sitt eget och översända snarast till 
Näringsdepartementet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta förvaltningens remissvar som sitt eget och översända snarast till 
Näringsdepartementet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-10 
Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 000776/2017 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Remiss - Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - Dnr 
N2017/04517/PBB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta: 

1 (2) 

1. Anta förvaltningens remissvar som sitt eget och översända snarast till Näringsdepar
tementen 

Sammanfattning av ärendet 
Delbetänkandet handlar om hur de lagstiftade kraven på kommunerna att göra detaljplaner 
kan begränsas. Skälet att ett delbetänkande är ute på remiss är för att regeringen önskar att 
effektivisera/påskynda processen med att kunna ta fram detaljplaner. 

Förslagen som delbetänkandet lämnar är att behålla detaljplanen som huvudsakligt instru
ment, framförallt för planer som är betydelsefulla för kommunen och de planer som kräver 
miljökonsekvensbeskrivning. Enligt delbetänkandet ska mindre förändringar av bebyggelse
strukturen kunna göras genom bygglov eller via förhandsbesked. Exempel som nämns är änd
rad användning för befintlig byggnad som inte har någon omgivningspåverkan och nybyggnad 
av en eller flera nya byggnader som i allt väsentligt ansluter till den befintliga bebyggelsestruk
turen. 

Remissen ger förslag på hur kriterier för samlad bebyggelse och tät bebyggelse ska definieras 
med syfte att kunna avgöra om tillkommande bebyggelse ska hanteras genom detaljplan eller 
via bygglov. Länsstyrelsen ges i uppdrag att peka ut vilka områden som utgör tät- respektive 
samlad bebyggelse. 

Båstads kommun svar på remissen 
Kommunen tackar för möjligheten att få delta i utformningen av vilka krav som ska ställas un
der bygglovsprocessen och lämnar följande synpunkter: 

• I delbetänkandet handlar en väsentlig del om tät- eller samlad bebyggelse. För att se ef
fekterna av förslaget till kriterier för samlad och tät bebyggelse bör fler kommuner 
analyseras, effekterna av förslaget i en kommun med spridd bebyggelse i landskapet är 
mycket svåröverskådlig. 

• Även om länsstyrelsen är en statlig myndighet så är kommunens uppfattning att det är 
en stor skillnad i hur länsstyrelsen agerar i de olika länen. Båstads kommuns uppfatt
ning är att kriterierna för vad som är tät- respektive samlad bebyggelse fastställs på 
förordningsnivå, som sedan hanteras genom GIS-analyser av kommunerna. 

I övrigt har kommunen inga invändningar. 



Samhällsbyggnad 
Olof Sellden, Planchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Näringsdeparternentet, senast 30 oktober 2017, digitalt och i pappersformat 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Detaljplanekravet, Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen ( 494 sidor) 

Samråd har skett med: 

2 (2) 

Roger Larsson, Stadsarkitekt, Emma Johansson, Planarkitekt, Lisa Rönnberg, Samhällsbygg
nadschef, Kristina Bell, Översiktsplanerare 
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KS § 255 Dnr KS 000921/2017 - 350 

Svar på remiss - Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 

18 av 31 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har skickat ut förslag till Nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 på remiss. Remissen ska besvaras senast 30 november 2017. 
Remisshandlingen fokuserar på hur den statliga planeringsramen ska fördelas 
och prioriteras för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de 
transportpolitiska målen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2017-10-17, 
med tillhörande bilagor. 

1. Anta Familjen Helsingborgs yttrande som sitt eget. 
2. Uppdra åt förvaltningen att skicka in yttrandet senast 30 november 2017. 

Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta Familjen Helsingborgs yttrande som sitt eget. 

2. Uppdra åt förvaltningen att skicka in yttrandet senast 30 november 2017. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-17. 
Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000921/2017 - 350, 
Bl 7-920 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-
2029 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1 (2) 

1. Bifall till Familjen Helsingborgs yttrande över förslag till Nationell plan för transportsy
stemet 2018-2029. 

2. Uppdra förvaltningen att skicka in yttrandet senast 30 november 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har skickat ut förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 på re
miss. Remissen ska besvaras senast 30 november 2017. Remisshandlingen fokuserar på hur 
den statliga planeringsramen ska fördelas och prioriteras för att i så stor utsträckning som 
möjligt bidra till de transportpolitiska målen. 

Bakgrund 
Trafikverket har skickat ut förslag till Nationell Plan för transportsystemet 2018-2029 på re
miss. För att nå de transportpolitiska målen har Trafikverket utifrån riksdagens infrastruktur
proposition prioriterat åtgärder i planen efter att ha prövats i fyrstegsprincipen. 

Inom samarbetet Familjen Helsingborg har alla kommunerna haft möjlighet att spela in syn
punkter på planen för ett gemensamt yttrande för Familjen Helsingborgs kommuner. Gemen
samma synpunkter inom Familjen Helsingborg bidrar till att stärka delregionens ställningsta
ganden. 

Aktuellt 
Trafikverket har skickat ut förslag till Nationell Plan för transportsystemet 2018-2029 på re
miss. Remissen ska besvaras senast 30 november 2017. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förverkligandet av den nationella planen har en positiv påverkan på samhället i stort då förut
sättningar skapas för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem. 

Verksamhet 
Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 har ingen direkt påverkan på verksamhet
en inom Båstads kommun mer än på så sätt att samfinansieringen till den nationella planen 
från den regionala infrastrukturplanen påverkar hur mycket medel som finns kvar till åtgärder 
i den regionala planen. Dock drar kommunen nytta av denna samfinansiering genom att den 
möjliggör projekt som är stor vikt för kommunen och regionen, t.ex. utbyggnad av dubbelspår 
på Västkustbanan. 



