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Datum: 2018-01-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001412/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson (C). 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 16 januari kl. 13.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen 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”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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1 (1) 

 
Datum: 2018-01-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001413/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning 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. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-01-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001411/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Muntlig information: 
 
a). Nya exploateringsingenjören Susanna Almqvist presenterar sig. 
 
b). Nye trafik- och gatuingenjören Alexander Ejwertz Johanzon presenterar sig. 
 
c). Tillväxt Halland (Bildningschef Henrik Andersson). 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 279  Dnr KS 001342/2017 - 315 

Planuppdrag för Vistorp 7:19 
 
Beskrivning av ärendet Med anledning av antagandet av inriktningsdokumentet för Förslöv har 

Tekniks och Service inkommit med en förfrågan om planuppdrag för området 
med syfte att tillskapa verksamhetsmark väster om järnvägen, vid Förslöv, på 
en del av fastigheten Vistorp 7:19.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-12-08. 
 Bilaga 1, planförfrågan17-12-08. 
 
Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för del av Vistorp 7:19 får upprättas samt samråd får 

hållas. 
 2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista 
 
Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Förslag till detaljplan för del av Vistorp 7:19 får upprättas samt samråd får 
hållas. 

  2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista.  
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Datum: 2017-12-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS001342/2017-315 

 
 

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 – beslut om planbesked 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Förslag till detaljplan för del av Vistorp 7:19 får upprättas samt samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av antagandet av inriktningsdokumentet för Förslöv har Tekniks och Service 
inkommit med en förfrågan om planuppdrag för området med syfte att tillskapa verksamhets-
mark väster om järnvägen, vid Förslöv, på en del av fastigheten Vistorp 7:19. 
 
Bakgrund 
Föreslaget planområdet ligger väster om järnvägen, vid Förslöv, ca 200 meter nordväst om 
stationen. Området är ca 25 ha stort. Kommunen förvärvade december 2014 del av dåvarande 
Vistorp 9:2. Fastighetsreglering skedde under 2015.  Fastigheten har disponerats av Trafikver-
ket för upplag av massor under tiden Hallandsåsprojektet pågått. Inför överlåtelsen har Trafik-
verket terrasserat området så att marken nu är lämplig och iordningställd för utbyggnad med 
olika verksamheter. Kommunen förutsätter att fornlämningar inom området har hanterats av 
Trafikverket i enlighet med gällande lagstiftning. 
 

 
Planområde markerat med röd linje 
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Områdets värden som odlingsmark kan inte återställas och en planläggning av aktuellt område 
innebär inte något i anspråkstagande av jordbruksmark för att tillgodose kommunens behov 
av verksamhetsmark. 
 
Området omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv samt riksintresse för högexploaterad kust. 
Det är dock starkt påverkat av tidigare verksamhet och har inga värden för riksintressena. En 
mindre del i södra delen av planområdet berörs av strandskydd från Vadebäck. Marken omfat-
tas inte av landskapsbildsskydd. Planområdet berörs av ett dikningsföretag. 
 
I översiktsplanen från 2008 redovisas området som möjligt att i framtiden nyttjas för golfba-
neändamål. Båstads kommun har få alternativ att på lämpliga platser ordna nya verksamhets-
områden. I det nyligen antagna inriktningsdokumentet för Förslöv pekas dock området ut som 
lämpligt för verksamheter. Detta då marken redan är starkt påverkat av verksamheter, vägens 
och järnvägens barriäreffekt som gör området olämpligt för bostäder samt det stationsnära 
läget som gör det lämpligt för arbetsplatser. 
 
Aktuellt 
2017-10-04 § 221 beslutade kommunstyrelsen att bifalla ett ärende som väkts gällande att 
planlägga verksamhetsmark väster om väg 105 i Förslöv efter att inriktningsdokumentet för 
Förslöv antagits. Inriktningsdokumentet antogs Kommunfullmäktige 2017-11-22 § 195. Med 
anledning av detta har Tekniks och Service inkommit med en förfrågan om planuppdrag för 
området med syfte att tillskapa verksamhetsmark.  
 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen skapar fler arbetstillfällen. Planen möjliggör för nya 
verksamheter att etablera sig och befintliga att utvecklas på en ny plats. 
 
Verksamhet 
Mängden prioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna. 
 

Ekonomi 
Planarbetet finansieras genom ett exploateringskonto och kostnaden tas ut i samband med 
försäljning av mark. 
 

Miljökonsekvensanalys 
En behovsbedömning kommer att göras inledningsvis i planprocessen. Där görs 
ställningstagande om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om 
bedömningen är att planen medför betydande miljöpåverkan kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att upprättas.  
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Eriksson 
Teknik och service, Jan Bernhardsson 
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Exploateringsingenjör, Per Selldén 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Planförfrågan 171208 
 
Samråd har skett med: 
Planchef, översiktsplanerare, samhällsbyggnadschef, exploateringsingenjör 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 283  Dnr KS 001309/2017 - 600 

Optimal förskoleorganisation - akuta åtgärder 
 
Beskrivning av ärendet Under våren saknar kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa 

platser önskas i Båstads tätort. För närvarande finns inga platser att erbjuda på 
någon förskola i Båstads kommun från den 10 februari 2018. Detta innebär att 
kommunen inte kommer att leva upp till lagkravet att erbjuda förskoleplats 
inom fyra månader. Om lagkravet inte följs kan Skolinspektionen utdöma vite.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Birgitta Berséus, daterad 2017-11-29. 
 Protokollsutdrag från UN 2017-12-05 § 106.      
 
Förvaltningens 
och UN:s förslag Förvaltningen får i uppdrg att skyndsamt ta fram platser i förskolan inom 

Båstad kommun, för att uppfylla lagkravet om förskola inom fyra månader. 
 
Föredragande  Teknik- och servicechef  Jan Bernhardsson och förskoleutvecklare Birgitta 

Berséus föredar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur 

förskoleplatsbehovet inför våren 2018 kan lösas.       
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Thomas Andersson 

(L) och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur förskoleplatsbehovet 
inför våren 2018 kan lösas.       
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Datum: 2017-11-24 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: KS 001309/2017-600 

 
 

Optimal förskolorganisation - akuta åtgärder 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska moduler för att kunna stänga Malens 
förskola. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram platser i förskolan inom Båstads 
kommun, för att uppfylla lagkravet om förskola inom fyra månader.  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid miljöavdelningens inspektion i november 2017 framkom stora brister kring ventilation, 
underhåll och städning som måste åtgärdas omgående. I utredningen för en optimal förskole-
organisation förspråkas en större förskoleenhet i Båstads tätort istället för som i dagsläget 
flera mindre. Avsatta medel för att åtgärda ventilationen har därför strukits. 
Garantitiden på fyra månader för plats i förskolan kommer som det ser ut i dagsläget att vara 
svår att uppfylla i med risk för vite från Skolinspektionen som följd. 
 
Utifrån ett eftersatt underhåll, underkänt OVK och stora svårigheter att leva upp till garantitid 
för förskoleplats krävs det både akuta och långsiktiga åtgärder för att lösa lokalfrågan för för-
skolorna i Båstads kommun. 
 

Bakgrund 
I utredningen kring en tidsenlig och likvärdig utbildning som gjordes 2015 visade Malens för-
skola på brister i ventilationen som krävde omfattande åtgärder. Vid miljöavdelningens in-
spektion 2017-11-14 påtalades att OVK fortfarande inte var godkänd och bristerna på Malens 
förskola bedömdes som så allvarliga att de måste åtgärdas omgående.   
 
I förvaltningen pågår en utredning om optimal förskoleorganisation. I denna organisation pla-
neras en avveckling av Malens förskola till förmån för större enheter. De avsatta medlen för att 
åtgärda ventilationen har därför strukits.  
Utbildningsnämnden hanterar och beslutar om innehåll och pedagogisk verksamhet samt re-
krytering och utreder behov av antal platser samt placering i kommunen. Kommunstyrelsen 
har att hantera och besluta om lokaler för förskoleorganisationen.  
 

Aktuellt 
 

Förslag på en optimal förskoleorganisation beräknas kunna vara klart under 2018. I samband 
med utredningen har det framkommit några akuta åtgärder som behöver hanteras skyndsamt.  
 
Malens förskola 
Malens förskola har allvarliga brister enligt miljöavdelningens inspektion i november 2017 
som måste åtgärdas omgående.  Se bilaga. 
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Malens underkända OVK omöjliggör en god luftkvalitet inomhus. För en bra inomhusmiljö 
behövs en fungerande ventilation som för bort luftföroreningar från byggnaden. Emissioner 
från byggnadsmaterial, inredning och från de personer som vistas i lokalen medför risk för 
hälsobesvär om de inte ventileras bort. Konsekvenser för hälsan som kan uppstå är infekt-
ionskänslighet, koncentrationssvårigheter, luft- och andningsbesvär, huvudvärk, irritation i 
slemhinnor och ögon, allergier och hudutslag.   

Slitna lokaler och dålig städning i kombination med en ventilation som inte fungerar medför 
en högre koncentration av emission och partiklar i lokalerna. Barn leker oftast nere på gol-
vet, där damm och partiklar virvlar upp och är därför extra utsatta för att andas in miljöfar-
liga partiklar. Ovanstående problem uppstår inte alltid medan barnet är litet och vistas i 
förskolans lokaler utan kan uppträda senare i livet. 

Konsekvenserna om åtgärder inte vidtas på Malens förskola; 

 
1. Myndighetsnämnden kommer att förelägga Utbildningsnämnden om att vidta åtgär-

der så att verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken, att vistelse i lokalerna på 
Malens förskola inte innebär någon risk för barnens hälsa.  
 

2. Vidtas inga åtgärder kommer Myndighetsnämnden koppla ett vite till föreläggandet, 
beloppet på vitet baseras på de faktiska kostnaderna för åtgärda ventilationen och 
upprutning/renovering av lokalerna.  
 

3. Vidtas inte åtgärder kan Myndighetsnämnden lägga förbud om att förskoleverksam-
het får bedrivas i lokalen. 

 
Barnomsorgskön  
Under våren saknar kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa platser önskas i 
Båstads tätort. För närvarande finns inga platser att erbjuda på någon förskola i Båstads kom-
mun från den 10 februari 2018. Detta innebär att kommunen inte kommer att leva upp till lag-
kravet att erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Om lagkravet inte följs kan Skolinspekt-
ionen utdöma vite. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ja. Bifogas. 
 
 
Birgitta Berséus 
Förskoleutvecklare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef Sara Damber, Förskoleutvecklare Birgitta Berséus, Miljöinspektör Angelica Hunyor, 
Biträdande skolchef Margaretha Ekelund Svensson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Kommunicering  
2. Barnkonsekvensanalys  

 
Samråd har skett med: 
Skolchef Sara Damber 
Biträdande skolchef Margaretha Ekelund Svensson 
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<11'\, BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-05 

Dnr UN 000251/2017 - 600 

Optimal förskoleorganisation - akuta åtgärder 

Sida 

5 av6 

BÄSTADS KOMMU 
Kommunstyrelsen 

2017 -12- 0 6 ' vs 00 13oq l411r 
onr •. ~ ................... J.t. 6 60 
............................. -

Beskrivning av ärendet Under våren saknar kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa 
platser önskas i Båstads tätort. För närvarande finns inga platser att erbjuda på 
någon förskola i Båstads kommun från den 10 februari 2018. Detta innebär att 
kommunen inte kommer att leva upp till lagkravet att erbjuda förskoleplats 
inom fyra månader. Om lagkravet inte följs kan Skolinspektionen utdöma vite. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Birgitta Berseus, förskoleutvecklare, 2017-11-24 

Förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram platser i förskolan inom 
Båstads kommun, för att uppfylla lagkravet om förskola inom fyra månader. 

Föredragande Margaretha Ekelund-Svensson, biträdande skolchef, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram platser i förskolan inom 
Båstads kommun, för att uppfylla lagkravet om förskola inom fyra 
månader. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-24 

Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Optimal förskolorganisation - akuta åtgärder 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska moduler för att kunna stänga Malens 
förskola. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram platser i förskolan inom Båstads 
kommun, för att uppfylla lagkravet om förskola inom fyra månader. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid miljöavdelningens inspektion i november 2017 framkom stora brister kring ventilation, 
underhåll och städning som måste åtgärdas omgående. I utredningen för en optimal förskole
organisation förspråkas en större förskoleenhet i Båstads tätort istället för som i dagsläget 
flera mindre. Avsatta medel för att åtgärda ventilationen har därför strukits. 
Garantitiden på fyra månader för plats i förskolan kommer som det ser ut i dagsläget att vara 
svår att uppfylla i med risk för vite från Skolinspektionen som följd. 

Utifrån ett eftersatt underhåll, underkänt OVK och stora svårigheter att leva upp till garantitid 
för förskoleplats krävs det både akuta och långsiktiga åtgärder för att lösa lokalfrågan för för
skolorna i Båstads kommun. 

Bakgrund 
I utredningen kring en tidsenlig och likvärdig utbildning som gjordes 2015 visade Malens för
skola på brister i ventilationen som krävde omfattande åtgärder. Vid miljöavdelningens in
spektion 2017-11-14 påtalades att OVK fortfarande inte var godkänd och bristerna på Malens 
förskola bedömdes som så allvarliga att de måste åtgärdas omgående. 

I förvaltningen pågår en utredning om optimal förskoleorganisation. I denna organisation pla
neras en avveckling av Malens förskola till förmån för större enheter. De avsatta medlen för att 
åtgärda ventilationen har därför strukits. 
Utbildningsnämnden hanterar och beslutar om innehåll och pedagogisk verksamhet samt re
krytering och utreder behov av antal platser samt placering i kommunen. Kommunstyrelsen 
har att hantera och besluta om lokaler för förskoleorganisationen. 

Aktuellt 

Förslag på en optimal förskoleorganisation beräknas kunna vara klart under 2018. I samband 
med utredningen har det framkommit några akuta åtgärder som behöver hanteras skyndsamt. 

Malens förskola 
Malens förskola har allvarliga brister enligt miljöavdelningens inspektion i november 2017 
som måste åtgärdas omgående. Se bilaga. 
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Malens underkända OVK omöjliggör en god luftkvalitet inomhus. För en bra inomhusmiljö 
behövs en fungerande ventilation som för bort luftföroreningar från byggnaden. Emissioner 
från byggnadsmaterial, inredning och från de personer som vistas i lokalen medför risk för 
hälsobesvär om de inte ventileras bort. Konsekvenser för hälsan som kan uppstå är infekt
ionskänslighet, koncentrationssvårigheter, luft- och andnings besvär, huvudvärk, irritation i 
slemhinnor och ögon, allergier och hudutslag. 

Slitna lokaler och dålig städning i kombination med en ventilation som inte fungerar medför 
en högre koncentration av emission och partiklar i lokalerna. Barn leker oftast nere på gol
vet, där damm och partiklar virvlar upp och är därför extra utsatta för att andas in miljöfar
liga partiklar. Ovanstående problem uppstår inte alltid medan barnet är litet och vistas i 
förskolans lokaler utan kan uppträda senare i livet. 

Konsekvenserna om åtgärder inte vidtas på Malens förskola; 

1. Myndighetsnämnden kommer att förelägga Utbildningsnämnden om att vidta åtgär
der så att verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken, att vistelse i lokalerna på 
Malens förskola inte innebär någon risk för barnens hälsa. 

2. Vidtas inga åtgärder kommer Myndighetsnämnden koppla ett vite till föreläggandet, 
beloppet på vitet baseras på de faktiska kostnaderna för åtgärda ventilationen och 
upprutning/renovering av lokalerna. 

3. Vidtas inte åtgärder kan Myndighetsnämnden lägga förbud om att förskoleverksam
het får bedrivas i lokalen. 

Barnomsorgskön 
Under våren saknar kommunen 34 förskoleplatser och över hälften av dessa platser önskas i 
Båstads tätort. För närvarande finns inga platser att erbjuda på någon förskola i Båstads kom
mun från den 10 februari 2018. Detta innebär att kommunen inte kommer att leva upp till lag
kravet att erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Om lagkravet inte följs kan Skolinspekt
ionen utdöma vite. 

Barnkonsekvensanalys 
Ja. Bifogas. 

Birgitta Berseus 
Förskoleutvecklare 

Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef Sara Damber, Förskoleutvecklare Birgitta Berseus, Miljöinspektör Angelica Hunyor, 
Biträdande skolchef Margaretha Ekelund Svensson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Kommunicering 
2. Barnkonsekvensanalys 

Samråd har skett med: 
Skolchef Sara Dam ber 
Biträdande skolchef Margaretha Ekelund Svensson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 2 

 

 

KS au § 285  Dnr KS 001508/2016 - 600 

Program för om - och tillbyggnad av Förslövs skola 
 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs 

skola F-6. Projektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. 
Projektet kommer även att på- verka högstadiet då verksamheten önskar skapa 
en invändig länk mellan högstadiet och F-6 samt möjlighet till framtida 
utbyggnad av högstadiet. 

 
 Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett 

underlag som visar att fem av sju skolenheter i kommunen bland annat 
Förslövs skola F-6 inte är anpassade till da- gens utbildning och de krav som 
finns i skollagen och läroplaner. 

 
 I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 togs följande beslut: 

Förvaltningen får i upp- drag att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybyggnad av grundskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

 
 Förvaltningen har tagit fram en förstudie innehållande placering, omfattning, 

ytor och en kal- kyl baserad på tidiga skisser. Förstudien presenterades som en 
muntlig informationspunkt på KS au 2017-07-17. 

 
 Därefter har en programhandling daterad 2017-10-25 tagits fram som underlag 

till beslut. För- slaget innebär en tillbyggnad av skolan på ca 4300 kvm samt en 
modernisering av befintlig byggnad på ca 1500 kvm. 

 
 För att säkerställa projektets inriktning avseende projekterting och byggnation 

föreslås att en politisk tillsatt styrgrupp till projekten bildas. 
 
 Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets 

målsättning avseende funktion, tid och ekonomi. 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Sofia Boivie, daterad 2017-10-20. 
 Programhandling Förslövs skola F-6. 
     