Ekonomi 
Se konsekvenser för verksamheten. 

Miljökonsekvensanalys 
Trafikverket har genomfört en miljökonsekvensbeskrivning för Nationella planen. 

Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Andreas Jansson, Teknik & Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

1. Familjen Helsingborgs yttrande över förslag till Nationell Plan för transportsystemet 
2018-2029. 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 
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Dn r: KS 000921/2017 -350 

Ärendenummer 

TRV 2017/32405 

Ert ärendenummer 

N2017/05430/TIF 

Remiss 

Styrelsen Familjen Helsingborg 

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 
2018-2029, Dnr 00546/2017 

Ärendet 
Sveriges kommuner hör till de som beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Nationell 
plan flir transport{ystemet 2018-2029. Familjen Helsingborg, som är en samarbetskommitte 
bestående av elva kommuner i nordvästra Skåne, har valt att lämna ett gemensamt yttrande 
på planförslaget. Yttrandet kommer också att beslutas av respektive kommuns 
kommunstyrelse. I Familjen Helsingborg, som har nästan 350 000 invånare och 166 000 
arbetstillfallen, finns ett mångårigt formaliserat samarbete som bland annat innebär att 
samlade ställningstaganden kan göras när det gäller prioriteringar inom infrastruktur. Arbetet 
är grundlagt i en strukturplan som garanterar en samlad bedömning och vi har inför 
planperioden 2018-2029 beslutat om en gemensam strategi för infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

Ärendet har hanterats av tjänstemän vid avdelningen för strategisk samhällsutveckling vid 
stadslcdningsförvaltningen i Helsingborgs stad. Synpunkter och underlag har inhämtats från 
miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad samt från kommuner 
inom Familjen Helsingborg. 

Bakgrund 
Trafikverket har på uppdrag av och enligt direktiv 2017-03-23 från regeringen tagit fram förslag 
till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Planförslaget omfattar åtgärder 
för att underhålla statlig infrastruktur och urveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och 
luftfart. De åtgärder som föreslås ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem 
i dag och i framtiden, och förbättra möjligheterna för individer och företag att möta dagens och 
morgondagens utmaningar. 

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens 
beslut om infrastrukturpropositionen samt regeringens direktiv. I direktivet utpekas sex 
samhällsutmaningar och dessa har utgjort viktiga inriktningar i planförslagsarbetet. 

Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för 
transportsystemet 2014-2025, fördjupade underlagsrapporter och promemorior samt de åtgärder 
som pekats ut i infrastrnkturpropositionen och i regeringens direktiv. Fyrstegsprincipen, som 
innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har varit vägledande för 
att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar 
samhälls utveckling. 
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Utifrån nuvarande och förväntade utmaningar i transportsystemet har bristeridentifierats på 
regional och nationell nivå, i relation till de transportpolitiska målen. För föreslagna åtgärder 
har en sammanvägning gjorts av bland annat kopplingen till regeringens utmaningar, 
identifierade brister, samhällsekonomisk effektivitet, nationell och regional prioritering och 
fördelning över landet samt kostnad och relation till tillgängliga medel. 

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 kommer att fastställas av regeringen under 
våren 2018. 

Synpunkter från Familjen Helsingborg 
Familjen Helsingborgs yttrande tar utgångspunkt i Skånebilden, som tagits fram i samverkan 
mellan Region Skåne och de sju största kommunerna i Skåne, samt Familjen Helsingborgs 
beslutade strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. För Familjen Helsingborg är arbetet med 
infrastruktur intimt sammankopplat med kollektivtrafik och samhällsbyggnad samt social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För oss är "hela resan" viktig oavsett trafikslag och 
oavsett om resan sker på landsbygd eller i stad, pa fritiden eller till, från och i arbete och skola i 
vardagen. 

Familjen Helsingborg vill i detta yttrande lyfta fram ett antal synpunkter som är av särskild vikt 
för nordvästra Skåne men även för hela Skåne. 

Allmänt 
Skåne är en region som befinner sig i en stark tillväxt, med en växande befolkning och ett 
näringsliv i ständig utveckling. Inflyttningen är hög till regionen och inte minst i nordvästra 
Skåne är andelen yngre inflyttare hög. Detta ställer också höga krav på ett väl fungerande 
transportsystem inte minst då arbetsmarknaden blir alltmer integrerad. Alla prognoser pekar 
också på en fortsatt mycket stark befolkningstillväxt. Detta ställer höga krav på en 
fungerande arbetsmarknad och därmed goda möjligheter till pendling och varutransporter. 

Familjen Helsingborg ställer sig positiva till förslaget för nationell plan för transportsystemet 
för perioden 2018-2029. Remissmaterialet är omfattande och håller generellt sett hög 
kvalitet. 

I Familjen Helsingborgs beslutade strategi så har vi som nya objekt 2018-2029 enbart 
prioriterat Västkustbanan Maria-Helsingborg C och Skånebanan Helsingborg-Hässleholm 
förutom de objekt som ingår i den gällande nationella planen 2014-2025, dvs Västkustbanan 
Angelholm-Maria, Skånebanan Astorp-Hässleholm och Söderåsbanans persontrafik. Vi har 
också prioriterat ett fortsatt svenskt-danskt utredande av en fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör. Så det är glädjande att samtliga i Familjen Helsingborg 
prioriterade objekt återfinns i planförslaget. 

Skånes roll i det nationella transportsystemet är mycket viktig, inte minst då stora delar av 
det gods som transporteras till och från Sverige går via fyra stora skånska hamnar. Skåne har 
därför en viktig roll som transitregion, vilket samtidigt medför betydande trängsel och 
miljöproblem då en alltför stor del av godset transporteras på väg. Familjen Helsingborg 
anser därför att staten bör ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar för infrastrukturens 
utveckling i regionen än vad som nu är fallet. 

Det är bra att regeringen höjde den ekonomiska planeringsramen inför den nya 
planperioden, men ytterligare utökade medel krävs för att utveckla transportsystemet till 
önskad funktion och för att de transportpolitiska målen ska kunna uppnås. Kapacitetsbristen 
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i framför allt järnvägssystemet i Skåne är stor och detta innebär att den spårburna 
kollektivtrafiken inte kan utvecklas i den takt som krävs för att medborgarna ska få tillgång 
till ett robust och högkvalitativt transportsystem som alternativ till bilen. 

Familjen Helsingborgs uppfattning är att investeringsnivån för infrastruktur i Skåne måste 
höjas väsentligt, inte minst med tanke på att Skåne och dess skattebetalare redan idag lägger 
in betydligt större medfinansiering/ capita än vad övriga delar av landet gör. 

Namngivna investeringar i Skåne 
Västkmtbana 11 
Familjen Helsingborg är mycket positiva till att Västkustbanans sista dubbclspårsetapp på 
sträckan Maria-Helsingborg C äntligen ingår i den nationella planen och att tunnellösning i 
ny sträckning föreslås. Helsingborgs stad och Trafikverket samverkar här för att få till stånd 
en teknisk lösning som ska innebära så lite störningar som möjligt för tågtrafiken och staden 
under byggtiden samtidigt som den ska vara framtidssäkrad och klara av en anslutning av en 
framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det är mycket angeläget att 
slutföra 1992 års riksdagbeslut om dubbelspår utmed hela Västkustbanan. Byggstarten för 
den sista etappen bör prioriteras så att den kommer i direkt anslutning till färdigställandet av 
etappen Ängelholm-Maria. Vilket spar både tid och pengar! 

S kåneba11a11 
Familjen Helsingborg ser mycket positivt på de åtgärder som planeras för Skånebanan. Det 
förlängda mötesspårct Klippan-Hyllstofta tillsammans med förhöjd hastighet och åtgärder 
på sträckan Åstorp-Bjuv kommer att bidra till att förkorta restiden mellan Helsingborg och 
Hässleholm. Sedan återstår dubbelspår Hässleholm-Kristianstad och åtgärder på sträckan 
Åstorp-Ramlösa, inklusive en spårport vid Ramlösa, dessa sträckor hör till de högst 
belastade enkelspåren i Sverige. Det är mycket angeläget att det görs en åtgärdsvalsstudic 
(Å VS) för Åstorp-Ramlösa i början av planperioden så att aktuella åtgärder kan tas med i 
den nationella planen 2022-2033. 

S ådenlsbanan/ Godrstråket genom Skåne 
Persontrafik på Söderåsbanan är en av de viktigaste framtida kollektivtrafiksatsningarna i Skåne, 
jämte Västkustbanan och Skånebanan, och det är med oro som vi i Familjen Helsingborg ser att 
investeringsmedel för planerad ombyggnation av Teckomatorps station för att klara fyrtågsmöte 
saknas. Vi anser att detta är olyckligt och innebär konsekvenser för framtida trafikering och 
bytesmöjligheter för Pågatågstrafiken inom nordvästra Skåne. En begränsning av Teckomatorp 
station kan på sikt riskera den spårburna kollektivtrafikens attraktivitet för personresor utmed 
Söderåsbanan och Rååbanan. En fullt utbyggd station i Teckomatorp är dessutom en absolut 
förutsättning för framtida halvtimmestrafik på Söderåsbanan och Rååbanan. 

Ny S tamba11a H ässleholm-Lmul 
Det viktigaste för Familjen Helsingborg när det gäller nya stambaoor mellan Stockholm
Göteborg och Stockholm-Malmö är att tillgängligheten förbättras så att vi klarar resan 
Helsingborg-Stockholm på under tre timmar. Detta restidsmål förutsätter höghastighetståg med 
maxhastighet 320 km/h. För att ha båda banorna i drift innan 2050 krävs finansiering utanför 
den nationella planens ram. 

Åtgärder på vägnätet 
Trafiken och framför allt lastbilstrafiken har under senare år ökat kraftigt på stamvägnätet i 
Skåne, dvs europavägarna. Antalet olyckor på E4 och E6/E20 har ökat markant och 
Familjen Helsingborg tror att åtgärder enligt fyrstegsprincipen måste vidtas under 
planperioden. Förhoppningsvis kan den AVS som genomförs för E6/E20 påvisa 
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kostnadseffektiva åtgärder som kan inrymmas i planens trimningsåtgärder för bättre 
tillgänglighet och bättre säkerhet under planperioden. 

Ängelholms kommun har startat en AVS för norra .Ängelholm, där bland annat förbättrad 
tillgänglighet med kollektivtrafik och bil till .Ängelholm Helsingborg Airport utreds . 
Tillgängligheten till flygplatsen från E6 med en ny trafikplats är en högt prioriterad fråga i 
Familjen Helsingborg. 

Familjen Helsingborg tycker att det är bra med en nystart för Nollvisionen och ser här en 
möjlighet till statlig samfinansiering från nationell plan av trafiksäkerhetsåtgärder på det 
regionala vägnätet. Vi ser positivt på att Trafikverket ges denna möjlighet, vilket kan öka 
framdriften i 2+1 åtgärder på de regionala vägarna . Reglerna för detta bör tydliggöras. Vi 
tycker också att dialogen mellan Trafikverket och regionen samt kommunerna bör förbättras 
när det gäller investeringar från de så kallade potterna för trimnings - och miljöåtgärder. 
Möjlighet bör också ges till regionerna att via länsplanerna finansiera steg 1- och 2-åtgärder 
utanför namngivna objekt. 