Förvaltningen förslag  1. bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 

 2 mkr 2017 
 40 mkr 2018 
 23 mkr 2019 

 
 2. För att gå vidare med projektering och nybyggnad för Förslövs skola F-6 

enligt föreslagen pro- gramhandling. En politisk styrgrupp ska utses av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Föredragande  Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
  1. bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 
  2 mkr 2017 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2017-12-19 2 av 2 

 

 

  40 mkr 2018 
  23 mkr 2019 

2. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 
vardera en medlem från Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande..  
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Datum: 2017-10-25 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: 001508/2016-600 

 
 
Ombyggnation Förslövs skola F-6 

 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 
2 mkr 2017 
40 mkr 2018 
23 mkr 2019 

 
2. För att gå vidare med projektering och nybyggnad för Förslövs skola F-6 enligt föreslagen 
pro- gramhandling. En politisk styrgrupp ska utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs skola F-6. Pro- 
jektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. Projektet kommer även att på- 
verka högstadiet då verksamheten önskar skapa en invändig länk mellan högstadiet och F-6 
samt möjlighet till framtida utbyggnad av högstadiet. 

 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Förslövs skola F-6 inte är anpassade till da- 
gens utbildning och de krav som finns i skollagen och läroplaner. 

 
I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 togs följande beslut: Förvaltningen får i upp- 
drag att ta fram kostnadsberäkning för renovering alternativt nybyggnad av grundskola inom 
beslutad budget för att uppnå en tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

 
Förvaltningen har tagit fram en förstudie innehållande placering, omfattning, ytor och en kal- 
kyl baserad på tidiga skisser. Förstudien presenterades som en muntlig informationspunkt på 
KSau 2017-07-17. 

 
Därefter har en programhandling daterad 2017-10-25 tagits fram som underlag till beslut. För- 
slaget innebär en tillbyggnad av skolan på ca 4300 kvm samt en modernisering av befintlig 
byggnad på ca 1500 kvm. 

 
För att säkerställa projektets inriktning avseende projekterting och byggnation föreslås att en 
politisk tillsatt styrgrupp till projekten bildas. 

 
Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets målsättning avseende 
funktion, tid och ekonomi. 
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Bakgrund 
Utredning har gjorts i fyra av sex byggnader B, C, D och F som visar problem med syllar, asfa- 
board på utsidan vägg, tak som måste läggas om samt dålig ventilation. Osäkerheten är stor att 
man inte får bort allt det material eller materialkombinationer som bedöms orsaka de upp- 
levda hälsobesvären. Det är även svårt att anpassa byggnadernas utformning och byggnads- 
konstruktion till dagens pedagogiska utformning av skolmiljöer. 

 
Av de utredningar som är utförda samt de inomhusmiljöproblem som personalen framför så 
bedöms det ur teknisk- och ekonomisk synvinkel vara mycket tveksamt till att utföra renove- 
ring på dessa byggnader. 

 
När det gäller byggnad A och E finns inte riktigt samma konstruktion och historiska inomhus- 
miljöproblem. Ytterligare utredning avdeende teknisk status på dessa byggnader pågår. 

Konsekvenser av beslut 
En ny byggnad med välkomnande och samlad entré skapar en tydlighet för elever, personal, 
föräldrar och besökare. Säkerhet och överblickbarhet förbättras avsevärt. Tydlig entré och 
invändig kommunikation till högstadiebyggnad och även bibliotek. En mer koncentrerad skola 
med mindre avstånd mellan de olika delarna ökar samverkansmöjligheter samt följer Förslövs 
vision ”Hela barnet hela vägen” samt skapar förutsättning för eventuell framtida expansion av 
skolan. 

 

Samhälle 
En attraktiv skola lockar fler att bosätta sig i Förslöv samt ökad attraktionskraft vid rekrytering 
av personal. Möjlighet till utveckling av delar av skolan till ett socialt centrum i enighet med 
inriktningsdokumentet för Förslövs tätort. 

 

Verksamhet 
Lokalerna anpassas till dagens läroplan som förutsätter flexibla och tillgängliga lärmiljöer. 
 
 
Sofia Boivie, fastighetsstrateg 
 
Teknik och service 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Programhandling Förslövs skola  
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Granskningshandling - Programhandling 

Förslövs skola, Båstads kommun 
Om och tillbyggnad av befinLlig skola åk F 6. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING • Programhandling. Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

rill BÅSTADS liliaell 
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BESKRNNING AV PROJEKT 

Uppdraget 
Våren 2017 fick Liljewall i uppdrag att ta fram en för
studie (dat. 2017-06-28) för Förslövs skola årskurs 
F-6, som 
visar hur man lämpligast förser skolan med ändamåls· 
enliga lokaler som lever upp till skol- och arbetsmiljö
lagens krav. Utgångspunkten för förstudien och denna 
programhandling har varit att ta ett helhetsgrepp på 
fastigheten, därför påverkas även årskurs 7- 9 och 
matsalen. 

Bakgrund 
Lokalerna för årskurs F-6 (hus A-F) på Förslövs skola 
är idag inte anpassade till dagens utbildning och de 

krav som f inns i skollagen och läroplanen. Utredningar 
av den fysiska miljön har gjorts på tre utav skolbyggna
derna, som har visat på problem med sylla r, asfaboard 
på utsida vägg samt tak som måste läggas om. De 
höga underhålls/renoverings- och investeringskost
naderna för en ombyggnad av befintliga hus samt att 
befintlig utformning och placering inte är optimal för 
verksamheten, föreslås att t re byggnader rivs och en 
ny tillbyggnad med direkt koppling till högstadiet och 
matsalen byggs. 

Med en ny tillbyggnad möjliggörs en ändamålsenlig 
byggnad där skolverksamheten får ett bättre sam
band mellan sina lokaler och en byggnad med lägre 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING · Programhandling. Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 3/22 

Datum: 2017-10·17 

drifts- och underhållskostnader. Tillbyggnadens opti· 
mala placering möjliggör även en mer sammanhållen 
utemiljö. 

Miljömål 
Utgångspunkten för miljömål är att sträva mot mot
svarande Miljöbyggnad nivå Silver. Den nya skolbygg. 
naden ska förses med solceller och skolan som helhet 
behöver också ett nytt värmesystem. 

Under byggtiden 
En förutsättning är att verksamheten ska kunna pågå 
under byggnationen. Därför behöver skolan byggas 
om i etapper och viss utrymning t ill ersättningslokaler 

(paviljonger) på fastigheten föreslås. 

Förutsättningar för den nya tillbyggnaden 
Förutsättningar för en utbyggnad av Förslöv skola 
Förstudien är beräknad på 2-parallellig F-6, totalt 350 
elever (med maximalt 25 elever/klass) och 3-4-paral
lellig åk 7-9, totalt ca 300 elever. Antal personal är 
beräknat till 100. 

Verksamhetsdialog 
Under våren 2017 inledde Liljewall en verksamhets
och designdialog i workshopform med skolans ledning 
och pedagoger. elever, föräldrar, och tjänstemän från 
Båstad kommun 
Under en av övningarna med pedagoger och elever 
gjordes en typ av SWOT-analys av befintliga lokaler 
och skolgård, samt vilka hopp och farhågor man har 
inför en om- och t illbyggnad. Detta har varit ett stöd 
till att ta fram lokalprogram, flöden och utformning av 
tillbyggnad och utemiljö på fastigheten. 

'' '' Hela barnet hela vägen 

Skolan arbetar idag efter devisen hela barnet hela vä
gen och i en av övningarna fick grupperna frågan vad 
det betyder ur ett elev-. förä lder-. lärar· och kommun
perspektiv. Viktiga aspekter som kom upp var: 

Trygghel, kontinuitet och 
långsiktighet. 

Verksamhetsdialogen har fortsatt med en mindre 
referensgrupp som inledde sitt arbete i maj med ett 
studiebesök på Hyllievångs skola i Malmö, örestads 
skole och Sydhavs skole i Köpenhamn. Referensgrup
pen har varit delaktig att formu lera flöden och sam
band Inom den kommande skolan samt lokalbehov. 

~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Infart till förskolan 

Angöring skolbussar 

rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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BEFINTLIGA BYGGNADER 

En skola - två t idsepoker 
Skolan är uppförd i två tidsepoker. De äldre byggnader
na uppfördes under åren 1967 • 1970. Byggnaderna är 
uppförda i ett plan med med en tidstypisk fasad av mexi
tegel. svart träpanel och svart plåt. Byggnaderna sam
mankopplas av loggior som bärs upp av smala svarta 

Hus E. Karaktäristiskt valmat tak. Vitmålad gavelspets. 

Hus E. Gulmålad träfasad. 

pelare. Yttertaken är valmade sadeltak med en karak
täristiska gavelspetsar. Takpannor av betong. 

Hus H och I (idrottshallen) är uppförda under åren 
1996-1997. Även dessa byggnader är byggda i ett plan 
där fasaden är gult fasadtegel med detaljer av rött tegel 

Hus A. Sockel i vit mexitegel och svart plåt. 

Detalj. Mexitegel, fönsterbleck i koppar och bruna fönster
bågar. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling. Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 5/22 
Datum: 2017-10-17 

vid fönster. ytterhörn och dörröppningar. Taket på hus 
Här sadeltak med betongpannor och vid varje hemvist 
finns en lanternin som släpper in dagsljus. Lanterninen 
har ett pyramidformat tak som ger byggnaden sin ka
raktär. 

Loggian med svarta smala pelare och vitmålat träundertak. 

Hus D. Stora fönsterpartier i undervisningslokaler. 

Fastighetens bebyggelse karaktäriseras av en låg be
byggelse och ett varierande taklandskap som är synligt 
från de omgivande höjderna, framförallt från Skogs
byns förskola som byggs i skrivande stund. 

Tegeldetaljer vid hörn på byggnaderna från 90-talet 

Entre till hus H och bibliotek med lanternin på taket. 

Gii] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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DETALJPLAN 

----._~ 

~·.~-----

1182 1 

Förutsättningar 

Detaljplanen som upprättades 1970 anger att 
fastigheten får uppföra byggnader med allmänt 
ändamål. Våningsantal finns ej angett men 
byggnadshöjd på max 7 m. Den fasad som är 
beräknande är den syd-västra fasaden mot 
Bokesliden. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING- Programhandling, Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 
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INPLJ-\CERI1'TG OCI-l ET._1-\PPINDELNING 

I förstudien prövades olika inplaceringsalternativ 

av en tillbyggnad och de utvärderades utifrån dessa 

krav/aspekter: 

Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering 
och nybyggnation. 

Utbyggnadsmöjlighet 

Evakuering under byggnation 
• Tidsperspektiv 

Pedagogiska mål. närhetsprincip. 

• Tillgänglighet. 
• Arkitektoniska och byggnadstekniska aspekter 

Nuläge 

Hus I: Idrottshall 
Hus H:årskurs 7.9. bibliotek, personal och 

skolhälsa 
Hus A: Matsal. specialundervinging och personal 

Hus C: Tomställda lokaler 

Hus D: Undervisningslokaler F- 6 

Hus E: Undervisningslokaler F- 6 och aula. 
Hus B: Undervisningslokaler F- 6 

Hus F: Undervisningslokaler F- 6 

Det alternativ som svarade bäst mot dessa krav/as

pekter har gestaltats vidare denna programhandling. 

Vinsten med im tillbyggnad är att skolan kan agera 
som en helhet under "ett tak".Byggnaden ska koppla 
samman skolan till en helhet och därför placerades 

byggnaden mellan matsalsbyggnaden (hus A) och hög

stadiet (hus H). 
Skolan är idag utspridd med flertalet byggnader. Den 

pedagogiska vinningen att bygga en ny skolbyggnad är 

att det blir !fil tydligt tillägg till den befintliga skolan 
med im tyd lig entre som är till för hela skolans elever. 

Evakuering och rivning 

1. Uppbyggnad av 10 moduler i två plan på 

fastigheten. PersonalytOr i hus A. 

2. Evakuering av 10 klasser. personal och 

fritidshem i moduler på fastigheten. 

3. Rivning hus: C, D, F och del av H och A. 

4. Renovering av hus E. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDUNG - Programhandling, Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 7/22 

Datum: 2017-10-17 

Rivning: 
(Hus B, C, D. F och del av 
H ochA) 

Ombyggnad, renovering: 
(Matsal. bibliotek och hus El 

Nybyggnad: 

ca 1870 m2 BTA ca 1490 m2 BTA ca 4290 m2 BTA 

Inplaceringen av tillbyggnaden skapar också bäst flö
den på fastigheten med en sammanhållen utemiljö 

som tyd ligt kan dela upp sig i en offentlig och en halv
offentlig zon. 

De mer publika verksamheterna på skolan som bib

liotek, samlingssal och matsal. placeras i utkanten av 
fastigheten i ett mer offentligt läge. Genom att flytta 

Etapp 1 och inflyttning 

5. Uppförande av ny skolbyggnad i två plan i 

anslutning till hus H och A. 

6. Renovering och ombyggnad av hus A till bibliotek. 

7. lnOyttning i ny skolbyggnad åk F-6. specialsala r. 

administration. 

8. Rivning av hus B. 

9. Nedmontering av moduler. 

Förslövs biblioteksfilial frigörs yta i högstadiet för lär
miljöer och för högstadiet att kunna utökas för fler 

elever. 

Biblioteket kommer även fungera som skolbibliotek 
och kunna nås inomhus f rån hela skolan. Så även 

matsalen. Då finns möjligheten att ha en skofri skola. 

-Befintlig bebyggelse 

D Nya byggnader 

D Rivning 

R Ombyggnationer 

Etapp 2 och inflyttning 

10. Biblioteket flyttar in I hus A. 

11. Ombyggnad av entre och ·gamla' 

biblioteket i hus H och viss ytskiktsrenovering i 

hela hus H. 

rilJ BÅSTADS 
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PROGRA1,1BESKRIVNING - FLÖDEN OCH SAMBAJ.VD 

Flöden och samband 
I designdialogen togs ett flödes- och sam bandsd ia
gra m av verksamheten som beskriver viktiga relatio
ner och samband mellan skolans olika funktioner. 
Skolans planritning ska svara på flödes-och sam
bandsdiagrammet 

Programbeskrivning 
Referensgruppen formulerade en skola för F-6 som 
har en tydlig välkomnande entretorg som ger möjlig
het till stora samlingar och utställningar. Torget ligger 
nära specia lämnen i det kreativa fältet för att inspi
rera till kreativitet. Här finns det ochså möjlighet till 

~lit 

' -,,.,. . .... 
Kom vist 

""'i" -- --.. __ -
Åk4 - ........ ,..,_ ,,.. 

"'"""" --.... _ 

en scen. Skolans ledning, administration och service 
ligger i nära anslutning till entretorget för att skapa en 
god överblickbarhet. 

Hemvister 
Fysiskt organiseras skolan i fyra hemvister: Åk F-1 + 
fritidshem, åk 2-3 + fritidshem, åk 4-5 + fritidshem 
eller hemvist och 6 och NO/teknik. 
Hemvist för specialundervisning placeras i närhet till 
alla hemvister. Arbetsrum för pedagoger finns i varje 
hemvist Hemvisterna har egna egna kapprum och 
särskilt årskurs F-1 har en egen entre. 
Skolan är organiserad i fyra hemvister som kan vara 

Åk3 
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Tydlig entrö 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling, Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

.... _ -- ........ 

F·klass 

8/22 

flexibla och varieras efter vilken sammansättning man 
vill ha i arbetslagen. Hemvisten ska ha lokaler förfritids
hemmet och samtalsrum och grupprum. Varje klass har 
ett basrum. Fritidshems lokaler kan användas för större 
samlingar av två klasser. 

rill BÅSTADS 
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J(ONCEPT OCH GESTALTNING UTEMILJÖ 
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Uppdragsnummer: 11708302 
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Utepedagogik 

; 

9/22 

Lek F-3 

Långbänken 

Lek3-6 

Hinderbana 

raJ BÅSTADS liliaell 
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GESTALT~1NGSFÖRSLAG UTEMILJÖ - FLÖDEN 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling. Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 
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GES1-ALTNINGSFÖRSLAGUTE~ILJÖ 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling, Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 
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MARKPLANERINGSSKISS 
FöRSLöV SKOLA 
LILJE\JALL ARKITEKTER 
2017-10-16 1•800 (A3> 
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VOLYMKONSEPT TILJ_,BYGGNAD 

Tre volymer 

Tillbyggnaden är placerad så an den kopplar 
samman hus H och hus A. Den mest optimala 
placeringen för an möjliggöra de sambandsflö
den som krävs för verksamheten. Tiiibyggnaden 
är i grunden tre volymer som tar upp samma 
riktning som omliggande hus. 

Gröna taket 

Takets nordostliga tak kläs med sedumtak. En 
tunnare variant av grönt tak. Det gröna taket 
hamnar i olickfånget från skogen och Skogsbyns 
förskola. 

Push and pull 

Fasaderna mot entetorget förslkjuts och volye
mena Justeras i höjd för an variera fasaden och 
möjliggöra ljusinsläpp runt hörn. 

' I / -0-, ' ' 

Solsidan 

Takkytan i syd· västlig riktning kläs med solcel· 
ler. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling. Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

Sadeltak 

De tre volymerna får en sadeltaksrygg. 

/ 

Fotografi av fysisk modell. Sedd från sydost. 

12/22 

/ 

Förskjutn ing 

De tre volymerna får en sadeltaksrygg. 

/ 
Fotografi av fysisk modell. Sedd från entretorget (väst). 

~ BÅSTADS 
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INVÄlVDIGT KONCEPT 

D 

Tillbyggnad 

Tiiibyggnadens placering är optimal för att samman
koppla hus H och Hus A (högstadiet och matsal). 
Den skapar även ett definierat gårdsrum för huvud
entren. 

D 

Matsalen 

Matsalen och skolans kök ligger kvar på samma 
plats som idag men utökas med några platser i 
tillbyggnaden. Den utökade delen kan användas för 
frukost och ha en mjukare möblering. 

D 

Skolans hjärta 

Tiiibyggnaden erbjuder en tydlig huvudentre som 
leder till skolans hjärta:navet. Navet är en central 
gemensam yta för undervisning. utställning och 
samlings- och mötesplats för hela skolan. 
Navet har närhet till huvudentre, expedition, matsal, 
bibliotek och ligger i direkt anslutning till s löjd-och 
hantverkssalar som även gör det till ett kreativt 
centrum. 