Vidmakthållande 
Familjen Helsingborg ställer sig positiva till att järnvägens underhåll prioriteras, vilket ger ett 
mer tillförlitligt och robust järnvägssystem med förhoppningsvis förre trafikstörningar under 
planperioden. Vi anser att Trafikverket ska föra en dialog med regionala aktörer om de 
treåriga drift- och underhållsplanerna som ska upprättas. 

Cykel och stadsmiljö 
Större delen av landets cykelvägar finns längs regional och kommunal infrastruktur. Den 
nationella planen omfattar investeringsåtgärder för cykling längs det nationella vägnätet, ofta 
trimningsåtgärder som förbättrar möjligheten till arbetspendling i större tätortsregioner samt 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gång- och cykelpassager. Familjen Helsingborg anser att 
cykelsatsningar bör ske utifrån funktionella och inte fysiska samband 

Medel för underhåll omfattar både statliga cykelvägar längs nationellt stamvägnät och övrigt 
statligt vägnät. Familjen Helsingborg är positiva till att det under planperioden föreslås en 
satsning på förbättrat underhåll av cykelvägar längs nationellt och regionalt vägnät som 
används frekvent året om. Behovet av förbättringar gäller främst vintertid eftersom 
tillgängligheten behöver förbättras året om. 

Potentialen för ökad säker cykling ligger framför allt hos kommunerna. Förutom 
investeringsmedel till det nationella vägnätet omfattar planen statlig medfinansiering till 
cykelvägar eller andra anläggningar för cykeltrafik i kommunerna. Sådan medfinansiering 
möjliggörs inom ramen för stadsmiljöavtalen och storstads förhandlingarna. 

Familjen Helsingborg tycker det är bra att stadsmiljöavtalen förlängs under hela 
planperioden och att det ekonomiska utrymmet ökar till 12 miljarder kronor. Vi ställer oss 
positiva till att staten främjar hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en 
större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik och cykel. Vi anser dock 
att formerna och regelverket för stadsmiljöavtalen behöver utvecklas och eventuellt kopplas 
till RTI-planerna. Vi vill här också betona svårigheterna för mindre kommuner att kunna 
rnedfinansicra eller bidra med motprestationer i den omfattning som förväntas. 

Planen ska bidra till minskad miljöpåverkan 
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Trafikverket har i planen utgått från att en god tillgänglighet är nödvändig för ett hållbart 
samhälle. Men tillgängligheten måste också utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. 

Med riksdagens antagna mål om att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter (utom flyg) med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010, antar Trafikverket 
att trafik med bil och lastbil minskar både jämfört basprognosen och dagens 
vägtrafikvolymer. Familjen Helsingborg är positiv till att känslighetsanalyser utförs för större 
projekt, för att undersöka hur samhällsnyttan för projektet påverkas om trafiken minskar. 

Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 
Huvudsakligen är det tre typer av åtgärder som ger effekter på bostadsbyggandet. Den första 
typen är åtgärder som ökar tillgängligheten och förstorar arbetsmarknadsregioner, den andra 
är åtgärder som minskar infrastrukturens påverkan på platser där efterfrågan på bostäder är 
hög och den tredje typen är åtgärder som ger mer effektiva transporter i tätorter. 

Helsingborgs stad sammanställde till Sverigeförhandlingen ett underlag med åtgärder inom 
samtliga tre åtgärdstyper som visar på att integration och bostads byggande avsevärt kan 
förbättras och ökas. De åtgärder som redovisats är bland annat Västkustbanan Maria
Helsingborg C, Skånebanan, Ramlösa, spårväg och fast förbindelse Helsingborg-Helsingör. 
Det bedöms finnas potential för cirka 20 000 nya bostäder i Helsingborg den kommande 
tjugoårsperioden, under förutsättning att ett helhetsperspektiv för ett infrastrukturellt 
"Helsingborgspaket" präglar framtida planering och arbete. Ett sådant paket får även stora 
positiva effekter i Familjen Helsingborgs övriga kommuner. 

Utpekade brister 
Familjen Helsingborg ser mycket positivt på att behovet av en fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör utpekas som en brist i planförslaget. V i ser fram emot 
Sverigeförhandlingens arbete tillsammans med Trafikverket för att ta fram ett fördjupat 
underlag tillsammans med danska regeringen. 

Helsingborg 27 oktober 2017 

4f/~-
Peter Danielsson 
ordförande / 

Drottninggatan 7 a 251 89 Helsingborg T: 46 (0) 42-10 50 54 www.familjenhelsingborg.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 19 av 31 

KS § 256 Dnr KS 001098/2017 - 200 

Hyreskontrakt för lokal till natur- och skogsvårds personal 

Beskrivning av ärendet Teknik och service hyr lokal för omklädnad och förvaring i Boarp av Boarps 
Grönsakshall AB. Lokalen används av personal som arbetar med skogs- och 
naturvård mm. Lokalen har upprustats med vatten och avlopp och toalett och 
en hårdgjord yta utomhus för förvaring. Hyresvärden har tagit fram ett nytt 
hyreskontrakt för upprustningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2017-
10-12, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal med Boarps Grönsakshall AB. 
2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för Teknik och service. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal med Boarps Grönsakshall AB. 

2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för Teknik och service. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-12 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 001098/2017-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Hyreskontrakt för lokal till natur- och skogsvårdspersonal. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal med Boarps Grönsakshall AB. 
2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för Teknik och service. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Teknik och service hyr lokal för omklädnad och förvaring i Boarp av Boarps Grönsakshall AB. 
Lokalen används av personal som arbetar med skogs- och naturvård mm. 
Lokalen har upprustats med vatten och avlopp och toalett och en hårdgjord yta utomhus för 
förvaring. Hyresvärden har tagit fram ett nytt hyreskontrakt för upprustningen. 

Bakgrund 
Lokalen används som personalutrymmen, omklädnad och förvaring. 
Hyreskostnaden är 84 000:-/år exkl moms. Det motsvarar 700:-/m2. 
Hyrestiden är tre år och därefter förlängs avtalet med ett år i sänder. 
Uppsägningstiden är nio månader. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Hyreskostnaden tas inom budget för teknik och service. 

Teknik och service 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
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lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 20 av 31 

KS § 257 Dnr KS 000460/2017 - 350 

Svar på motion - Säker övergång för gång-, cykel- och rid led 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet framför i en motion att förvaltningen får i uppdrag att inleda 
diskussion med Trafikverket för genomförande av en planfri trafiksäker 
över/underfart för oskyddade trafikanter. Några större ombyggnationer av 
trafikverkets väg 1730 är för närvarande inte aktuella. Åtgärden med en 
planskild korsning ryms inte i den budget som kommunen avsatt. Utformning 
av korsningspunkten kommer att ske i samråd med Trafikverket och 
förslagsvis anläggs i detta skede en traditionell gång- och cykel passage i plan. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-10-18, med tillhörande bilagor. 

1. Korsning av planerad gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, med 
Trafikverkets väg 1730 vid Nötte backar, utformas i detta skede som en 
traditionell gång- och cykelpassage i plan i samråd med Trafikverket. 
2. Båstads kommun anser att Trafikverket i framtiden ska planera för en 
ombyggnation av väg 1730 vid Nöttebackar och att en planskild korsning då 
bör utredas närmare. 
3. Motionen anses därmed besvarad. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Korsning av planerad gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, med 
Trafikverkets väg 173 0 vid Nötte backar, utformas i detta skede som en 
traditionell gång- och cykelpassage i plan i samråd med Trafikverket. 

2. Båstads kommun anser att Trafikverket i framtiden ska planera för en 
ombyggnation av väg 1730 vid Nöttebackar och att en planskild korsning 
då bör utredas närmare. 

3. Motionen anses därmed besvarad. 

justerandes si naturer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 21av31 

KS § 258 Dnr KS 000990/2017 - 380 

Föreläggande om att åtgärda brister på Malen badet 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden beslutade 2017-09-21 (Dnr MN000103/2017-800) att 
förelägga Kommunstyrelsen att åtgärda brister som framkommit vid inspektion 
av miljö- och hälsoskyddsinspektör 2017-08-30 på Malen badet i Båstad. 
Föreläggandet tog i fyra punkter upp krav på verksamheten att ta fram åtgärds
och underhållsplaner för att komma till rätta med befintliga brister samt 
förebygga eventuellt framtida brister. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Sven-Inge Granlund, daterad 2017-10-11, 
med tillhörande bilagor. 

1. Upprättad åtgärdsplan godkänns. 
2. Upprättad underhållsplan godkänns. 
3. Åtgärdsplanen och underhållsplanen utgör rapport till tillsynsmyndigheten. 

Avdelningschef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upprättad åtgärdsplan godkänns. 

2. Upprättad underhållsplan godkänns. 

3. Åtgärdsplanen och underhållsplanen utgör rapport till tillsynsmyndigheten. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-10-11. 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000990/2017 - 380 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Föreläggande om att åtgärda brister i damernas och herrarnas omkläd
ningsrum på Malenbadet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Upprättad åtgärdsplan godkänns. 
2. Upprättad underhållsplan godkänns. 
3. Åtgärdsplanen och underhållsplanen utgör rapport till tillsynsmyndigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden beslutade 2017-09-21 (Dnr MN000103/2017-800) att förelägga Kom
munstyrelsen att åtgärda brister som framkommit vid inspektion av miljö- och hälsoskyddsin
spektör 2017-08-30 på Malenbadet i Båstad. Föreläggandet tog i fyra punkter upp krav på 
verksamheten att ta fram åtgärds- och underhållsplaner för att komma till rätta med befintliga 
brister samt förebygga eventuellt framtida brister. 

Bakgrund 
Miljökontoret utförde en oanmäld inspektion på Malenbadet 2017-08-09 efter att klagomål om 
bristfällig städning inkom från besökare. Vid tillfället konstaterades att klagomålet ägde sin 
rättighet. Verksamheten informerades och vidtog åtgärder i form av storstädning och uppdate
ring av städrutiner och checklistor för egenkontroll. 2017-08-30 utförde miljökontoret en upp
följande inspektion. Den samlade bedömning miljökontoret gjorde vara att ytskikten i lokaler
na är mycket slitna och inredningen är i undermåligt skick Utökad städning bedöms inte som 
tillräckligt för att hålla god hygienstandard. 

Myndighetsnämnden beslutade förelägga Kommunstyrelsen följande, se bilaga 1: 
1. Att redovisa en åtgärdsplan över brister som uppmärksammats vid inspektion på Ma

lenbadet 2017-08-30. 
2. Bristerna ska kopplas till en tidsplan med tidsangivelse när varje brist ska vara åtgär

dad. 
3. Verksamhetens egenkontroll ska kompletteras med underhållsplan för Malenbadet. 
4. Att redovisa ovanstående uppgifter i skriftlig rapport till tillsynsmyndigheten senast 5 

veckor efter att beslutet vunnit laga kraft (dvs. 18 november) . 