D 

Biblioteket 

Förslövs biblioteksfilial flyttas från hus H för att 
frigöra mer yta i hus H för lårmiljöer. Biblioteket får 
därmed en mer publik placering på fastigheten. 
Biblioteket ska även fungera som skolbibliotek. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling. Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

13/22 

D 

Personal 

Hela skolans personalutrymmen ligger nära navet 
och för att besökare och föräldrar lätt ska kunna 
hitta personal och snabbt bli hjälpta. Här ligger 
skolans ledning och administration och pausrum för 
personal. 

D 

Specialsalar 

Specialsalarna ligger främst belägna i hus H. De 
nya specialsalarna för slöjd och bild ligger i direkt 
anslutning till betinUiga slöjdsalar. 

D 

Hemvister Plan 1 

D 

Hemvister Plan 2 

Hemvister 

Hemvisterna är placerade i byggnadens utstick
ande delar för att fä maximalt med ljus under 
dagen. 

fAi] BÅSTADS 
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ÖVEUSIKTSPLAN - 1'VLiiGE 

PLAN 1 
SKALA 1:500 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling, Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer. 11708302 
Datum: 2017-10-17 
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ÖVEUSIKTSPIAN - BLI\Al"DE lTTSEl~'TDE 

PLAN 1 
SKALA1:500 

(',afeteria 

Subentrefi>rak 7 9 

fntretorg 

) 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling. Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Oatum: 2017-10-17 

Dörrar ut till uteverksatd 
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j Ent re fi;r ak F-1 

l:temat.i;al. Lugn 
solig pia;;=<J. 

Samling.'!>salen renoveras och 
far en teleskop/äktare. Rum
met kon anulindas vid stora 
samlingm~ teater, rytmik- oc:h 
musikundervisning. 

, ........... ...... .. . . . . 
r········· 

i: 
;· 

·~ 

· ~· 

Bibliotek oc:h 
.'>kolbibliotek far 
en samlad större 
lokal. 
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GESTAtTNl1VG I'~SAD 

Fasadillustration mot syd-väst och entretorget. Fasden har en relieffverkan i fasad som bildar en motiv av takåsar. 
SKALA 1:200 

Material 

För att bryta mot de befintliga byggnaderna i 
tegel och sten, föreslås en fasad på tillbyggna
den som är lätt och anger en vertikal riktning 
som strävar uppåt. Materail som trä kan målas. 
betsas eller behandlas i önskad kulör och även 
bilda mönster och reliefverkan i fasaden. 

Fönster 

Fönster -och dörröppningar kan behandlas som 
"hål i mur· och kan där det behövs kläs med trä 
som ett raster för att verka som solavskärmning 
eller insynsskydd. 

Taket 

Taket på tillbyggnaden föreslås ena halvan få 
sedumtak och den andra halvan mot riktning 
syd-väst_ få solceller. 

Träfasad som skapar refieffverkan. 

Träfasad mot innergård skapar en varm kämsla. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling, Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

En varierande fönstersättning som möjliggör 
utblickar för alla längder. 

Sedumtak. 

22/22 

Fasaden övergår t ill raster för fönster. 

Solceller. 

Fasadskivor som blidar en vertikalt mönster. 

Fasaden fölger med på insidan och bildar en 
ljudabsorberande vägg. 

~BÅSTADS 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 282  Dnr KS 001343/2017 - 600 

Åtgärdsplan- OVK, ytskikt och lokalvård avseende Malens förskola 
 
Beskrivning av ärendet Vid miljöinspektionen den 14 november 2017 på Malens förskola påpekandes 

brister i städning, skadade ytskikt och att ventilationen inte var godkänd vid 
den senaste ventilationskontrollen (OVK). Bedömningen var att bristerna är så 
allvarliga att de måste åtgärdas omedelbart. Förvaltningen har tagit fram en 
tidssatt åtgärdsplan för beslut. Föreslagna åtgärder är: målning av väggar, 
fönster och dörrar och att åtgärda ventilationen för att få en godkänd 
ventilationskontroll (OVK) under 2018.   

 
 Ärendet har varit uppe i utbildningsnämnden 2017-12-05.    
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Jan Bernhardsson, daterad 2017-12-19.  
 Protokollsutdrag från UN 2017-12-05, § 105.      
 
Förvaltningens förslag 1. Anta föreslagen åtgärdsplan. 
 
Föredragande  Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredara ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
    1. Anta föreslagen åtgärdsplan.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-12-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 001343/2017-600  

 
 

Åtgärdsplan - OVK, ytskikt och lokalvård avseende Malens förskola 

 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att anta föreslagen åtgärdsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid miljöinspektion 14 november 2017 på Malens förskola påpekades brister på städning, ska-
dade ytskikt och att ventilationen inte var godkänd vid den senaste ventilationskontrollen 
(OVK). Bedömningen var att bristerna är så allvarliga och måste åtgärdas omedelbart. 
Förvaltningen har tagit fram en tidssatt åtgärdsplan för beslut. 
 

Aktuellt 
Miljöavdelningen har vid inspektion av Malens förskola funnit brister i lokalerna som måste 
åtgärdas. Inspektionsrapporten är skickad till Barn och Skola där förvaltningen har tagit upp 
ärendet i Utbildningsnämnden.  
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att följande åtgärdsplan ska kommuniceras 
med miljönämnden: 

A. Bristerna på Malens förskola åtgärdas senast 2018 avseende OVK, åtgärda ytskikt samt 
genomföra en grundlig storstädning. 

B. Om bristerna i A) ej kan genomföras ska alternativa lokaler finnas tillgänglig för verk-
samheten 1 mars 2018. 

 
Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att åtgärda bristerna. 
Storstädning genomfördes i november men dåliga ytskikt på väggar och golv gör det svårt att 
få gott resultat. 
Förslag till åtgärder är målning av väggar, fönster och dörrar och åtgärd av ventilation för att få 
en godkänd ventilationskontroll (OVK). 
Kostnad för målning och golv är ca 250 000:- och åtgärder för ventilationen är 200 000:-. 
Åtgärderna planeras vara klara 2018. 
 
 
 
Teknik och service 
 
Jan Bernhardsson 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2017-12-05 

UN § 105 Dnr UN 000473/2017 - 600 

,... 3av6 

BASTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

wr1 -12-.1)6 

Dt1r, /{S OOJJ'f 3 /20; J
-6 oo 

Svar på kommunicering angående brister på Malens förskola 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen har vid inspektion av Malens förskola funnit omfattande 
brister i lokalerna som måste åtgärdas. En åtgärdsplan som är tidssatt behöver 
kommuniceras med miljönämnden vitesförelägga utbildningsnämnden och 
förlängningen stänga förskolan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sara Dam ber, skolchef, 2017-12-05 

Förvaltningens förslag Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Beslut 

1. Följande åtgärdsplan antas för kommunicering med miljönämnden: 
AJ Bristerna på Malens förskola åtgärdas senast 31 januari 2018 avseende OVK, 
åtgärda ytskikt samt genomföra en grundlig storstädning. 
BJ Om bristerna i a) ej kan genomföras ska alternativa lokaler finnas 
tillgängliga för verksamheten 1 mars 2018. 

Utbildningsnämnden beslutar: 
Åtgärdsplan enligt nedan kommuniceras med miljönämnden: 
CJ Bristerna på Malens förskola åtgärdas senast 31 januari 2018 avseende OVK, 
åtgärda ytskikt samt genomföra en grundlig storstädning. 
DJ Om bristerna i a) ej kan genomföras ska alternativa lokaler finnas 
tillgängliga för verksamheten 1 mars 2018. 

Sara Damber, skolchef, Ann Heidenberg, förskolechef Malens förskola och 
Angelica Hunyor, miljö- och hälsoskyddsinspektör föredrar ärendet. 

Ärendet ajourneras. 

Susanne }ung (MJ yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

1. Följande åtgärdsplan antas för kommunicering med miljönämnden: 
AJ Bristerna på Malens förskola åtgärdas senast 31 januari 2018 avseende OVK, 
åtgärda ytskikt samt genomföra en grundlig storstädning. 
BJ Om bristerna i aJ ej kan genomföras ska alternativa lokaler finnas 
tillgängliga för verksamheten 1mars2018. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2017-12-05 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på kommunicering angående brister på Malens förskola 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

1. Följande åtgärdsplan antas för kommunicering med miljönämnden: 
a) Bristerna på Malens förskola åtgärdas senast 31 januari 2018 avseende OVK, åt

gärda bristfälliga ytskikt samt genomföra en grundlig storstädning. 

1 (2) 

b) Om bristerna i a) ej kan genomföras ska alternativa lokaler finnas tillgängliga för 
verksamheten senast 1 mars 2018. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Åtgärdsplan enligt nedan kommuniceras med miljönämnden: 
c) Bristerna på Malens förskola åtgärdas senast 31 januari 2018 avseende OVK, åt

gärda bristfälliga ytskikt samt genomföra en grundlig storstädning. 
d) Om bristerna i a) ej kan genomföras ska alternativa lokaler finnas tillgängliga för 

verksamheten senast 1 mars 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöavdelningen har vid inspektion av Malens förskola funnit omfattande brister i lokalerna 
som måste åtgärdas. En åtgärdsplan som är tidssatt behöver kommuniceras med miljönämn
den senast den 7 december 2017. Om ingen åtgärdsplan kommuniceras kan miljönämnden 
vitesförelägga utbildningsnämnden och förlängningen stänga förskolan. 

Bakgrund 
Miljöavdelningen har kommunicerat med utbildningsnämnden avseende brister på Malens 
förskola och önskar ett svar avseende vilka åtgärder som nämnden planerar, tillsammans med 
en tidsplan för varje planerad åtgärd. 

Aktuellt 
Vid miljöavdelningens föranmälda inspektion på Malens förskola den 14 november 2017 kon
staterades stora brister i städningen och att underhållet av lokalerna är mycket eftersatt. Dess
utom finns det inte någon godkänd OVK för fastigheten. Bristerna i verksamheten bedömdes 
som allvarliga och måste åtgärdas. Utbildningsnämnden ges tillfälle att inkomma med plan för 
att åtgärda bristerna genom att svara senast 7 december 2017. 

Inkommer ingen plan för åtgärder eller om åtgärderna som planeras inte uppfyller gällande 
lagkrav, som säkerställer att miljö i verksamheten inte har en negativ påverkan på barnens 
hälsa, kommer myndighetsnämnden att förelägga om att åtgärder ska vidtas. 
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KS au § 284  Dnr KS 001341/2017 - 901 

Delegationsbeslut för ordförande  
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har enligt reglemente för kommunstyrelsen 7 § p punkten 

rätt att besluta om att hyra lokaler för kommunens verksamheter. Denna rätt 
delegeras enligt reglementet från kommunfullmäktiges styrelse.  

  
 Att besluta om att hyra lokaler för kommunens verksamhet återfinns i 

reglementet för kommunstyrelsen, innebär ett tydliggörande från politikens 
sida att fråga i Båstads kommun inte ska betraktas innefattas i förvaltningens 
verkställighet.  

   
 Idag har kommunstyrelsens ordförande med stöd av beslut om kommunens 

firma, dnr KS 994/11 -900, rätt att med kontrasignering av kommunchef, 
ekonomichef, teknik och servicechef, personalchef, kanslichef eller 
kommunsekreterare teckna kommunens firma i övriga förekommande fall 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Detta inbegriper enligt 
reglemente tecknande av hyresavtal. Denna rätt ger dock inte 
kommunstyrelsens ordförande befogenhet att ingå hyresavtal, utan behörighet 
gentemot andra parter. För att få teckna firman ska ingående av kontraktet 
antigen vara en del av verkställigheten eller grunda sig på ett beslut fattat i 
kommunstyrelsen.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Jan Bernhardsson, daterad 2017-12-19.      
 
Förvalningens förslag Kommunstyrelsen beslutar införa ny punkt, KS/E014 ” Beslut om att ingå 

hyresavtal”, i delegationsordningen. 
 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredara ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Ny belopps gräns på 250 tkr, samt tilläggsyrkande: 

Avslag på kontrakt redovisas och delges Kommunstyrelsen.      
 
Notering Kerstin Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Thomas Andersson 

(L) och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Införa ny punkt, KS/E014 ” Beslut om att ingå hyresavtal”, i 
delegationsordningen, enligt följande: 
Hyresavtal inhyrning av lokaler upp till 250 tkr samt 0-5 år, delegat KS 
ordförande, med ersättare 1:e eller 2:e vice ordförande i KS.  

Föreslagna kontrakt som avslås delges och redovisas i kommunstyrelsen.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2017-12-19 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 001341/2017 – 901 
 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Kommunstyrelsen beslutar införa ny punkt, KS/E014 ” Beslut om att ingå hyresavtal”, i  
delegationsordningen.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt reglemente för kommunstyrelsen 7 § 9 punkten rätt att besluta 
om att hyra lokaler för kommunens verksamhet. Denna rätt delegeras enligt reglementet från 
kommunfullmäktige till styrelsen.  
 
Att beslut om att hyra lokaler för kommunens verksamhet återfinns i reglemente för 
kommunstyrelsen, innebär ett tydliggörande från politikens sida att frågan i Båstads kommun 
inte ska betraktas innefattas i förvaltningens verkställighet.  
 
Idag har kommunstyrelens ordförande med stöd av beslut om kommunens firma, dnr. KS 
994/11 -900, rätt att med kontrasignering av kommunchef, ekonomichef, teknik och 
servicechef, personalchef, kanslichef eller kommunsekreterare teckna kommunens firma i 
övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Detta inbegriper 
enligt reglemente tecknande av hyresavtal. Denna rätt ger dock inte kommunstyrelsens 
ordförande befogenhet att ingå hyresavtal, utan behörighet gentemot andra parter. För att få 
teckna firman ska ingående av kontraktet antigen vara en del av verkställigheten eller grunda 
sig på ett beslut fattat i kommunstyrelsen.    
 

Aktuellt 
Enligt gällande reglemente har kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om att hyra lokaler för 
kommunens verksamhet. Frågans karaktär vad gäller bland annat dess verkställande natur och 
krav på omedelbarhet är dock sådant att ett kollegialt beslut i kommunstyrelsen ofta inte är 
ändamålsenligt. Därför föreslås delegering av beslut om att hyra lokaler till kommunstyrelsens 
ordförande, med förste eller andra vice ordförande som ersättare. Detta följer mönstret i 
delegationsordningen i övrigt. 
 
Denna punkt föreslås införas under avsnitt ekonomi. 

Nr.  Ärende  Lagrum  Delegat  Ersättare  
KS/E014 Hyresavtal inhyrning av 

lokaler 
a) 0-100 tkr/år 
a) 0-5år 

 

 a) KS ordförande  a)  1:e eller 2:e vice 
ordförande  
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Konsekvenser av beslut 
Förslaget bedöms inte medföra direkta kostnadsökningar för Båstads kommun. Förslaget 
innebär dock ett förtydligande av kommunens beslutskedja. 
 
Teknik och Service 
 
Jan Bernhardsson 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunjurist 
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KS au § 291  Dnr KS 000716/2016 - 200 

Motion - Byggande av hyresrätter i Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har kommit in med en motion om att Båstads kommun måste visa 

handlingskraft i fråga om att öka antalet hyreslägenheter för att kunna möta 
den efterfrågan som bidrar till kommunens tillväxt. Centerpartiet föreslår att 
Båstads kommun bjuder in näringsliv och entreprenörer att medverka i arbetet 
för ökat antal hyresrätter i Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv. 
Centerpartiet anser att behovet för Östra Karup med Hemmeslöv är tillgodosett 
i liggande planer men att även dessa samhällens utveckling skall beaktas på 
långsikt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Lisa Rönnberg, daterad 2017-12-10. 
 Motion från centerpartiet- Byggande av hyresrätter i Båstads kommun, 2016-

05-24. 
   
Förvaltningen förslag 1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och 

genom de processer som kommunen driver i fråga om planering och försäljning 
av mark. Det motionen föreslår är redan beaktat.  

 2. Motionen avslås. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Tilläggsyrkande motionen anses besvarad.    
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Thomas 

Andersson (L)tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla 
detsamma.        

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och 
genom de processer som kommunen driver i fråga om planering och försäljning 
av mark. Det motionen föreslår är redan beaktat.  
2. Motionen anses härmed besvarad. 
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Datum: 2017-12-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000716/2016-200 
 
 

Svar på Centerns motion byggande av hyresrätter i Båstads kommun. 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och genom de pro-
cesser som kommunen driver i fråga om planering och försäljning av mark. Det motionen före-
slår är redan beaktat. Motionen avslås. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har kommit in med en motion om att Båstads kommun måste visa handlingskraft 
i fråga om att öka antalet hyreslägenheter för att kunna möta den efterfrågan som bidrar till 
kommunens tillväxt. Centerpartiet föreslår att Båstads kommun bjuder in näringsliv och ent-
reprenörer att medverka i arbetet för ökat antal hyresrätter i Torekov, Västra Karup, Grevie 
och Förslöv. Centerpartiet anser att behovet för Östra Karup med Hemmeslöv är tillgodosett i 
liggande planer men att även dessa samhällens utveckling skall beaktas på långsikt. 
 
Bakgrund 
I detaljplaner som kommunen arbetar fram genom detaljplaneprocessen ges utrymme för bl. a 
uppförande av bostäder. Upplåtelseformen kan inte styras genom planbestämmelser. I de fall 
Båstads kommun är markägare till områden som är planlagda för bostäder kan vi vid en ev 
försäljning av marken välja att sälja till en aktör som uppfyller de krav vi ställer. Bindande vill-
kor gällande ev. upplåtelseform på de bostäder som skall byggas på marken gäller dock som 
längst under två år.  
 