Aktuellt 
Malenbadet byggdes 1964 vilket är 53 år sedan. Omklädningsrummen vilka var föremål för 
inspektionen uppdaterades till dagens standard 1995, dvs för 22 år sedan. Det kan enkelt kon
stateras att Malen badet är åldersstiget och omklädningsrummen omoderna med dagens mått 
mätt. I tillägg med konstaterade brister ger det ett allmänt tråkigt intryck och det föreligger 
behov att, inom snar framtid, göra en mer omfattande upprustning. Teknik och service har vid 
de två senaste budgetprocesserna lyft fram detta behov men inte riktigt prioriterats när beslut 
om budget har fattats. 
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Undertecknad har inventerat konstaterade brister och upprättat en åtgärdsplan, bilaga 2, en
ligt myndighetsnämndens första och andra punkt. Vidare har en underhållsplan, bilaga 3, upp
rättats enligt myndighetsnämndens tredje punkt. Underhållsplanen gäller för 2018-2022 och 
är ett levande dokument som även utgör en checklista som har till syfte att förebygga framtida 
brister. Åtgärdsplanen och underhållsplanen kommer tillsammans utgöra den rapport som 
efterfrågas i myndighetsnämndens fjärde punkt. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
De insatser som ska utföras enligt åtgärdsplanen kommer att rymmas inom budgeterade medel 
medan delar av de insatser som finns i underhållsplanen förutsätter beslut om tilldelning av 
medel i aktuell budgetprocess. Om och när det blir aktuellt med totalrenovering av dusch- och 
omklädningsrum uppskattas en sådan insats till 2 miljoner kronor. 

Verksamhetsområde 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Sammanträdesprotokoll från myndighetsnämnden, bilaga 1 
Åtgärdsplan, bilaga 2 
Underhållsplan, bilaga 3 



Åtgärdsplan för identifierade brister för Malenbadet 2018 

Damernas 
Utrymme Brist 

Dusch Slitet kakel 

Krackelerade kakelplattor 

Ouschvägg trasig/rostig 

Toaletter Toaletterna slitna 
Toalett-manchetter saknas 
Manchett saknans till handfat 

Omklädningsrum Klinkergolvet ingrodd avlagring 

Dörrkarm sliten/trasig 

Golvbrunn trasig 

Ingrodd smuts trappa 
Smuts vid golv/ledstång 

Bastu Slitna bastulavar 

Golvet saknar färg 
Dörrkarm sliten/trasig 
Väggpanel sliten 

Samtliga åtgärder skall vara utförda senast 2018-05-31 

l>'·~ 

Atgärd 

Våtrumsrekonditionering {rengöring, impregnering, försegling) 

Våtrumsrekonditionering (rengöring, impregnering, försegling), vid 
behov byte av kakelplatta 
Byt till ny duschvägg 

Köp in nya toalettstolar (3st) 

Inköp och montering av toalett-manchetter 
Inköp och montering av manchett 

Våtrumsrekonditionering. (rengöring, impregnering, försegling) 

Orsaken till att det blir så här beror inte på att klinkerplattorna är slitna 

utan för att vatten blir stående till följd av att golvet har fel lutning och 
avrinning 

Byt dörrkarm 

Byt lock/galler till brunnen 
Rengöring 
rengöring 

Byt ut slitna brädor i bastulavarna 

Skrapa och måla under bastulavarna 

Byt dörrkarm/foder 
Byt trasiga panel brädor 
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Åtgärdsplan för identifierade brister för Malenbadet 2018 

Herrarnas 
Utrymme Brist Atgärd 

Dusch Slitet kakel Våtrumsrekonditionering (rengöring, impregnering, försegling) 
Våtrumsrekonditionering (rengöring, impregnering, försegling), vid 

Krackelerade kakelplattor behov byte av kakelplatta 

Toaletter Toaletterna slitna Köp in nya toalettstolar (3st) 

Toalett-manchetter saknas Inköp och montering av toalett-manchetter 

Omklädningsrum Klinkergolvet ingrodd avlagring Våtrumsrekonditionering. (rengöring, impregnering, försegling) 

Orsaken till att det blir så här beror inte på att klinkerplattorna är slitna 

utan för att vatten blir stående till följd av att golvet har fel lutning och 
avrinning 

Dörrkarm sliten/trasig Byt dörrkarm 

Ingrodd smuts trappa Rengöring 

Smuts vid golv/ ledstång rengöring 

Bastu Slitna bastulavar Byt ut slitna brädor i bastulavarna 

Golvet saknar färg Skrapa och måla under bastulavarna 

Väggen in mot bastu trasig Laga/spakla och måla. 

Dörrkarm sliten/trasig Byt dörrkarm/foder 

Väggpanel sliten Byt trasiga panelbrädor 

Städ utrymme Rutin för städmopp saknas Ta fram rutin 

Samtliga åtgärder skall vara utförda senast 2018-05-31 
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Underhållsplan 2018 - 2022 för dusch- toalett- och omklädn ingsutrymmen på Malenbadet 

Underhållsplanen gäller för både damernas och herrarnas omklädningsrum. 