Aktuellt 
I Båstads kommun finns en efterfrågan från marknadens aktörer och näringslivet på att bygga 
bostäder i alla olika typer av upplåtelseformer. Kommunen har under de senaste åren priorite-
rat detaljplaner för blandade upplåtelseformer och främst planer som ger möjlighet till att upp-
föra lägenheter i flerbostadshus och som radhus. Vidare har Kommunstyrelsen under hösten 
2017 fattat beslut om en ny prioriteringsordning för detaljplaner som tydligt ger direktiv om 
att bostadsbyggnation i stationsnära lägen skall prioriteras, så som i Båstad/Hemmeslöv/ 
Östra Karup samt Förslöv. Resursmässigt har förvaltningen fått prioritera först Bå-
stad/Hemmeslöv samt strategiska dokument s.k. Inriktningsdokument för Båstad, Förslöv och 
Grevie som ger stöd för var nya detaljplaner för bl. a bostäder bör upprättas i respektive ort. 
Alla Inriktningsdokument förväntas vara antagna av Kommunfullmäktige innan utgången av 
december 2017. 
 
I alla planprocesser erbjuds entreprenörer och näringsliv genom samråd och granskning att 
aktivt delta i processen kring planernas utformning. I arbetet med Inriktningsdokumenten har 
dessutom processerna varit extra ambitiösa för att redan på strategisk nivå engagera entre-
prenörer och näringsliv för att de skall kunna komma med synpunkter. Separata workshops 
med fokus på företagen har genomförts och uppslutningen har varit god. Vidare möter kom-
munen upp alla intressenter som hör av sig för att resonera om vad de vill och vad de har för 
idéer samt hur vi som kommun ser på samhällsutvecklingen och utifrån det försöker vi hitta 

52



 
 

 

2 (2) 

 

formerna för samverkan. I Båstads kommun arbetar vi därmed redan i enlighet med de princi-
per som Centerpartiet föreslår. 
 
Några exempel: I Förslöv sålde kommunen 2016 en redan detaljplanelagd fastighet till Båstad-
hem för byggnation av 16 st hyreslägenheter. Planläggning pågår i samma ort för fastigheten 
Förslöv 2:4, delar av marken inom detaljplanen kommer att rymma områden för flerfamiljshus. 
Det är också naturligt att ge utrymme för bostäder, företrädesvis lägenheter, i nya detaljplaner 
i omedelbar närhet till stationen i Förslöv nu när inriktningsdokumentet är antaget. I Grevie 
projekterar Första Villan för fullt nya bostäder på den gamla skoltomten och I Västra Karup har 
Kommunstyrelsen precis givit planuppdrag för att fastigheten som omfattar den gamla Präst-
gården skall kunna omvandlas till nya lägenheter. I Torekov pågår också fortfarande diskuss-
ionerna om utformningen av detaljplanen för, centrala Torekov, Sunnan 1 – nu med inriktning 
på fler hyreslägenheter. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Det finns ett stort behov av att bygga lägenheter, bostadsrätter men främst hyresrätter, i Bå-
stads kommun. Kommunen behöver kunna erbjuda ett mer varierat utbud av boendemöjlig-
heter än vad vi har idag. Båstads bostadsmarknad präglas i hög grad av egna hem, villor och 
hus för fritidsboende. Om kommunen skall klara sitt ansvar inom vården och skolan krävs det 
att kommunen kan erbjuda ett rikt och varierat utbud av boendemöjligheter som är attraktivt 
även för invånare som inte har så hög inkomst. Planering för att kunna erbjuda ett ökat utbud 
av olika sorters bostäder har därför under senare år pågått och pågår fortfarande. 
 
Verksamhet 
För att kunna attrahera medarbetare till tjänster inom den kommunala verksamheten måste 
man utöver att vara en attraktiv arbetsgivare kunna erbjuda attraktiva och varierade boende-
former. 
 

Ekonomi 
Fullmäktige har i utvecklingsstrategierna för kommunens nya översiktsplan fattat beslut om 
att Båstads invånarantal skall öka. För att det skall kunna ske behövs fler bostäder och andra 
bostadsformer än vad som traditionellt har byggts. Fler invånare leder till ett ökat 
skatteunderlag. Vid försäljning av kommunal mark för bostadsproduktion får  kommunen 
betalt för den investering som gjorts när mark planlagts och förädlats. 
 
 
 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 
 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion  från centerpartiet- Byggande av hyresrätter i Båstads kommun, 2016-05-24 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, Exploateringsingenjör Per Séllden samt Planchef 
Olof Séllden. 
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Byggande av hyresrätter i Båstad kommun 
Centerpartiet har noterat Båstad kommuns befolkningsprognos som stadgar att från år 2016 -

2025 förväntas kommunen att öka med ca 1750 individer. Ökningen sker genom ett positivt 

flyttnetto. Till detta skall läggas Boverkets olika nationella prognoser som pekar på ett fördubblat 
behov av bostäder i landet 

Centerpartiet anser att Båstad kommun måste visa handlingskraft i frågan för att öka antalet 
hyreslägenheter för att kunna möte den efterfrågan som bidrar till kommunens tillväxt. 

Centerpartiet anser att de olika lokala, regionala och nationella aktörerna inom bygg-, och 
fastighetsbranschen skall ges möjligheten att spela en nyckelroll i Båstads kommuns 

samhällsbygge de närmaste 10-25-100 åren. 

Alla parter måste måste agera trovärdig och långsiktigt med den breda förankring som rättesnöre. 

Som ett första steg föreslår Centerpartiet därför att Båstad kommun på ett strukturerat sätt och 
under transparenta former bjuder in näringsliv och entreprenörer att medverka i arbetet för ökat 

antal hyresrätter i Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv. För ordningens skull skall nämnas att 

Centerpartiet anser att behovet för Östra Karup med Hemmeslöv är tillgodosett i liggande planer 
men att även dessa samhälles utveckling naturligtvis skall beaktas på längre sikt. 

Centerpartiet föreslår 

Att kommunfullmäktige tillsätter kraft för att ta fram plan för att engagera näringsliv och 

entreprenörer i att skapa förutsättningar för byggande av hyresrätter i första hand i Torekov, 
Västra Karup, Grevie samt Förslöv. 
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Ordförande 

lb Nilsson 

Vice Gruppledare 
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KS au § 292  Dnr KS 000564/2015 - 200 

Motion - Bygga hyreslägenheter 
 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har kommit in med en motion 2015-04-14 om behovet av 

att bygga fler hyresrätter. 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Lisa Rönnberg, daterad 2017-12-10. 
 Socialdemokraternas Motion bygga hyreslägenheter 2015- 04- 14.     
 
Förvaltningens förslag 1. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som 

Socialdemokraterna har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan 
beaktat. Motionen avslås.  

 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Tilläggsyrkande motionen anses besvarad.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Thomas 

Andersson (L)tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla 
detsamma.          

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som 
Socialdemokraterna har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan 
beaktat.  
2. Motionen anses härmed besvarad. 
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Datum: : 2017-12-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000564/2015-200 
 
 

Svar på Socialdemokraternas motion bygga hyreslägenheter. 
 
 

Förslag till beslut 
 

1.  Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som Socialdemokraterna 
har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan beaktat. Motionen avslås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har kommit in med en motion 2015-04-14 om behovet av att bygga fler 
hyresrätter. 
 

Bakgrund 
I detaljplaner som kommunen arbetar fram genom detaljplaneprocessen ges utrymme för bl a 
uppförande av bostäder. Upplåtelseformen kan inte styras genom planbestämmelser. I de fall 
Båstads kommun är markägare till områden som är planlagda för bostäder kan vi vid en ev. 
försäljning av marken välja att sälja till en aktör som uppfyller de krav vi ställer. Bindande vill-
kor gällande ev upplåtelseform på de bostäder som skall byggas på marken gäller dock som 
längst under två år.  

 
Aktuellt 
Områden för den typ av bostäder som Socialdemokraterna har önskemål om finns redan i Bå-
stad i bl a detaljplanen för Heden. Dock behöver denna detaljplan genomgå en mindre planänd-
ring för att fastställa gränserna mellan allmän platsmark, mark för allmän väg, och kvarters-
marken, mark för bostäder och tillhörande tomter. Förvaltningen har under hösten lyft denna 
planfråga för att få planuppdrag men ärendet har inte förts upp för beslut. I Östra Karup har 
Båstads kommun under 2017 sålt mark till Gösta Bengtssons Bygg för uppförande av 24 hyres-
lägenheter, i två etapper. I Förslöv pågår detaljplanläggning av fastigheten Förslöv 2:4, delar av 
marken inom detaljplanen kommer att rymma områden för flerfamiljshus. Det är också natur-
ligt att ge utrymme för bostäder i den form som Socialdemokraterna har önskemål om när 
planläggning för bostäder närmare stationen i Förslöv kommer igång nu när inriktningsdoku-
mentet är antaget. Båstads kommun sålde också under 2016 en fastighet, centralt belägen i 
Förslöv, till Båstadhem för byggnation av mindre lägenheter. Förhoppningen är att byggnat-
ionen på fastigheten kommer igång inom kort. På den privat ägda marken, inom området ”Tu-
velyckan” vid Båstads nya station byggs dessutom just för tillfället 72 st hyreslägenheter med 
beräknad inflyttning i november 2018. 
  
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Det finns ett stort behov av att bygga lägeheter, bostadsrätter men främst hyresrätter, i Bå-
stads kommun. Kommunen behöver kunna erbjuda ett mer varierat utbud av boendemöjlig-
heter än vad vi har idag. Båstads bostadsmarknad präglas i hög grad av egna hem, villor och 
hus för fritidsboende. Om kommunen skall klara sitt ansvar inom vården och skolan krävs det 
att kommunen kan erbjuda ett rikt och varierat utbud av boendemöjligheter som är attraktivt 
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även för invånare som inte har så hög inkomst. Planering för att kunna erbjuda ett ökat utbud 
av olika sorters bostäder har därför under senare år pågått och pågår fortfarande. 
 
Verksamhet 
För att kunna attrahera medarbetare till tjänster inom den kommunala verksamheten måste 
man utöver att vara en attrativ arbetsgivare kunna erbjuda attraktiva och varierade boende-
former. 
 

Ekonomi 
Fullmäktige har i utvecklingsstrategierna för kommunens nya översiktsplan fattat beslut om 
att Båstads invånarantal skall öka. För att det skall kunna ske behövs fler bostäder och andra 
bostadsformer än vad som traditionellt har byggts. Fler invånare leder till ett ökat 
skatteunderlag. Vid försäljning av kommunal mark för bostadsproduktion får  kommunen 
betalt för den investering som gjorts när mark planlagts och förädlats. 
 
 
 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 
 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Socialdemokraternas Motion bygga hyreslägenheter 2015 04 14 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, Exploateringsingenjör Per Séllden samt Planchef 
Olof Séllden. 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 ~04- 1 4 

Motion bygga hyreslägenheter. 2015.04.14 

Mycket av det som byggs i kommunen är egna hem eller bo
stadsrätter. För att ha råd med detta krävs oftast att 
två förvärvsarbetar. 

Även vårt kommunala bostadsbolag bygger bostadsrätter 
och alldeles för få hyreslägenheter. 
Laholms kommun har en annons i Magasin Båstad Bjäre
halvön om att de skall bygga 76 hyreslägenheter i det 
stationsnärma läget i Båstad. 
Dags för Båstad att agera i denna fråga och inte bara 
konstatera att det behövs fler hyreslägenheter. 

Socialdemokraterna yrkar: 

•Erbjuda billig mark till de som bygger hyreslägenheter. 

Itu;? 4 q;I :i__ 
Ingtfla Stefansson (S) 
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KS au § 293  Dnr KS 000462/2017 - 900 

Motion - Inrättande av demokratidag i kommunal regi 
 
Beskrivning av ärendet Uno Johansson (C) m.fl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska 

införa en så kallad demokratidag.  Motionen syftar till att uppmärksamma 
folkstyrets betydelse i samhället och vad man kan göra för att påverka. 

 
 Idén bakom motionen är positiv, men den medför konsekvenser för ekonomin 

och verksamheten.  Med bakgrund av det föreslår förvaltningen att motionen 
avslås. Förslag lämnas i tjänsteskrivelsen om hur de politiska partierna själva 
kan arrangera så att det ej påverkar kommunens verksamhet. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Olof Nilsson, daterad 2017-12- 12. 
 Motion från Uno Johansson (C) m.fl.. 
 
Notering Thomas Andersson (L) och Kerstin Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkande Ingela Stefansson (S): bifall till motionen.. 
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) yrkande och 

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla 
förvaltningens förslag.   

 
Förvaltningens förslag Motionen avslås. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
  1. Motionen avslås. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000462/2017 – 900 
 
 

Motion - Inrättande av demokratidag i kommunal regi 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Uno Johansson (C) m.fl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska införa en så kal-
lad demokratidag.  Motionen syftar till att uppmärksamma folkstyrets betydelse i samhället 
och vad man kan göra för att påverka. 
 
Idén bakom motionen är positiv, men den medför konsekvenser för ekonomin och verksam-
heten.  Med bakgrund av det föreslår förvaltningen att motionen avslås. Förslag lämnas i tjäns-
teskrivelsen om hur de politiska partierna själva kan arrangera så att det ej påverkar kommu-
nens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Uno Johansson (C) m.fl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska införa en så kal-
lad demokratidag.  Motionen syftar till att uppmärksamma folkstyrets betydelse i samhället 
och vad man kan göra för att påverka. Målgruppen är primärt skolungdomar från högstadiet 
och gymnasiet. 
 

Aktuellt 
Centerpartiets motion belyser en problematik som återfinns i nationella demokratiutredningar 
– om hur man ska öka ungas intresse och öka deltagandet i den lokala demokratin mellan va-
len. Att arbeta med dessa frågor kontinuerligt är av vikt för såväl kommun som region och stat. 
Motionens intention är därmed enkel att bifalla. Däremot är det inte intentionen som ska be-
handlas, utan metoden - införande av en demokratidag. 
 
Att anordna en dag, såsom föreslås, är möjligt men medför ett omfattande arbete för kommu-
nen. Eftersom målgruppen är ungdomar i skolålder så behöver det arrangeras i samklang med 
undervisningen för att uppnå målsättningen. I annat fall finns det en risk att unga från hela 
kommunen inte kan medverka – sker exempelvis arrangemanget i Båstad så blir det svårt för 
Förslövs ungdomar. Demokratidagen ställer därmed krav på logistiken och medför ett stort 
förarbete mellan skola, kommunens övriga förvaltning och de politiska föreningarna.  
 
En lösning som uppfyller motionens intention och metod är att de politiska föreningarna bju-
der in sig till skolan, eller att skolorna bjuder in föreningarna. Om endera parter inte uppfattar 
det som möjligt så skulle det ej heller det vara möjligt att genomföra en demokratidag. Det är i 
dagsläget rektorerna som beslutar huruvida politiska partier ska bjudas in eller ej. 
 
En annan metod som kan lyftas fram är att de politiska föreningarna själva – via sina grupple-
dare – gemensamt arrangerar en demokratidag med debatt.  Till den kan förvaltningen bjudas 
in för att hålla föredrag och dylikt om den lokala demokratin. Det är brukligt att bjuda in till 
debatter i samband med valen, så föreningarna besitter erfarenheten av att driva dessa ar-
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rangemang i egen regi. Det lokala partistödet, vilket syftar till att lyfta fram den lokala demo-
kratin, skulle kunna användas för att finansiera en sådan dag. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Om motionen bifalls kan det få positiva konsekvenser för den lokala demokratin då kunskap 
sprids om hur kommunen fungerar, hur man kan påverka mellan valen och de politiska före-
ningarnas idéer kan ställas emot varandra. Däremot är det redan möjligt att uppnå med befint-
liga verktyg, då de politiska föreningarna kan arrangera i egen regi eller bjuda in sig själva till 
skolorna. 
 

Verksamhet 
Bifall av motionen innebär att förvaltningen får sätta samman en projektgrupp för att planera 
arrangemanget. Det innebär att tjänstepersoners tid avsätts till att genomdriva projektet istäl-
let för att hantera andra arbetsuppgifter. För skolans del handlar det exempelvis om plane-
ringstid.  
 