Utförs Uppskattad kostnad Kommentar 

Bastu 

Bastupanel, Vägg >Sår 3S tkr Enstaka panelbrädor som är trasiga utbytes årligen 

Bastupanel, Tak >Sår 20 tkr 

Bastulavar > Sår 20 tkr Enstaka brädor som är trasiga i bastulaven byts årligen 

Klinker/betonggolv >Sår 2018 20 tkr Betonggolvet under bastulaven målas 2018 

Bastuaggregat >5 år 20 tkr Byts ut när de mister sin funktion Befintliga är fyra år gamla 

Belysning Armaturer och ljuskällor byts vid behov 

Bastudörr samt karm/foder 2018 S tkr Byte av dörrkarm/foder sker 2018 

Toalett 

Toalettstolar 2018 30 t kr 6 st 

Toalettbås 2019 60-80 tkr 2 X 3 st ; 

Innerväggar målad betong >Sår S tkr Målades för 2 år sedan 

Handfat rostfritt 2019 lS tkr 4 st 

Vattenblandare till handfat 2019 S tkr 4 st 

Dusch 

Kakelväggar >Sår Befintligt kakel/klinker från 199S. 30 års teknisk livslängd 

Duschvägg 2018 5 tkr Byts mot ny 

Träpaneltak 2020 10 tkr Målas efter utbyte av ev. skadade panelprädor 

Kl inkergolv > 5 år Befintligt kakel/klinker från 199S. 30 års teknisk livslängd 

Avloppsbrunn/sil 2018 Byts vid behov 

Dusch munstycke 2018 

Fönster träkarm >5 år 2020 Underhållsmålas 2020 

Ventilationsfilter 2018 Byts 2018 därefter vart 4:e år. Årlig rengöring 

Ventilationskåpa >Sår2020 Årlig rengöring. Målas 2020 

Ve nti lat i o nsaggregat >Sår 

Belysning 2018 Armaturer och ljuskällor byts vid behov 

Avloppsrör 2018 Spolas årligen. Teknisk livsläng SO år. Från 1964 *VARNING* 
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Underhållsplanen gäller för både damernas och herrarnas omklädningsrum. 

Utförs Uppskattad kostnad Kommentar 

Omklädning 

Träpaneltak > 5 år 

Träpanelväggar 2020 Byts i herrarnas 

Klinkergolv > 5 år Befintligt kakel/klinker från 1995. 30 års teknisk livslängd 

Dörrkarm/foder 2018 

Låsbara skåp 2018 Nya skåp köps in 

Fönster träkarm >5 år 2020 Underhållsmålas 2020 

Sittbänkar 2018 Ribbor/bänkar byts vid behov 
Belysning 2018 Armaturer och ljuskällor byts vid behov 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 259 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

Dnr KS 001045/2017 - 901 

Förslag till sammanträdesdagar 2018 

Sida 

22 av 31 

Beskrivning av ärendet Senast i november månad ska sammanträdesdagarna inför nästa år fastställas i 
en sammanträdesplan. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-18. 

l. Föreslagen sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 
2. Beslutet delges utbildnings-nämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
myndighetsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Föreslagen sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-18 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001045/2017 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Föreslagen sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 

1 (1) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Senast i november månad ska sammanträdesdagarna inför nästa år fastställas i en 
sammanträdesplan. 

Följande datum föreslås för 2018: 

Månad Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott 
(Onsdagar Id. 18.30) Onsdagar kl. 10.00 Tisdagar kl. 09.00 

(huvudregel] (h uvudre.ael} 
Januari 2018-01-24 2018-01-10 2018-01-30 
Februari 2018-02-28 2018-02-14 2018-02-20 
Mars 2018-03-21 2018-03-07 2018-03-20 
April 2018-04-18 2018-04-04 2018-04-17 
Maj 2018-05-16 2018-05-02 2018-05-22 
Juni 2018-06-20 2018-06-07 --

Juli -- -- 2018-07-16 
Augusti -- -- 2018-08-21 
September 2018-09-19 2018-09-05 2018-09-18 
Oktober 2018-10-17 2018-10-03 2018-10-23 
November 2018-11-21 2018-11-07 2018-11-20 
December 2018-12-19 2018-12-05 2018-12-18 

( Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunfullmäktiges presidium, ledningsgruppen, kommunkansliet, kommunstyrelsen. 

Samråd har skett med: 
Kommunkansliet. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 23 av 31 

KS § 260 Dnr KS 001083/2017 - 603 

Höjning av taxan för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för 
tillsyn av beviljade stadigvarnade serveringstillstånd samt avgifterna för 
anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en 
utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-11, med tillhörande bilagor. 

Yrkande 

Beslut 

Thomas Andersson (L): Återremiss med yrkande att förvaltningen tar fram ett 
nytt förslag med stegvis genomförande av höjning av taxan. Förslaget ska 
innehålla nya avgiftsgrupper som finns med i ursprungsförslaget i detta ärende. 

Bo Wendt (BP) och Thomas Nerd (S): Bifall till Thomas Anderssons (L) 
återremissyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Återremiss med yrkande att förvaltningen tar fram ett nytt förslag med stegvis 
genomförande av höjning av taxan. Förslaget ska innehålla nya avgiftsgrupper 
som finns med i ursprungsförslaget i detta ärende. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 

KS § 261 Dnr KS 001155/2017 - 905 

Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt 
höjd maxtaxa enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

24 av 31 

Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastsälls inför varje nytt kalenderår. I stort 
är avgifterna desamma som för år 2017 med undantag av matdistribution, 
hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. För vård- och omsorgsinsatser utgår 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Beslut 

en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs av en 
procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där självkostnads
pris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om avgifterna 
matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 

Tjänsteskrivelse vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2017-10-11, med 
tillhörande bilaga, samttjänsteskrivelse daterad 2017-11-07. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-10-23, §109. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 
100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
3. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 2018-01-01. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 
100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 2018-01-01. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 

KS § 262 Dnr KS 001219 /2017 - 700 

Väckt ärende: Socialt innehåll och anhörigstöd 

Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker ett nytt ärende under sammanträdet mot 
bakgrund av motionen från Moderaterna som blev bifallen i kommun
fullmäktige 2017-02-15, dnr: KS 000585/2016-700. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

25 av 31 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Väckt nytt ärende 

Anhörigstöd och socialt innehåll 

Moderaterna lämnade in en motion innan sommaren 2016 och i början av 2017 

beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen om anhörigstöd och att den 

skulle ingå i genomlysningen av Vård- och Omsorg. 

Genomlysningen är slutförd men fortfarande har inte frågeställningen 

( besvarats enligt fullmäktiges beslut. Därför väcker vi nu ett nytt ärende för att 

få svar på vår motion. 

( Moderaternas yrkande i motionen var att "en utredning görs för att tydliggöra 

hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner samt 

konsekvenser utifrån noll budget och halverad budget till 870 tkr. Av 

konsekvensbeskrivningen ska det även framgå om kostnader som 2015 

budgeterats inom anhörigstöd har omfördelats till annan verksamhet inom ex. 

biståndsbedömning" 

Eftersom Vård- och omsorg till slut fick 870 tkr kan vi utgå från denna 

budgetnivå. 

I Bjärepartiets budgetförslag för 2018 har 330 tkr tillskjutits denna verksamhet 

( och av denna anledning är det mycket intressant att få ta del av resultatet från 

vår motion som fullmäktige biföll. 

( För Moderaterna 

an Olsson Swa 

Ch~a{otte 
~r9~~ 

Kerstin Gustafss~ 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 26 av 31 

KS § 263 Dnr KS 001173/2017 - 600 

Hyresavtal för lokal gällande stöd- och utvecklingsenheten 

Beskrivning av ärendet För två år sedan flyttade STU ut ur lokalerna på Plommonet med anledning av 
att flera medarbetare fått hälsoproblem. Företagshälsovården bedömde att de 
inte kunde arbeta kvar i lokalerna. Det uppdagades sedermera att det fanns 
mögel i syllarna i Plommonets lokaler. Under nästkommande två år var STU 
lokaliserade på Företags byn. Stöd- och utvecklingsenheten flyttade in i Rehabs 
lokaler på Köpmansgatan 75 i januari 2017. Merparten av STU:s medarbetare 
har sin arbetsplats ute på skolorna. Det är dagsläget nio personer som har sin 
arbetsplats på det gemensamma kontoret. Dessa består av fyra special
pedagoger som arbetar övergripande, två psykologer och STUs chef. Utöver 
dessa sju har en logoped samt en kurator sin arbetsplats på kontoret. Dessa två 
saknar arbetsplats på sina skolor. Även enhetschefen har sin arbetsplats där. 
Enheten har behov av grupp- och sammanträdesrum för sin verksamhet. Inför 
flytten från Företags byn var en liten arbetsgrupp från enheten runt och tittade 
på de lokaler som fanns lediga i kommunen. Kommunen hade då inga egna 
lokaler som kunde passa enhetens behov. Enhetschefen har haft kontakt med 
Båstadhem och kommunens fastighetsstrateg men de har inget bra 
lokalalternativ att erbjuda. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Utbildnings nämnd ens 
yttrande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Ingrid Berg-Brynje, daterad 2017-10-25. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-11-07, § 95. 

Förlänga hyresavtal för lokal på Köpmansgatan 75 som löper ut den 31 
december 2017 med ett år till en kostnad av 249 300 kr i kallhyra. 

Ärendet lämnas över till kommunstyrelsen för att undersöka förslag på 
möjliga lokaler och om det inte finns något bättre alternativ rekommenderar 
utbildningsnämnden förvaltningens förslag. 

Bo Wendt (BP): Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut 
i ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut 
i ärendet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 27 av 31 

KS § 264 DnrKS001058/2017-900 

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Beskrivning av ärendet Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till 
förbundsordningen, som nu finns för godkännande hos alla medlemmar. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Utbildnings nämndens 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-26, med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden. 

Förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 
godkänns enligt bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 
godkänns enligt bilaga. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 265 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

Dnr KS 000008/2017 - 900 

Beslutsloggför kommunstyrelsen 

Sida 

28 av 31 

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 bifogas en förteckning över de fattade beslut 
som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 

Underlag till beslutet Beslutsloggen daterad 2017-11-01. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen daterad 2017-11-01 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 266 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

Dnr KS 000005/2017 - 900 

Sida 

29 av 31 

( Beskrivning av ärendet a). Ekonomirapport januari-september 2017 

b ). Styrelseprotokoll nr 6 från Båstadhem AB - 2017-10-19 

c). Beslut- Föreläggande om uppstädning på fastigheten Önnarp 7:3 

( 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

( 

( 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-11-08 

KS § 267 DnrKS000006/2017-904 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet a). Delegations beslut - Kommunledningskontoret, Elin Ax 2017-09-12 

Beslut 

b). Delegationsbeslut-Teknik och service, Jan Bernhardsson och 
Sven-Inge Granlund 

c). Delegationsbeslut- Individ och familj - 2017-08-01- 2017-08-31 

d). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan - 2017-10-30 

e ). Delegations beslut - Personalärenden - 2017-10-30 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

30 av 31 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 268 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 

Dnr KS 001218/2017 - 906 

Väckt ärende: Budgetprocessen 

Sida 

31av31 

Beskrivning av ärendet Thomas Nerd (S) väcker ett nytt ärende under sammanträdet mot bakgrund 
av otydligheterna kring kommunens budgetprocess. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