Ekonomi 
Bifall av motionen innebär kostnader för marknadsföring, lokaler och eventuell förtäring. Upp-
skattningsvis blir kostnaderna 10.000:-. Inga kostnader beräknas för arvoden, då det får ske 
genom partistödet.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna, kommunkansliet. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Uno Johansson (C) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kristina Geiger, kommunchef. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
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Motion till kommunfullmäktige i Båstad 

Inrätta Båstad demokratidag 
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BÅSTADS l<OMMUN 
l<ommunslyre lsen 

20 ·17 -0!;- z l~ 
~~~~~~~~ 
··· ·········· ····· ··················· '" ' "' ' '' ' '\ 

Förslag att DEMOKRATIDAG arrangeras i kommunens regi. 

Syfte: att uppmärksamma folkstyrets avgörande betydelse i samhället och vad enskilda och 

grupper kan och bör göra för att påverka samhällsutvecklingen lokalt, nationellt och globalt. 

Primär målgrupp är skolungdomar, särskilt i högstadiet och gymnasiet, via skola och föreningsliv, 

men även andra intresserade ska kunna delta och vara välkomna. 

Dagen kan arrangeras som en minimässa där de politiska partierna ställer upp likadana bord, 

affischer, eventuella s.k. rollups, samt broschyrer och annat material. Två eller tre personer från varje 

parti bemannar borden och svarar på frågor och informerar. Partiföreträdarna kan till exempel ha 

sina tröjor, jackor, med mera, prydda med partisymboler/färger. 

Även paneldebatt kan arrangeras för att belysa likheter och olikheter såväl mellan partier som i 

framförandeteknik. 

Kommunens förvaltningar och myndighetsfunktioner bör också bidra eller delta för att informera om 

de skilda roller som tjänstemän respektive folkvalda har i en kommun. För att nå målgruppen är det 

viktigt att rätt veckodag och tidpunkt väljs. 

Vi i Centerpartiet i Båstad är övertygade om att en demokratidag - om den arrangeras väl och blir 

lyckad - kan bli ett återkommande inslag. En sådan dag skulle bidra till att synliggöra det politiska 

systemet, hur lokalt folkstyre och demokratisk förvaltning fungerar och upprätthålls, samt 

förhoppningsvis uppmuntra ett ökat medborgerligt engagemang. 

Centerpartiet föreslår att en DEMOKRATIDAG arrangeras i kommunens regi. 

Båstad den 17 april 2017 

För Centerp1art(:~åstad 

tj) 0 J-·- '~-
G""sta Gebau 

Ordförande Centerpartiet Båstadkretsen I Gruppledare C 
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KS au § 294  Dnr KS 000389/2017 - 900 

Motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Ebba Krumlinde (C) motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska 

införa en policy för det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. Utöver det ska 
kommunen verka för att privata fastighetsägare gör detsamma och genomföra 
informations- och utbildningsinsatser. 

 
 Förvaltningens förslag är att motionen avslås. Motionen och motionssvaret 

skickas sedan vidare till Båstadhems styrelse, som kan fatta ett eget beslut om 
man vill införa metoden eller ej. Därmed kan det kommunala bostadsbolaget 
själv bestämma vilka resurser som eventuellt ska tillsättas för genomförandet 
av metoden. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Olof Nilsson, daterad 2017-12- 12. 
 Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 
 
Förvaltningen förslag  1. Motionen avslås. 
  2. Motionssvaret och motionen expedieras till Båstadhem för hantering. 
  3. Motionens intention tas med i arbetet med nya ägardirektiv för Båstadhem. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L), Kerstin Gustafsson (M), Bo Wendt och Inge Henriksson 

(BP): bifall till förvaltningens förslag.     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
  1. Motionen avslås. 
  2. Motionssvaret och motionen expedieras till Båstadhem för hantering. 
  3. Motionens intention tas med i arbetet med nya ägardirektiv för Båstadhem. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000389/2017 – 900 
 
 

Motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen avslås. 
2. Motionssvaret och motionen expedieras till Båstadhem för hantering. 
3. Motionens intention tas med i arbetet med nya ägardirektiv för Båstadhem. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ebba Krumlinde (C) motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska införa en policy för 
det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. Utöver det ska kommunen verka för att privata 
fastighetsägare gör detsamma och genomföra informations- och utbildningsinsatser. 
 
Förvaltningens förslag är att motionen avslås. Motionen och motionssvaret skickas sedan vi-
dare till Båstadhems styrelse, som kan fatta ett eget beslut om man vill införa metoden eller ej. 
Därmed kan det kommunala bostadsbolaget själv bestämma vilka resurser som eventuellt ska 
tillsättas för genomförandet av metoden. 
 

Bakgrund 
Ebba Krumlinde (C) motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska införa en policy för 
det kommunala bostadsbolaget Båstadhem (Bjäre hem i motionen). Utöver det ska kommunen 
verka för att privata fastighetsägare gör detsamma och genomföra informations- och utbild-
ningsinsatser. Motionen syftar till att uppmärksamma invånare i flerbostadshus om hur man 
ska hantera situationer där våld förekommer i nära relationer i ens bostadshus. 
 
Aktuellt 
Intention i Centerpartiets motion – att minska våld i nära relationer – är något som alltid ska 
eftersträvas och arbetas med av både kommun som civilsamhället. Motionen behandlar en 
metod – Huskurage – för att förebygga och förhindra våldet. Införandet av metoden ska göras 
genom att anta en policy för det kommunala bostadsbolaget Båstadhem och för kommunen.  
 
Det är möjligt för kommunfullmäktige att fastställa en policy för Båstadhem genom ett ägardi-
rektiv. För att den ska vara juridiskt bindande ska den sedan fastställas av stämman. Det råder 
därmed inga formella hinder för kommunfullmäktige att bifalla motionen. Vad man däremot 
bör beakta är att eventuella kostnader förknippade med metoden belastar Båstadhem. Därmed 
vore det lämpligare om Båstadhems styrelse själva får besluta om antagandet. I samband med 
det kan Båstadhem avsätta medel och personal för genomförande av metoden.  
 
I motionen ingår även att kommunen ska verka för att privata fastighetsägare ska implemen-
tera metoden samt anordna informations- och utbildningsinsatser. Det är möjligt för kommu-
nen att verkställa ett sådant beslut, men det får ekonomiska och personella konsekvenser (se 
avsnitt om konsekvenser). Bedömningen är att resurser för detta ej finns i förvaltningen. 
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Avslutningsvis kan nämnas att arbete pågår med nya ägardirektiv för Båstadhem. Förslaget 
från kommunjurist Elin Ax, ansvarig tjänsteperson, är att motionen beaktas i det fortsatta arbe-
tet. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Bifall av motionen innebär att förvaltningen, och Båstadhem, ska avsätta personella resurser 
för att (1) nå ut till privata fastighetsägare om införandet av metoden huskurage, samt (2) ut-
föra informations- och utbildningsinsatser. 
 
Ekonomi 
Bifall av motionen innebär kostnader för Båstadhem. Någon uppskattning om kostnader finns 
ej då det handlar om i vilken utsträckning Båstadhem vill nå ut med policyn. 
 
Om motionen bifalls i sin helhet innebär den kostnader för kommunen. Kostnaderna härför sig 
till att information ska gå ut till privata fastighetsägare. Detta sker lämpligen genom utskick, 
varvid kostnader uppkommer för framtagande av material och porto. Utöver det ska informat-
ions- och utbildningsinsatser genomföras. Eftersom metoden inte faller inom ramarna för 
kommunens ordinarie verksamhet får extern utbildare bjudas in (förslagsvis från Huskurage). 
Kostnader kommer i sådana fall att uppstå för resa, logi och arvode för föredrag.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Elin Ax, kommunjurist. 
Kristina Geiger, kommunchef. 
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Motion inför metoden Huskurage i Bastads kommun ..................... ... . 

Huskurage - räddar liv och förebygger våld 

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. 
Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. 

I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar. 
Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och något som vi 
självklart vill bidra till . Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett 
jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv. 

Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i Sverige upplever 
våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld. Våldet sker 
ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Därför finns 
Huskurage. Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina 
Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. 

Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och 
omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor. 

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad . Det handlar om att anta 
en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn består av: 

• Knacka på hos grannen. 
• Vid behov hämta hjälp av andra grannar. 
• Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med 
Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det 
finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder 
till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från 
våld. 

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage. 

Centerpartiet i Båstads kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, 
samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för 
utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv. 

Vi yrkar: 
Att Båstads kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt verkar för att 
privata fastighetsägare gör detsamma. 

Att Bjäre hem och andra berörda organisationer i kommunen genomför utbildnings- och 
informationsinsatser så att implementering sker snarast. 

Ebba Krumlinde Centerpartiet i Båstad 
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KS au § 295  Dnr KS 000125/2017 - 400 

Motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 
 
Beskrivning av ärendet Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka 

representationen i tillväxtrådet så att samtliga partier har en representant. 
Rådet består i dagsläget av tre förtroendevalda – kommunstyrelsens presidium 
– i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 (§ 281).  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Helena Ivarsson, daterad 2017-12- 12. 
 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. 
 
Förvaltningen förslag  1. Motionen avslås. 
 
Yrkanden  Thomas Andersson (L), Kerstin Gustafsson (M): bifall till motionen.. 
 Bo Wendt och Inge Henriksson (BP): bifall till förvaltningen förslag. 
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson (L) och Kerstin 

Gustafssons yrkande och förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla förvaltningens förslag.          

    
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
  1. Motionen avslås. 
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Datum: : 2017-12-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helena Ivarsson 

Dnr: KS 000125/2017 – 400 
 
 

Svar på motion – Politisk breddning av tillväxtrådet 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen avslås. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka representationen i tillväxt-
rådet så att samtliga partier har en representant. Rådet består i dagsläget av tre förtroende-
valda – kommunstyrelsens presidium – i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 
(§ 281). 
 
En bredare förankring kan ske vid politisk breddning av Tillväxtrådet. Ekonomiska konsekven-
ser av ett bifallande innebär högre arvodeskostnader. Med hänsyn till kommunens ansträngda 
ekonomiska läge föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
 
Bakgrund 
Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. motionerade 2017-02-01 om att tillväxtrådet ska breddas så 
att det finns en representant från varje parti.  
 

Aktuellt 
Tillväxtrådets uppgift är gemensamma projektsatsningar med tydliga uppdrag för att skapa 
tillväxt i form av: 
 
- ökad inflyttning 
- ökat företagande 
- ökad sysselsättning 
 
Forumet är en plats för en öppen dialog mellan kommun och Båstad Turism och Näringsliv. 
De som sitter med är Kommunstyrelsens presidie, Kommunchefen, Näringslivskoordinatorn, 
Bildningschefen, Båstad Turism & Näringslivs ordförande och VD, samt representanter från 
näringslivet. Tillväxtrådet grundades 2014 efter beslut i kommunstyrelsen 2013. 
 
Näringslivet har tidigare lyft frågan om att inhämta synpunkter och förslag från gruppledarna 
och tjänstepersoner, för att få till en bredare och djupare dialog. Tillväxtrådets form passar väl 
in för att förstärka denna dialog genom en breddning av tillväxtrådet. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Sammanträdestiden med tillväxtrådet uppgår till ungefär 18 timmar årligen. Om motionen 
bifalls kommer det att innebära att sammanträdesersättning utgår till ytterligare fem förtro-
endevalda. Kostnaden uppskattas till 14.000 kronor årligen i sammanträdesersättning. Utöver 
det tillkommer kilometerersättning och eventuell förlorad arbetsinkomst. Med hänsyn till de 
ökade kostnaderna för politiken bör motionen avslås. 
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Kommunledningskontoret 
Helena Ivarsson, Näringslivskoordinator 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna, kommunkansliet. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Karin Bengtsson, Båstad Turism & Näringsliv 
Catharina Elofsson, kanslichef Båstads kommun 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

~tl<><lct ate 11a 
UJÅR BÅ TAO 

MOTION OM POLITISK BREDDNING AV TILLVÄXTRÅDET 

Företagens och näringslivets medverkan och insatser för vårt samhälle och 
kommun är otroligt viktiga för vår gemensamma välfärd. 

Vi behöver bra mötesplatser för en konstruktiv dialog mellan kommun och 
näringsliv. Tillväxtrådet i Båstads kommun, som bildades av Kommunfullmäktige 
2014, är ett forum där vi ska utveckla vår kommun till en ledande turism- och 
näringsli vsort. 

Vi moderater tror mycket på en dialog mellan näringsliv och kommun, därför behöver vi 
växla upp tempot i arbetet med näringslivet. Vi behöver skapa förutsättningar för fler 
båstadbor året runt genom utökade möjligheter till sysselsättning. Detta är en god grund 
för att säkra vår gemensamma välfärd och därmed kunna ge vår kommun de bästa 
förutsättningar för framtiden. 

Vi anser att det vore en vinst att samtliga partier har möjlighet att vara med i dialogen 
med näringslivet genom vårt forum, Tillväxtrådet. Vi ser att en breddning av rådet kan 
ge fler bra perspektiv och säkra att vi är många som kan ta ett ansvar för Båstads 
kommuns framtida utveckling. 

Vi yrkar på följande: 

Att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en politisk breddning av 
Tillväxtrådet genom att utse en representant för varje av kommunfullmäktiges 
valda partier till Tillväxtrådet. 

Båstad 2017-01-31 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 290  Dnr KS 000653/2015 - 350 

Motion om vägföreningar i Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att 

kommunen ska ta över en del av vägföreningarna samt ta ut en vägavgift från 
fastighetsägarna i kommunen för att finansera detta. För att kunna genomföra 
ett sådant projekt krävs en omfattande utredning. Inför detta bör det göras en 
förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en djupare 
utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen 
ska genomföras.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Catharina Elofsson, daterad 2017-12-04. 
 Motion – Upplös vägföreningar.. 
 
Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 

projektbeskrivning för en fullständig utredning. 
 2. Motionen anses härmed besvarad. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 
projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

  2. Motionen anses härmed besvarad. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-12-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000653/2015 – 350 
 
 

Svar på motion – Upplös vägföreningar  
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en projektbeskriv-
ning för en fullständig utredning. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att kommunen ska ta över 
en del av vägföreningarna samt ta ut en vägavgift från fastighetsägarna i kommunen för att 
finansera detta. För att kunna genomföra ett sådant projekt krävs en omfattande utredning. 
Inför detta bör det göras en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en 
djupare utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen ska 
genomföras.  
 

Bakgrund 
En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att de vägföreningar som 
inte vill fortsätta ska kommunen ta över ansvaret för samt att kommunen ska ta ut en fastig-
hets/vägavgift från alla fastigheter i kommunen för att finansiera detta.  
 
En vägförening har genom ett förrättningsbeslut från lantmäteriet att sköta en viss bit mark, 
väg, lekplats eller annat. I Båstads kommun finns ett flertal vägföreningar. Områden med väg-
föreningar har genom detaljplanen enskilt huvudmannaskap. Det finns också detaljplaner med 
kommunalt huvudmannaskap och där ansvarar kommunen för skötsel av området. 
 
Aktuellt 
För att avveckla vägföreningar i kommunen krävs en omfattande utredning med tidsperspektiv 
och ekonomiska konsekvenser, samt bedömning av lagligheten i de två förslagen. Ett lämpligt 
sätt att hantera det är att göra en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning för en 
djupare utredning. Därefter kan politiken fatta beslut om projektet och utredningen ska ge-
nomföras eller inte.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Om vägföreningar upplöses och kommunen tar över ansvaret får det till konsekvenser att de 
boende förlorar möjligheten att direkt påverka hur deras område ska skötas. Kommunen tar 
över ansvaret och skötseln kan blir mer likvärigt i hela kommunen.  
 

Verksamhet 
Om vägföreningarna upplöses överförs ansvaret till kommunen som då behöver en 
organisation att hantera detta. En omfattande utredning bör göras för att säkerställa att alla 
aspekter konsekvensanalyseras. 
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Ekonomi 
Förslaget att upplösa kommunens vägföreningar innebär stora ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En förstudie bör göras för att beräkna omfattning av en djupare utredning. I sam-
band med förstudien bör en projektbeskrivning tas fram som omfattar utredningens uppdrag.  
 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion – Upplös vägföreningar 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef, Samhällsbyggnadschef 
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Motion vägföreningar i kommunen ! 2015.05.03 

Enligt kommunlagen skall likställighets principen gälla. Är det så idag ? 

När det i Torekovs bykärna och i centrala Båstad är kommunen som sköter 
väghållningen och utsmyckning av det offentliga rummet. 
Medan övriga Fastighetsägare får betala vägförenings-avgift, 

på ca 500-1 000 kr 

Därför yrkar (S) att: 

De vägföreningar som inte vill fortsätta. Övertar kommunen ansvaret för. 

Att en fastighets/vägavgift tas ut från alla fastigheter i hela kommunen. För att 
finansiera detta. 

/~~-
Ingela Stefansson (S) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 289  Dnr KS 000490/2014 - 350 

Medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads 

kommun har inkommit till fullmäktige. För att kunna genomföra ett sådant 
projekt krävs en omfattande utredning. Inför detta bör det göras en förstudie 
med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en djupare utredning. 
Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen ska 
genomföras.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Catharina Elofsson, daterad 2017-11-23. 
 Medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun. 
 
Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 

projektbeskrivning för en fullständig utredning. 
 2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 
projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

  2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171123\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-23. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000490/2014 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en projektbeskriv-
ning för en fullständig utredning. 

2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads kommun har 
inkommit till fullmäktige. För att kunna genomföra ett sådant projekt krävs en omfattande 
utredning. Inför detta bör det göras en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning 
avseende en djupare utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utred-
ningen ska genomföras.  
 
 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads kommun har 
inkommit till fullmäktige. En vägförening har genom ett förrättningsbeslut från lantmäteriet att 
sköta en viss bit mark, väg, lekplats eller annat. I Båstads kommun finns ett flertal vägförening-
ar. Områden med vägföreningar har genom detaljplanen enskilt huvudmannaskap. Det finns 
också detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap och där ansvarar kommunen för skötsel 
av området. 
  

Aktuellt 
För att avveckla vägföreningar krävs en omfattande utredning med tidsperspektiv och ekono-
miska konsekvenser, samt konsekvenser på samhälle, verksamhet och planering. Ett lämpligt 
sätt att hantera det är att göra en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning för en 
djupare utredning. Därefter kan politiken fatta beslut om projektet och utredningen ska ge-
nomföras eller inte.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Om vägföreningar upplöses och kommunen tar över ansvaret får det till konsekvenser att de 
boende förlorar möjligheten att direkt påverka hur deras område ska skötas. Kommunen tar 
över ansvaret och skötseln kan blir mer likvärigt i hela kommunen.  
 
Verksamhet 

Om vägföreningarna upplöses överförs ansvaret till kommunen som då behöver en 
organisation att hantera detta. En omfattande utredning bör göras för att säkerställa att alla 
aspekter konsekvensanalyseras. 
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Ekonomi 
Förslaget att upplösa kommunens vägföreningar innebär stora ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En förstudie bör göras för att beräkna omfattning av en djupare utredning. I sam-
band med förstudien bör en projektbeskrivning tas fram som omfattar utredningens uppdrag.  
 
 
 
Verksamhetsområde 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service  
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef, Samhällsbyggnadschef 
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BÅSTADS KO MMUN 
l<ommunstyrelsen 

2014 -04- 0 2 
onr .. ~P.0q9j. .\~.~9§:9. .. 

Förslöv 2014-04-02 

Medborgarförslag 

Hej, 

Jag bor med min familj på "Huggehusområdet" i Förslöv som är ett nytt bostadsområde under 

uppbyggnad (vilket ni i KF bör känna till väl..) . Det bor många barnfamiljer här och många små 

lekfulla barn . Själv har jag och min fru 2 barn i förskoleåldern. 

Det har kommit till min kännedom att de 172000 lökar införskaffats, däribland vackra påskliljor. De 

har enbart planterats i Båstad och Torekov. I Förslöv har ingen plantering skett och där anges skälet 

till detta att vi har vägföreningar. 

Vi har också i vårt bostadsområde fått en så kallad lekplats, vilken består i några gungor och en 

sandlåda som mer liknar en stor kattlåda. Denna lekplats är under all kritik. Den ligger utmed en väg 

vid vilken det har vägrats bygga farthinder där bilar susar fram långt över de 30km/h som de ju skall 

hålla sig till. Som referens här så har det ju reliativt nyligen byggts en finare lekplats i just det.. 

Båstad. 

Som referens har vi även sneglat på vår grannkommun Ängelholm där man har helt annan standard 

på lekplatser. 

Läser man på bastad.se så kan man läsa bladetta: 

"Leken är viktig för barn 

Lekplatser som är spännande och roliga, spelar en viktig roll i de flesta barns liv. Barn behöver leka 

och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska . I Båstads kommun finns ca 35 lekplatser på 

allmän plats i parker och naturområden. Vårt mål är att lekplatserna ska fungera som mötesplatser, 

ha ett stort lekvärde och en hög säkerhetsnivå." 

Under 6,5 år fick vi den service som man bl a får i Båstad och Torekov när det gäller underhåll av 

vägar och grönytor; såsom snöröjning, halkbekämpning, gräsklipping etc. Med samma skattesats och 

ett tillägg i form av avgift till en vägförening så tycker vi nu att det är dags att man skrotar 

vägföreningarna i Båstads kommun. Den service vi får av vägföreningen har vi redan haft i 6,5 år utan 

att betala en extra avgift. Vi fick en "lekplats" i all hast då kommunen enligt avtalat med 

vägföreningen skulle färdigställa bostadsområdet för överlämning. Under vintern sköttes dessutom 

snöröjningen sämre i området än den tidigare gjort. Kan det bero på att det är första vintern i 

vägföreningens regi?? Vi har singel på vår uppfart och den asade snöröjarna med sig längs med gatan 

vid flera tillfällen, detta har aldrig tidigare hänt. 

Nu när vi är anslutna till en vägförening så skjuter Båstads kommun dessutom bara alla frågor vidare 

till vägföreningen och det känns väldigt tröttsamt. 
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Summering av medborgarförslaget: 

Upplös vägföreningarna och skipa rättvisa i kommunen. 

• Plantera lökar i alla delar av kommunen. 

• Håll samma standard på lekplatser i alla delar av kommunen. 

• Tag ansvar för snöröjning och halkbekämpning 

• Bygg farthinder eller placerat ex blomkrukor där det behövs 

• Gör Båstads kommun till en kommun där barnfamiljet vill bo/bosätta sig. Förslöv har bra 

förutsättningar! 

rr:~~ 
~~a~anck 
Trohetsvägen 2 

269 73 Förslöv 

niklas@banck.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 288  Dnr KS 000454/2017 - 900 

Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna 
och gode mäns arbete 

 
Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför 

brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete.  
 
 En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll 

över revisionsprocessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och 
analyserar samt drar slutsatser och återkopplar resultatet till den granskande 
verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för brukarna att få inflytande i 
verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevisorer för 
att kunna genomföra detta. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Catharina Elofsson, daterad2017-11-15. 
 Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode 

mäns arbete.. 
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
  1. Avslå medborgarförslaget. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000454/2017 – 900 
 
 

Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och 
gode mäns arbete 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför brukarrevision 
av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete.  
 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll över revisionspro-
cessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och analyserar samt drar slutsatser och 
återkopplar resultatet till den granskande verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för bru-
karna att få inflytande i verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevi-
sorer för att kunna genomföra detta. 
 
Aktuellt 
I Båstads kommun pågår en utredning om överförmyndarens organisation inför kommande 
mandatperiod. Ett ärende om framtida organisation beräknas nå kommunfullmäktige under 
våren 2018.  
 
En brukarrevision är ett verktyg för att få brukarinflytande i verksamheten och kan vara en 
framtida insats när en ny organisation för överförmyndarens verksamhet är på plats. Att ge-
nomföra en brukarrevision i den befintliga organisationen ger inte brukarna något inflytande 
över en ny organisation, varför medborgarförslaget bör avslås i nuläget. 
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kanslichef, överförmyndaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete . 
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Båstad kommun 

Vångavägen 2 

269 80 Båstad 

u I 

RSMH NV. Skåne 

Co 
Hans Johansson 

Atteköpsvägen 193 
269 96 Båstad 

RSMH NV. Skåne lämnar härmed ett medborgarförslag om att 
Båstads kommun genomför en brukarrevision av Överförmyndaren, 
förvaltarna och de gode männens arbete. 
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Bakgrund 

Under de senaste åren har ett antal brukare kontakt RSMH NV. Skåne och 
uttryckt missnöje över bemötande, behandling och resultat från Överförmyndaren, 
förvaltarna och Gode män. Detta resulterade i att Båstads kommun schavotterade i 
riksmedia samt att RSMH NV. Skåne lämnade in ett medborgarförslag om: 
1) Nyrekrytering 
2) Utbildning 
3) Handledning av Gode män och förvaltare. 

Åtgärder som vi ansåg relevanta utifrån rådande omständigheter. Men dessvärre röstade 
kommunfullmäktige mangrant ner vårt förslag eftersom Överförmyndaren ansågs att det 
inte behövdes någon nyrekrytering, utbildning eller handledning ! Därmed fortsatte 
verksamheten som tidigare, med enda konkreta resultat att ett antal brukare upplevde 
sig ännu mera rättslösa än vad de hade gjort tidigare. Vi menar att kommunens bemötande 
av medborgarförslaget väl speglade den inställning som präglar tjänstemännens och 
politikernas ointresse och förakt för en redan marginaliserad, stigmatiserad, rättslös 
och utsatt grupp samhällsmedborgare. Överförmyndaren hade sagt sitt och så fick det bli, 
ingen frågade de brukare som direkt berördes av förslaget. 

Vad är syftet med en brukarrevision? 

Syftet är att bilda sig en uppfattning om hur brukarna upplever verksamheten . Vilket 
senare kan bilda underlag till förbättrande åtgärder eller ge vid handen att verksamheten 
fungerar tillfredställande. 

Vad är en brukarrevision? 

1) Fakta, 2) Analys, 3) Åtgärd 

"En brukarrevision är en granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till 
personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Brukarrevisionen styrs och 
utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samråd med bestäl laren. 
Undersökn ingen bygger på semistrukturerade intervjuer med brukarna som ana lyseras och 
sammanstä lls t ill en rapport. Resultatet utmynnar i en övers ikt över potentiella 
utvecklingsområden hos verksamheten. 

Brukarrevisionens resultat presenteras till ledning och personal vid den berörda enheten. 
Enheten ges möjlighet att reflektera kring resultatet samt att prioritera bland de i 
rapporten föreslagna åtgärderna. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av den positiva 
feedback som kunskapen om väl uppfyllda verksamhetsmål ger". 

NSPH (Nationell samverkan för psykisk hä lsa )
www.nsph.se 

--
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Varför en brukarrevision? 

Utifrån RSMH NV. Skånes erfarenhet så menar vi att det finns ett stor behov 
av att reformera Överförmyndaren, förvaltarnas och de gode männens arbete. 
Om vi har rätt i vårt antagande så kommer det att framgå av brukarrevisionen, vilket 
I så fall ger kommunen en möjlighet att åtgärda det som inte är ti llfredsställande. 
Om vi har fel så har Båstads kommun fått ett kvitto på att verksamheten de facto fungerar 
väl vilket i så fall är utmärkt? 

Slutligen 

De individer som har assistans i form av godmanskap är en resurssvag och utsatt grupp som 
har svårt att driva sina frågor på egen hand. Det sista årets debatt på riksnivå har präglats 
av avslöjanden, skandaler och misskötsamhet vilket borde ha varit en väckarklocka även 
i Båstads kommun. 

Dessvärre är vår erfarenhet att allt fortsätter som vanligt och att vår kommun inte är 
förskonad från misskötsamhet och okunskap från vissa av utförarna. Vi ser det därför som 
vår plikt att påta la dessa missförhållanden för de (Er) som har fått folkets mandat att verka 
för kommunens och befolkningens bästa . Vi gör inte detta för att vi älskar att bråka men vi 
menar att det är en skandal att en resurssvag grupp inte skall få den assistans och det skydd 
som lagstiftningen försäkrar dem om. 
När vi får återkommande indikationer om att så är fallet känner vi att det är vår plikt att 
reagera, vi hoppas och tror att de (Ni) folkvalda känner likadant. 

Vi menar att de som styr i kommunen gjorde ett misstag när de valde att lyssna på 
tjänstemännen i stället för brukarna: "Om någon vill veta hur maten smakar på en 
restaurang så är det bättre att fråga matgästerna än kocken" men det resonemanget 
bygger på att man verkligen vill veta hur maten smakar .... Vad kocken kommer att svara 
kan nog de flesta folkvalda räkna ut på förhand. Precis som de (Ni) rimligtvis borde ha räknat 
ut vad Överförmyndaren skulle svara på frågan om verksamheten fungerade eller ej? 

Bilagor till medborgarförslaget 

1) Jan-Åke Svensson fick rätt mot kommunen 
https ://www.svt.se/nyheter/inrikes/jan-ake-fick-ratt-mot-kommunen 

2) Brukarrevision ett verktyg för att utveckla inflytande och kvalitet 
http ://www.nsph.se/wp-content/uploads/2014/08/NSPHs-Riktlinjer-for-brukarrevision-2014.pdf 

Hälsningar 

~/c;L--
Hansiohansson 

o 7Z'1 39 t}G, "5<)' 

-
"Vmje samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina mest utsatta. 

"Mahatma Gandhi -

-3 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 297  Dnr KS 001373/2017 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018 
 
Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 

stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. 

 
 Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för 

kommunstyrelsens ansvarsområde för 2018. Varje verksamhetsområde har fått 
i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 
 Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2018 är upprättat i enlighet med 

förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Sari Bengtsson, daterad 2017-12-11. 
 Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018. 
 
Förvaltningen förslag 1. Förslag till intern kontrollplan 2018 för verksamheter under 

kommunstyrelsens ansvar godkänns. 
 
Föredragande T.f. ekonomichef Sari Bengtsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): bifall till förvaltningen förslag.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Förslag till intern kontrollplan 2018 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171211\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-11. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 001373/2017 – 900 
 
 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
1. Förslag till intern kontrollplan 2018 för verksamheter under kommunstyrelsens an-
svar godkänns 

 
Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respek-
tive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respek-
tive verksamheter. Kommunstyrelsen har därför att varje år anta en kontrollplan för verksam-
heten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens an-
svarsområde för 2018. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra upp-
dateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens an-
svarsområde.  

 
Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2018 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll.   
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, tf. ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområdeschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunkansliet 
IT-avdelningen 
Upphandlare 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018 
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Anvisningar upprättande av internkontrollplan
Rutin/System
Beskriv den rutin, process eller det system som kontrolleras.

Kontrollmoment
Beskriv kontrollmomentet?

Kontrollansvar

Vilken tjänst/titel har ansvaret för att kontrollen utförs?

Frekvens
Hur ofta och vid vilka tillfällen skall kontrollmomentet genomföras?

Metod

Beskriv vilken metod som skall tillämpas för att utföra kontrollmomentet. D.v.s, beskriv hur ni 
går till väga för att utföra kontrollen.

Rapportering till
Vem skall den kontrollansvarige rapportera till att kontrollmoment utförts enligt beslutade 
frekvens och metod samt vilket resultat kontrollen givit.

V/R Analys

Ange för varje kontrollmoment den nivå på skala 1-4 för ”Väsentlighet” som beskriver vilken 
påverkan på verksamheten/kostnaden det skulle medföra om ett fel uppstår samt ange den 
nivå på skala 1-4 för ”Risk” som beskriver vilken sannolikheten är för att ett fel kan uppstå. 

Ange även R/V-tal för varje kontrollmoment enligt befintlig matris för bedömning av risk och 
väsentlighet vid intern kontroll.

Kommentar
Komplettera med ev. ytterligare kommentar för att förtydliga eller tillföra annan betydelsefull 
information.

Motivering till val av kontrollmoment
Om ni vill ha kvar ett kontrollmoment från tidigare år motivera varför ni anser att det skall vara 
kvar. Om ni väljer ett nytt kontrollmoment, motivera varför ni väljer det.
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Beslut KS 2017-xx-xx , Version 2017-12-11

Rapportering V/R 

till Analys

1
Rutin för registrering av 

allmänna handlingar

Kontroll av korrekt 

utförd registrering i 

Ciceron

Registrator 4 ggr/år

Tre aktuella/ 

pågående ärenden i 

Ciceron och kont-

rolleras utifrån 

upprättad checklista.

Kanslichef

V=3

R=3

V/R=9

Kontrollmomentet är viktigt för säkerställande att vårt 

diarie är korrekt.

2
Skyndsamt besvarande 

av inkomna skrivelser 

till kommunen

Kontroll av att inkomna 

skrivelser besvarats 

skyndsamt i enlighet 

med gällande 

lagstiftning

Registrator 6 ggr/år

Stickprov på 3 

inkomna handlingar  

från allmänheten 

enligt upprättad 

checklista

Kanslichef

V=4

R=3

R/V=12

Förvaltningslagen 4 §  "Frågor från enskilda skall 

besvaras så snart som möjligt". Kontroll ska ske enligt 

upprättad checklista, bilaga till kontrollplanen

3
Utbetalning av 

ersättningar till 

förtroendevalda

Kontroll av att sökt 

ersättning 

överenstämmer med 

utbetald ersättning.

Nämndsekreterar

e
4 ggr/år

3 stickprov på sökt 

ersättning 

kontrolleras 3 

månader efter att 

den är inskickad till 

HR-servicecenter för 

utbetalning

Kanslichef

V=4

R=3

V/R=12

På grund av uppkomna frågeställningar kring utbetalda 

politikerarvoden togs detta kontrollmoment fram efter 

ett beslut på kommunstyrelsen 2017-01-11.

4 Regler för upphandling Ramavtalstrohet
Upphandlare/upp

handlingschef
1 ggr/år se bif bilaga

chef 

verksamhetsstöd

V=3
R=3

V/R=9

Modellen för avtalstrohet är samma som föregående år. 
Dock väljs nya konton och verksamhetsområden för 

intern kontroll.

5 Regler för upphandling
Direktupphandling och 

dokumentation

Upphandlare/upp

handlingschef
1 ggr/år se bif bilaga

chef 

verksamhetsstöd

V=3
R=4
V/R=12

Nya LOU regler kommer troligtvis att leda till högre 

direktupphandlingsbelopp men också hårdare krav på 

dokumententation. Dessa nya rutiner bör införas redan 
nu.

6 Hantering av bensinkort

Kontroll av rutin för 

beställning av nya 

bensinkort.

Ekonom
minst 1 
ggr/år

Bränsleförbrukning 
kontra antal körda 
mil.

Ekonomichef

V=3

R=3

V/R=9

Det finns många bensinkort i kommunen. En rutin har 

tagits fram för att koppla varje bensinkort till en specifik 

bil.

7 Momshantering
Kontroll av att momsen 
är rätt redovisat

Ekonom 2 ggr/år

Urval görs från 

samtliga transak-
tioner, utifrån givna 
kriterier

Ekonomichef
V=3
R=4

V/R=12

Kontroll av att rätt moms är avdragen vilket 

kontrolleras genom att samliga poster i urvalet 
granskas. Kontrollen av att rätt momssats använts i 
syfte att följa gällande skatteregler.

Kommunledning

Metod Motivering till val av kontrollmoment

Intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsen i Båstads kommun 

Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens
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Beslut KS 2017-xx-xx , Version 2017-12-11

Rapportering V/R 

till Analys

Kommunledning

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

8
Tillämpning av 

regelverk för intern 

representation

Kontroll av att 

genomförd intern 

representation 

överensstämmer med 

internt regelverk.

Ekonom 1 ggr/år

10 stickprov av 

poster bokförda som 

representation 

kontrolleras 

gentemot beslutat 

internt regelverk 

2016-07-01

Ekonomichef

V=4

R=3

V/R=12

Detta kontrollmoment har lagts till efter ett beslut på 

kommunstyrelsen 2017-01-11.

Teknik och

service

1
Försäljning av biljetter 

Malens Havsbad

Dokumentation, 

kontroll och uppföljning 

av upprättad rutin

Administratör 1 ggr/år Stickprov Avdelningschef

V=3

R=2

V/R=6

Manuell hantering, stor volym och principiellt viktigt att 

kontanthantering sker korrekt. Hög väsentlighet.

2
Verksamhetsbidrag 

Idrottsföreningar
Kontroll av närvarokort Administratör 2 ggr/år

Stickprov i samband 

med bidragsansökan
Avdelningschef

V=3

R=2

V/R=6

Bidragsansökan och utbetalt bidrag skall 

överensstämma med vad föreningen är berättigad till. 

Hög väsentlighet.

3 Leverantörsfakturor

Kontroll av att 

leverantörsfakturor 

överrensstämmer med 

avtal

Administratör 1 ggr/år Stickprov
Verksamhets-

områdeschef

V=3

R=3

V/R=9

Avtal skall följas och eftersom det är en stor mängd 

fakturor som hanteras finns risk att vissa avtalsvillkor ej 

är kontrollerade. Hög väsentlighet och risk.

4 VA-Anslutning

Kontroll av fastigheters 

VA-anslutning och 

debitering

Beställare VA 1 ggr/år Stickprov
Verksamhets-

områdeschef

V=3

R=3

V/R=9

Hög väsentlighet att korrekt avgift betalas och att 

fastigheten har rätt VA-lösning. Debitering sköts av 

kommunalt bolag. Hög risk.

5

Kontakt med den drab-

bade för uppföljning av 
räddningsinsats (brand i 
byggnad) samt råd och 

stöd inom 10 

arbetsdagar

Kontroll av genomförda 
insatser

Operativ chef
30/4, 31/8, 
31/12

Stickprov (5) från 

ärendehanterings-

system Daedalos

Verksamhets-
områdeschef

V=3

R=3

V/R=9

Rutin/system i syfte att följa upp 

servicedeklarationerna. Kontrollerna genomförs i 

samband med tertialuppföljningarna. 

Samhällsbyggnad
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Beslut KS 2017-xx-xx , Version 2017-12-11

Rapportering V/R 

till Analys

Kommunledning

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

1
Diarieföring av 

grundhandlingar i 

planprocessen

Kontroll att 

grundhandlingar i 

detaljplane- och 

översiktsplaneprocesser

na är diarieför-da i 

ByggR. Detaljplanerna 

ska även vara komplet-

ta i planpärm samt i T: 

katalogen.

Se separat Bilaga 3 

"Anvisningar 

upprättande av 

internkontrollplan 

diarieföring i 

planprocesser"

Handläggare/ 

assistent på 

planavdelningen. 

Roterande 

uppdrag mellan 

handläggarna.

En gång per 

halvår.

Granskar de planer 

som vunnit laga 

kraft sedan 

föregående kontroll 

för 

detaljplaneprocesse

n samt de delmål 

som uppnått senan 

föregående kontroll 

för 

översiktsplaneproce

ssen.

Verksamhets-

områdeschef

V=3, 

R=3, 

V/R=9

Viktigt att alla moment i planprocesserna diarieförs 

korrekt för att bibehålla tydlighet och transparens i 

processerna och gentemot medborgaren.
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Beslut KS 2017-xx-xx , Version 2017-12-11

Rapportering V/R 

till Analys

Kommunledning

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

2

Kontroll av expediering 

av beslut vid direkt 

justerade protokoll

Kontrollera att 

expediering av beslut 

har skett i de fall direkt 

justering krävts. 

Översiktsplanerar

e  och 

planassistent.

En gång per 

halvår.

Identifiera de 

politiska beslut där 

det från Plan 

efterfrågats direkt 

justering. 

Kontrollera i diariet 

att beslutet 

expedierats.

Verksamhets-

områdeschef
 V=3 R=3 V/R=9

Viktigt att de politiska beslut som fattas expedieras till 

rätt personer och organisationer vid korrekt tidpunkt.

3
Kontroll av internt 

karttittskåp FB webb

Kontrollera att kartans 

funktioner och innehåll 

fungerar och är korrekt. 

Se bilaga 1 "Bilaga 1-

Rutin för kontroll av FB 

webb.docx"

Roterande 

uppdrag bland 

kart/GIS-

handläggarna.

Minst 1 

gång/år

Stickprov av 

kartlager och 

funktioner i kartan, 

se Bilaga 1-Rutin för 

kontroll av FB 

webb.docx

Verksamhets-

områdeschef

Påverkan varierar 

beroende på 

vilken funktion 

som eventuellt 

brister. Generellt 

gäller att: V=3 R=3 

V/R=9

Viktigt att innehållet i kartan är korrekt så att 

handläggarna får rätt information.

4
Kontroll av behörighet 

till kommuninvånardata 

(KIR/KID)

Kontrollera att 

handläggare har rätt 

behörighet, se Bilaga 2-

Rutin för kontroll av 

behörighet hos FB webb-

användare.doc

Kart/GIS-

handläggarna.
En gång 2017

Genomgång av alla 

användares 

behörigheter, se 

Bilaga 2-Rutin för 

kontroll av 

behörighet hos FB 

webb-användare.doc

Verksamhets-

områdeschef
 V=3 R=3 V/R=9

Handläggarna ska ha rätt behörighet i förhållande till de 

arbetsuppgifter de utför.

5
Rutin för  fakturering av 
plan- och kartavgifter

Kontroll av att 
fakturering skett

Administratör Kvartalsvis
Stickprov på 2 st 
ärenden

Verksamhets-
områdeschef

V=3, 
R=3, 

V/R=9

Fakturering är väsentligt och vi ser ingen anledning att 
utöka eller förändra rutinen.

6
Rutin för kontering av 

intäkter och kostnader

Kontroll av att både 

inkommande och 
utgående fakturor 
konteras rätt i enlighet 

med kodplanen.

Administratör Kvartalsvis

Stickprov av två 

intäkts- och två 
kostnadsposter.

Verksamhets-

områdeschef

V=3, 

R=3, 
V/R=9

Att konteringen blir korrekt är väsentligt för att 

underlätta och genomföra en korrekt uppföljning av 
ekonomin.
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Bilaga: R/V-matris

Väsentlighet Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:
Allvarlig 4 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Kännbar 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och komrnunen
Lindrig 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som av kommunen
Försumbar 1 Är obetydlig för de olika lntressenterna och kommunen

Risk Sannolikhetsnivåer för fel:

Sannolik 4 Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Möjlig 3 Det flnns risk för att fel ska uppstå

Mindre sannolik 2 Risken är mycket llten att fel ska uppstå

Osannolik 1 Risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå

Matris för bedömning av risk och väsentlighet vid intern kontroll

Väsentlighet
Allvarlig 4 8 12 16
Kännbar 3 6 9 12
Lindrig 2 4 6 8
Försumbar 1 2 3 4

Osannolik Mindre 

sannolik

Möjlig Sannolik Risk
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Bilaga: Metod kontroll "Regler för upphandling"

Rutin/System
Regler för upphandling

Kontrollmoment
1. Avtalstrohet - Svarar på hur avtalstrogna Båstads kommun är sina ramavtalsleverantörer totalt sett, per varugrupp (samt på verksamhetsnivå). 80% är bra!
2. Direktupphandling - Svarar på hur många otillåtna/tillåtna direktupphandlingar som gjorts, det sammanlagda värdet på dessa, samt var/hur de är dokumenterade (om annat än Tendsign).

Kontrollansvar
Upphandlare

Frekvens
December årligen

Metod

1. Avtalstrohet

Avtalstrohet totalt=Ta fram lista på alla transaktioner gällande varor och tjänster under året. Dividera totalsumma för avtalsleverantörer med totalsumma icke avtalsleverantörer. (förslagsvis i Inyett)

Avtalstrohet per varugrupp=Välj slumpmässigt ut 4 SNI-koder. 2 för varor och 2 för tjänster (förslagsvis i Inyett). 

Avtalstrohet på verksamhetsnivå=kräver att transaktionerna (ver nr) går att härleda till olika verksamheter.

2. Direktupphandling och 

dokumentation

Ex.

Leverantör kontraktsvärde förfarande dokumenterad via

Leverantör 1 350 000 odir ej dok

Leverantör 2 200 000 dir ej dok

Leverantör 3 etc…. 100 000 dir Diabas

Sa kontraktsvärde 650 000

Rapportering till
Ekonomichef, kommunchef?

V/R Analys
Avtalstrohet: V=3, kännbar R=3, Möjlig =9
Direktupphandling och dokumentation: V=3, kännbar, R=4 Sannolik =12

Kommentar
Komplettera med ev. ytterligare kommentar för att förtydliga eller tillföra annan betydelsefull information.

Ta fram statistik över samtliga leverantörerav varor och tjänster. Sortera bort alla avtalsleverantörer.  Kontrollera förfarande och dokumentation för de 20 översta positionerna för icke-avtalsleverantörer. Presentera enl tabell:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 296  Dnr KS 001316/2017 - 900 

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 
 
Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 

granskat nämnderna och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens 
arbete för att leva upp till kraven i regelverken som offentlig upphandling är 
ändamålsenligt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Jeanette Hall, daterad 2017-12-04. 
 Gransking av kommunens upphandlingsverksamhet. 
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar på revisionens granskning 

av kommunens upphandlingsverksamhet 
 
Föredragande Upphandlare Jeanette Hall föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): bifall till förvaltningen förslag. 

        
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar på revisionens 
granskning av kommunens upphandlingsverksamhet.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-12-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jeanette Hall 

Dnr: KS001316/2017-900 

REV 000039/2017-912  

 
 

Svar på granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar på revisionens granskning av kommunens 
upphandlingsverksamhet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat nämnderna 
och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverken som offentlig upphandling är ändamålsenligt.  
 

Bakgrund 
Genom en stickprovsundersökning avseende bemanning och- och konsulttjänster undersöktes 
om styrning, kontrollmiljö och uppföljning för upphandlingsverksamheten var tillräcklig. Tio 
av totalt tolv stickprov på upphandlingar uppfyllde enligt EY varken lagstadgade krav eller 
kommunens egna riktlinjer gällande dokumentationskrav för respektive beloppsgräns. 
 
Aktuellt 
Upphandlingsenheten samtycker med EY att det finns tillräckliga tillämpningsanvisningar gäl-
lande regelverket av inköp och upphandlingar. Det finns dessutom en tillsatt inköpssam-
ordnargrupp i syfte att verka som ett samordnande organ i upphandlings och inköpsfrågor. 
Upphandlingsenheten erbjuder verksamheterna stöd vid direktupphandlingar både via per-
sonlig service och direktupphandlingssystem, DUSEN.  
 
För att säkerställa 
-att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lagstiftning och praxis 
-att kontrollmiljö avseende upphandlingar är tillräcklig 
-att organisationen i tillräcklig grad ser vikten av att lag och riktlinjer på upphandlingsområdet 
efterlevs har upphandlingsenheten önskat utöka verksamheten med ytterligare resurs/er vil-
ket beslutades om i KF 2017-11-22. 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2017-11-30 
Handläggare 
Sten Wahlgren 

Vårtdnr 
REV000039/2017 -912 

f"l '''\'.t> ~-~!\" ''\{ 
; \J1 nn !U1 l'· -~ 1 u>'°;• ·1 1 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet 

·För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat nämnderna 
och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverkei1 som avser offentlig upphandling är ändamålsenligt. Granskningen har inriktats på 
direktupphandlingar av konsulttjänster. 

Vi kan konstatera att det finns tydliga styrdokument och tillämpningsanvisningar gällande re
gelverket av inköp och upphandlingar. En stickprovskontroll visar dock att efterlevnaden av 
de lagstadgade kraven och kommunens egna riktlinjer är låg. I tio av tolv stickprov saknas 
nödvändig dokumentation, vilket vi bedömer vara anmärkningsvärt. Kontrollmiljön och styr
ning är inte tillräcklig för att säkerställa att förvaltningar följer styrdokumenten. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Revi
sorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna kring vilka åtgärder nämnderna 
avser vidta utifrån de kommentarer och rekommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2018-02-08. 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat nämnderna 
och kommunstyrelsen I syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven I 
regelverken som avser offentlig upphandling är ändamålsenligt. Granskningen har inriktats på 
direktupphandlingar av konsulttjänster. Vår sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har säkerställt att styrning, kontrollmiljö och uppföljning 
av upphandlingsverksamheten är tillräcklig. Bedömningen grundar sig bland annat på en 
stickprovsundersökning avseende bemanning- och konsulttjänster som genomförts inom 
ramen för granskningen. Tio av totalt tolv stickprov har enligt vår bedömning varken uppfyllt 
de lagstadgade kraven eller kommunens egna riktlinJer. 

Vi har bland annat gjort följande Iakttagelser: 

"' Det finns tydliga tillämpningsanvisningar gällande regelverket av inköp och 
upphandlingar. 

"' Det finns en tillsatt inköpssamordnargrupp i syfte att verka som ett samordnande 
organ i upphandlings- och inköpsfrågor. 

"' Kommunen använder sig av direktupphandlingssystemet DUSEN. Resultatet av 
granskningen visar dock på att modulen inte används av verksamheten i tillräcklig 
omfattning. 

"' Upphandlingsenheten erbjuder stöd till verksamheterna för att genomföra 
direktupphandlingar. Stödet efterfrågas inte i tillräcklig utsträckning. 
Det saknas underlag i tio av tolv granskade upphandlingar som avser bemanning
och konsulttjänster. Då dokumentationen saknas eller brister, kan vi inte avgöra om 
inköpen/upphandlingarna överhuvudtaget konkurrensutsatts. · 

.,. Chefer i kommunen ansvarar för genomförandet av direktupphandlingar. 
"' Det finns ingen beslutad Intern kontrollplan avseende kommunens 

upphandllngsverksamheter. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnderna att: 

säkerställa att direktupphandlingar genomförs I enlighet med lagstiftning och praxis, 
"'" vidta åtgärder för att stärka kontrollmiljön avseende upphandlingar, 
~ - säkerställa att tillräcklig dokumentation upprättas vid direktupphandlingar. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna beslutade i revisionsplanen för 2017 att genomföra en 
kommunövergripande granskning av upphandlingsprocessen. Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verksamhet. Lagstiftningen, och inte 
minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större förändringarna trädde i kraft den 1 
januari 2017. 

Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett antal 
svårigheter för de s.k. upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. Ett återkommande 
mönster · är . att de upphandlande myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga 
kunskaper och stöd I form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå. Flertalet inköp och 
upphandlingar sker dock på decentral nivå, ute i organisationen. Med anledning av detta finns 
en risk att upphandlingar som sker ute i förvaltningar/motsvarande inte lever upp till kraven i 
lagstiftningen. 

En stor del av de upphandlingar som genomförs ute i verksamheten är s.k. 
direktupphandlingar. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har tagit fram en vägledning för 
hur direktupphandlingar ska genomföras. Principerna i denna vägledning ska användas av 
kommuner som genomför sådana upphandlingar. 

Revisorerna i Båstad kommun har löpande under åren genomfört granskningar av 
följsamheten gentemot lagstiftning och andra regelverk avseende offentlig upphandling. 
Utifrån risk- och väsentlighet har revisorerna beslutat att ånyo låta granska hur kommunen 
lever upp till kraven vid offentliga upphandlingar. 

2.2. Syfte och revlslonsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till kraven i 
regelverken som avser offentlig upphandling är ändamålsenligt. 

Följande revislonsfrågor besvaras I granskningen: 

~- Finns upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar i kommunen? 
o Finns även bestämmelser och mallar avseende direktupphandling 

Vilket stöd har verksamheten för att genomföra och följa upp direktupphandlingar? 
Genomförs direktupphandlingar i enlighet med lagstiftning och praxis? 
Annonseras upphandlingar över nivå för direktupphandlingar? 
Hur genomförs den interna kontrollen avseende upphandlingsverksamheten? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier avseende riktlinjer och normer samt på Intervjuer 
med ansvariga för upphandling Inom kommunen. Intervjuer har skett med upphandlare på 
upphandlingsenheten, presidiet i kommunstyrelsen, teknik och service chef och med chef för 
bildning och arbete. Kontroll av regelefterlevnad och följsamhet gentemot avtal avseende 
upphandlingar sker genom stickprov. Stickproven avser ca 12 av kommunens leverantörer och 
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har genom ett riskbaserat urval valts från leverantörsreskontran. Stickprovet genomförs genom 
att upphandlingsförfarandet översiktligt granskats och eventuella brister i förfarandet påtalas. 

Alla intervjuade har haft möjlighet att sakgranska rapporten. 

3. Revisionskriterier 
Gransl<ningen utgår från följande revislonskriterier: 

.,. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

.,. Båstads kommuns Inköps- och upphandlingspolicy 

3.1. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 
verksamhet. De grundläggande principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet vid 
upphandling ska behandla leverantörer på ett likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. 
Sedan 1 januari 2017 är det obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar. De 
nya tröskelvärdena, som trädde i kraft den 1 januari 2016, påverkar även 
direktupphandlingsgränsen som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. 
Gränsvärdena gäller oavsett om upphandlingen avser varor, tjänster eller byggentreprenader. 
Direktupphandlingsgränsen är 2017 534 890 kronor. Vid direktupphandling ska den 
upphandlande myndigheten anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten ska ha riktlinjer för 
direktupphandling. 

3.2. Båstads kommuns Inköps- och upphandllngspolicy 

Kommunens inköps- och upphandlingspolicy antogs i kommunfullmäktige 2015-11 -04. I 
policyn fastställs det på vilka organisatoriska nivåer ansvaret kring upphandlingar är fördelade. 
Det framgår att varje enskild verksamhet har ansvaret att vara avtalstrogen mot tecknade avtal, 
att delta I utvecklingen av samordnade inköp och tillgodose att kommunens egna resurser 
utnyttjas effektivt. I policyn framgår det att arbetsgrupp ska tillsättas vid varje upphandling. En 
lnköpssamordnargrupp ska även tillsättas med en representant från respektive verksamhet i 
syfte att verka som ett samordnande organ i upphandlings- och inköpsfrågor. 
lnköpssamordnargruppen leds av kommunens upphandlare och ska bevaka att 
verksamhetens upphandlingar sker I enlighet med gällande lagar och kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy. Vidare ska samordnargruppen Informera respektive verksamhetsområde 
om gällande regelsystem för upphandling samt eventuella förändringar i detta och vid behov 
föreslå förbättringar av inköpsverksamheten. 

Specifika riktlinjer gällande direktupphandlingar framgår av inköp- och upphandlingspolicyn. 
Alla inköp över 20 000 kronor ska annonseras och dokumenteras I 
direktupphandlingssystemet DUSEN. Vid belopp för upphandlingar under 20 000 kronor ska 
om möjligt tre leverantörer tillfrågas. 
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4. Iakttagelser 

4.1. Organisatlonsstruktur 

I kommunen har kommunfullmäktige ansvaret att fastställa framtagen upphandlingspolicy. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att revidera och följa upp inköpsprocessen inom kommunen. 
Kommunlednlngskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ansvara för den operativa 
upphandlingsverksamheten. Under · kommunledningskontoret finns en central 
upphandlingsenhet men en heltldstjänst. En ytterligare tjänst kommer enligt plan tillsättas 
januari 2018. Upphandlingsenheten ska kopplas in vid respektive upphandling. 

Vid varje upphandling ska ansvarig verksamhet tillsätta en arbetsgrupp där 
upphandlingsenheten ska verka som en stödjande funktion. Innan upphandlingsenheten 
kopplas in vid en upphandling ska en blankett för uppdragsbeskrivningen vara ifylld och 
signerad. Om upphandlingen är kommunövergripande utser upphandlingsenheten en 
arbetsgrupp med representanter från respektive verksamhetsområde. 

I kommunen finns det en inköpssamordnargrupp. Denna grupp ska bevaka och verka som en 
samordnande funktion för kommunens upphandling- och inköpsfrågor. I gruppen finns en 
representant från upphandlingsenheten och minst en representant från respektive 
verksamhetsområde. 

4.2. Rutiner för direktupphandlingar 

En inköps- och upphandlingspolicy är antagen av kommunfullmäktige 2015-11-04. I policyn 
finns ansvarsfördelning och riktlinjer tydligt dokumenterade. Regler vid inköp och upphandling 
finns också angivna. Tillämpnlngsanvisningarna berör tolv delar av upphandlingsprocessen: 

Beställningar och avtal 
,. Miljö och sociala krav 
,. Konkurrens 
,. Sekretess 

Etik 
Annonsering och dokumentation 

1> Avtalsdatabas 
.,. Samverkan med andra om upphandling 
1> Överprövning 
,. Fakturarutiner 
,.. Inköp av inventarier 
,.. Avyttring 

Direktupphandlingar dokumenteras med hjälp av direktupphandlingssystemet DUSEN. I 
intervjuerna framkom det att upphandlingsenheten måste kontaktas vid varje enskild 
upphandling för få ett tilldelat login och lösenord. Detta på grund av att kommunen måste 
betala licensavgift för varje användare. Utöver DUSEN finns det inga tillgängliga mallar för 
direktupphandlingar. 

Vid varje upphandling ska en arbetsgrupp utses där en representant från det aktuella 
verksamhetsområdet tillsammans med kommunens upphandlare ska genomföra och 
dokumentera upphandlingen. I intervjuer framkom det delade meningar om hur upphandlingar 
genomförs i praktiken. Intervjuade förvaltningschefer upplever att regelverket kring 
direktupphandlingar är tydliga, och att de gärna vänder sig till upphandlaren för att få vidare 
stöd. Upphandlaren menar att allt för stora avvikelser sker I förhållande till regler och riktlinjer, 
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inte minst avseende konsultinköp. Kommunens verksamheter göra ofta upphandlingar på 
egen hand, utan att dokumentera eller efterfråga stöd från upphandlaren. 

Vid granskningen så har tretton stickprov på upphandlingar av bemannings- och 
konsulttjänster granskats. Se avsnitt 6 Stickprovskontroll. Ett stickprov förefaller vara 
felkonterat och avser inte konsulttjänster. Stickproven visar att tio av de tolv granskade 
upphandlingar är att bedömas som otillåtna upphandlingar. I åtta av de granskade stickproven 

· uppgick inköpens värde till mellan 100 000 kr - 534 890 kronor (dvs. beloppsnjvå mellan 
dokumenterad direktupphandling och annonserad upphandling). Enligt LOU måste 
upphandlande myndighet anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det finns inget dokumenterat underlag i de 
åtta stickproven som anger skäl till direktupphandling. Granskningen visar att inköpen inte har 
konkurrensutsatts i enlighet med lagstiftarens intentioner. 

I fyra av stickproven överskrider beloppet på upphandlingen lagstiftningens gräns för 
annonserad upphandling, 534 890 kronor. I två av dessa har man inte kunnat uppvisa underlag 
som säkerställer att en annonserad upphandling genomförts i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

Kommunens upphandlare har sammanställt uppgifter om kommunens anlitande av konsulter. 
Under 2016 anlitades 188 konsulter där det sammanlagda värdet av upphandlingarna uppgick 
till 24 miljoner kronor. Sammanställningen visar att 14 av de 24 miljoner hade dokumenterat 
underlag. Upphandlaren har endast kontrollerat uppgifterna mot rådata i 
internkontrollprogrammet lnyett. Uppgifterna har är inte kontrollerats mot verksamheterna. 

4.3. Intern kontroll och uppföljning 

Ett förslag för en intern kontrollplan 2017 togs fram 2016-12-14 för kommunstyrelsen 
arbetsutskott. I den interna kontrollplanen har rutiner/system, kontrollmoment specificerats. 
Det framgår även vem som har kontrollansvaret, hur många gånger årligen rutinen ska 
genomföras och vilken metod som ska användas. Ansvarig för mottagandet av rapporteringen 
har också specificerat. Riktlinjerna är uppdelade för respektive förvaltning; kommunledningen, 
teknik och service och samhällsbyggnad. 

Kommunstyrelsen tillsatte en inköpssamordningsgrupp 2014-02-12 där en representant i rollen 
som lnköpsansvarig ska delta från respektive verksamhet tillsammans med 
upphandlingsenheten. Gruppen har regelbundna möten fem gånger årligen där de går igenom 
direktupphandlingssystemet DUSEN och följer upp pågående upphandlingar, avtal som löper 
ut och inkomststatistiken. De tittar även på leverantörer som riskerar att gå i konkurs. Varje 
möte finns dokumenterat. Enligt uppgift så är uppslutningen på mötena otillräcklig. Det 
framförs i intervju att cheferna på respektive förvaltning behöver ta ett större ansvar för att 
förmedla vikten av samordningsgruppen. Av inköps- och upphandlingspolicyn för Båstad 
kommun framgår vilket mandat inte minst inköpssamordnargruppen har. Gruppen ska bl.a . 
informera om upphandlingar och kontrollera efterlevnaden av policy och lag. 

I intervjuer framgår det att det finns en viss problematik kring att sprida information och utbilda 
tjänstemän inom upphandlingsområdet. Upphandlingsenheten har framfört en önskan om att 
nyanställda med inköpsbefogenhet automatiskt ska bli uppmärksammade på att de ska vända 
sig till upphandlingsenheten för Introduktion. För närvarande finns det inget 
introduktionsprogram för nyanställda gällande inköp. 
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Enligt uppgift har upphandlingsenheten under våren 2017 på eget initiativ gått ut till 
verksamheterna för att sprida information om regelverket för direktupphandlingar. Några 
verksamheter har efterfrågat utbildning själva. I samband med en utbildning om kommunens 
e-handelssystem har även verksamheterna informerats om . direktupphandlingar och 
direktupphandlingssystemet DUSEN. Tjänstemän som genomför direktupphandlingar kan 
även själva efterfråga utbildningar om upphandlingar från upphandlingsenheten. I intervjuer 
framkom det att det årligen erbjudits utbildningar inom upphandlingsområdet. 

5. Bedömningar 

Vi anser att det finns tydliga tillämpningsanvisningar gällande regelverket av inköp och 
upphandlingar. Kommunens egna bestämmelser och riktlinjer avseende beloppsgränser och 
dokumentationskrav framgår också tydligt i inköps- och upphandlingspolicyn. Vi ser dock ett 
behov av att på ett enklare sätt än i DUSEN kunna dokumentera direktupphandlingar. I nuläget 
måste tjänstemän vända sig till upphandlingsenheten för att få tillgång till 
direktupphandlingssystemet för varje enskild upphandling. Konkurrensverket erbjuder enklare 
dokumentationsmöjligheter i from av direktupphandlingsmallar som vi bedömer skulle kunna 
underlätta förfarandet av direktupphandlingar. 

Enligt vår bedömning har verksamheterna tillgång till ett tillräckligt stöd för att genomföra 
direktupphandlingar. Vi bedömer dock sammantaget att kontrollmiljön i organisationen har 
brister, det innebär att organisationen inte i tillräcklig grad ser vikten av att lag och riktlinjer på 
upphandlingsområdet efterlevs. Kontrollmiljön är enligt vår uppfattning den viktigaste delen i 
den interna kontrollen och brukar hänföras till ledningen och styrningen av verksamheten, dvs. 
chefernas ansvar. Det ligger på chefsnivån att säkerställa regelefterlevnad samt att tillse att 
kompetensen bland tjänstemännen är tillräcklig och de tillgodoses med den utbildning de 
behöver. Vi bedömer även att respektive förvaltningschef måste säkerställa att 
upphandlingsorganisationen får rätt förutsättningar genom att utse lnköpssamordnare till 
inköpssamordnargruppen och förklara betydelsen av gruppens arbete. 

Vi bedömer att det är allvarligt att det har varit upp till enskilda tjänstemän inom 
upphandlingsenheten att på eget initiativ säkerställa att uppföljningar på upphandlingar 
genomförs och att vidare rapportera till ansvariga nämnder och kommunstyrelsen . Detta är 
enligt vår uppfattning viktig information som kommunens ledningsgrupp borde vara 
uppdragsgivare för och efterfråga självmant. 

Direktupphandlingar har inte genomförs i enlighet med lagstiftning och praxis. Det är enligt vår 
bedömning anmärkningsvärt att kommunen inte har kunnat påvisa att inköpen 
konkurrensutsatts I enlighet med krav i lagstiftningen. Tio av de totalt tolv stickprov som 
genomförts avseende bemanning och konsulttjänster uppfyller enligt vår bedömning varken 
de lagstadgade kraven eller kommunens egna riktlinjer gällande dokumentationskrav för 
respektive beloppsgräns. i detta hänseende bedömer vi att nämnderna skyndsamt måste 
stärka sin kontroll för att säkerställa och tillse att LOU:s krav om dokumentation följs. 
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6. Stickprovskontroll 

6.1. Aremco AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20171 

Beskrivning 

497 582 SEK 
189 828 SEK 

Enligt uppgift avser inköpet en enskild konsult som anlitats i kommunen inom vård- och 
omsorg sedan 2012. Enligt uppgift fick KSO information gällande oklarheter i 
upphandlingsprocessen i maj 2017. Därefter kallade KSO HR-chef och tillförordnad 
kommunchef och krävde stop för tjänsten . Granskarna har i samband med 
stickprovskontrollen efterfrågat underlag för inköpet. Vi har dock inte erhållit något underlag 
till inköpet från 2016. Enligt intervjuer framkom det att finns ett äldre avtal från 2013/2014. 
Inte heller detta avtal har vi erhållit. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.2. Bengt Jartsell AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20172 

Beskrivning 

260 844 SEK 
155 461 SEK 

I intervjuer framkom det att inköpet avser en konsult som anlitades som enhetschef på 
individ- och familjeomsorgen under våren och sommaren 2015/2016. Enligt uppgift ska 
konsulten anlitats av dåvarande inhyrda avdelningschef från Seniors Partners. Granskarna 
har inte erhållit något avtal eller underlag som visar att inköpet från 2016 har 
konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
Inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. CareonDemand Sociala 
tjänster AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20173 

Beskrivning 

1466596 SEK 
SEK 

Enligt uppgift avser inköpet konsulttjänster från ett bemanningsföretag för socionomer. 
Individ-och familjeomsorgen anlitade konsulttjänsterna under 2015 och 2016. Granskarna 

1 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 
2 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
3 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 
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har inte erhållit något underlag som visar att kommunen genomfört en annonserad 
upphandling eller att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Inköpet från 2016 överskrider lagstiftningens direktupphandlingsgräns, 534 890 kronor. Det 
är enligt vår bedömning mycket allvarligt att kommunen inte kan uppvisa underlag som 
stärker att en annonserad upphandling genomförts i enlighet med gällande lagstiftning. Vi 
bedömer inköpet som en otillåten direktupphandling. 

6.3. lmpius Utvecklings AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20174 

Beskrivning 

153 220 SEK 
148 529 SEK 

I intervjuer framkom det att inköpet avser utbildning och uppehälle för elev med särskilda 
behov. Det framkom även uppgifter om att eleven har rätt att välja uppehälle själv och att 
upphandlingen där med inte behöver konkurrensutsättas. Granskarna har efterfrågat 
underlag som bekräftar att eleven har gått på lmpius. I faktura framgår det att inköpet för 
2016 avser en internatplats. 

Kommentar 
Granskarna har fått tillgång till samtliga efterfrågade underlag. Stickprovet har inte föranlett 
några kommentarer. 

6.4. Kenneths Bygg 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20175 

Beskrivning 

182 352 SEK 
102 119 SEK 

Enligt uppgift avser utbetalningen ett bostadsanpassningsbidrag där leverantören anlitas på 
fullmakt från bidragsmottagaren. Vi har efterfrågat ovan nämnda fullmakt, men har vid 
granskningstillfället inte erhållit denna. 

Kommentar 

Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Enligt vår bedömning ska 
kommunen kunna presentera underlag om ovan nämnda fullmakt. Dokumentation synes 
saknas. 

6.6. Lajks AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20176 

4 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01 -2017-06-30 
5 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01 - 2017-06-30 
6 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01 - 2017-06-30 

148 400 SEK 
SEK 
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Beskrivning 
Enligt uppgift avser inköpet ett IT-system för information om nätmobbing. Granskarna har 
inte erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen .. 

6.6. Pedjon Entreprenad AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20177 

Beskrivning 

13 513 390 SEK 
SEK 

Enligt förfrågningsunderlaget avser upphandlingen bygg nation av nya vägar, gång och 
cykelvägar, belysning och VA-lednlngssystem i exploateringsområdet Östra Karup. 

Totalt inkom 3 anbud i samband med upphandlingen. Samtliga leverantörer uppfyllde 
skallkraven i förfrågningsunderlaget och gick vidare för anbudsutvärdering. I 
tilldelningsbeslutet framgår det att Pedjon Entreprenad AB bedömts som ekonomiskt mest 
fördelaktig . Granskarna har inte erhållit efterfråga anbudsutvärdering. 

Avtalet tecknades 2015-10-08 och entreprenaden ska vara färdigställd senast 2016-04-29. 
Avtalet är undertecknat av båda parter. 

Kommentar 
Granskarna har fått tillgång till efterfrågat underlag förutom anbudsutvärdering. Erhållet 
underlag påvisar att upphandlingen har konkurrensutsatts enligt med krav i lagstiftningen. 

6.7. Pingvinen 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20178 

Beskrivning 

130 164 SEK 
130 500 SEK 

Granskarna har inte erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har 
konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

7 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01- 2017-06-30 
8 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
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6.8. Pulsen AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 20179 

Beskrivning 

338 742 SEK 
206 002 SEK 

Enligt inkomna kommentarer är det IT-avdelningen som beslutat att genomföra inköpet. 
Exakt vad inköpet avser framgår dock inte av svaret till revisorerna. Granskarna har inte 
heller erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.9. Rlborn-Konsult AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201710 

Beskrivning 

353 297 SEK 
21 750 SEK 

Enligt uppgift avser arbetet en konsulttjänst för att ta fram förfrågningsunderlag för 
fritidsanläggningen. Granskarna har erhållit ett underlag på ett anbud från Riborn-Konsult AB 
med erbjudande om att utföra efterfrågat arbete för 320 000 kr. Något underlag som visar att 
inköpet från 2016 har konkurrensutsatts har ej inkommit. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.10. Senior Partners 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201711 

Besl<rivning 

1797858 SEK 
SEK 

Granskarna har inte erhållit något underlag som visar att kommunen genomfört en 
annonserad upphandling eller att inköpet från 2016 har konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Inköpet från 2016 överskrider lagstiftningens direktupphandlingsgräns, 534 890 kronor. Det 
är enligt vår bedömning mycket allvarligt att kommunen inte kan uppvisa underlag som 
stärker att en annonserad upphandling genomförts i enlighet med gällande lagstiftning. Vi 
bedömer inköpet som en otillåten direktupphandling. 

0 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
10 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 
11 Belopp utbetalat under perioden 2017-01 -01-2017-06-30 
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6.11. Stenhuggeriet lnvest AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201712 

Beskrivning 

112 280 SEK 
51 633 SEK 

Granskarna har inte erhållit något underlag som visar att inköpet från 2016 har 
konkurrensutsatts. 

Kommentar 
Enligt LOU ska den upphandlande myndigheten ange skäl för direktupphandling och annat 
av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det är enligt vår 
bedömning allvarligt att kommunen inte kan presentera efterfrågat underlag som visar att 
inköpet konkurrensutsatts i enlighet med krav i lagstiftningen. 

6.12. AF Infrastruktur AB 

Fakturerat kommunen 2016 
Fakturerat kommunen 201713 

Beskrivning 

1049949 SEK 
193 570 SEK 

Upphandlingen avser ramavtal av planarkitekttjänster för detaljplanering. Båstads kommun 
har för närvarande ca 25 planuppdrag per år i form av utvecklingsprogram och detaljplaner. I 
detta arbete bedöms extern konsult behövas för ca 5-10 program/detaljplaner per år. 
Behovet kan komma att över eller underskridas. Upphandlingen administrerades av 
upphandlingsenheten. 

Totalt inkom 7 anbud. Samtliga 7 anbudsgivare uppfyllde samtliga kvalificeringskrav. Efter 
anbudsutvärdering antogs följande 3 andbud; Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad AB 
(Rank 1) AF-lnfrastructure AB (Rank 2) och Metria AB (Rank 3) . Anbudsöppningen gjordes 
efter sista anbudsdag. Anbudsöppnlngsprotokollet är ej signerat. 

Avtalet träder I kraft 2016-04-01 och gäller tom 2018-03-31. Vid avtalstidens utgång 
upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte förlängts enligt gällande 
avtalsvillkor. Avtalet är undertecknat av båda parter. 

Inköpen avser olika projekt där vissa avrop genomförts från ett, vid granskningstillfället, icke 
gällande ramavtal för Tekniska konsulttjänster från 2011 . Granskarna har inte erhållit det 
ramavtalet. Det tidigare ramavtalet med AF Infrastruktur AB gällde till och med 2015-02-28. 
Ett glapp i avtalstiden finns mellan nuvarande avtal och föregående. Granskarna har 
identifierat 13 fakturor där fakturerat belopp avser perioden utförd tjänst under perioden 
2016-01-11- 2016-03-31 . Fakturabeloppen uppgår till 390 113 kr. 

Kommentar 
Granskarna har fått tillgång till samtliga efterfrågade underlag. Stickprovet bedöms i 
huvudsak ha säkerställt lagstiftningens krav. Granskningen visar att upphandlingen 
konkurrensutsatt i enlighet med lagstiftningens intentioner. Enligt LOU ska anbudsöppningen 

12 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
13 Belopp utbetalat under perioden 2017-01-01-2017-06-30 
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genomföras med minst två personer närvarande, vilket inte har kunnat säkerställas vid detta 
stickprov. 

Det är enligt vår bedömning allvarligt att 390 113 kr fakturerats utan giltigt ramavtal under 
perioden 2016-01 -11 -2016-03-31 . 

Båstad den 13/11 2017 

Jakob Smith 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

.. Presidiet i kommunstyrelsen (ordf. och 2:e vice ordf.) 

i- Chef för bildning och arbete 

;.. Chef för teknik och service 

.. Upphandlare på upphandlingsenheten 

Dokument: 

Inköps- och upphandlingspolicy 
Förslag till lnternkontrollplan 2017 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 287  Dnr KS 001286/2017 - 903 

Utbetalning av partistöd 2018 
 

Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen. Där 
framgår det att kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Linda Wahlström, daterad 2017-11-27. 
 Regler för partistöd 2014-05-21. Dnr. KS 604/14 -903. 

Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. Dnr. KS 603/14 -903 c.  
 
Förvaltningens förslag  1. Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbestutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  1. Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
… 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 
Bjärepartiet 10.000 kr   13 6.100 kr 89.300 kr 
Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 
Centern      10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Social-
demokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Sverige-
demokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Miljöpartiet          10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 
TOTALT 2017 

 
41 

 
320 100 kr 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 
Bjärepartiet 10.000 kr   13 6.100 kr 89.300 kr 
Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 
Centern      10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Social-
demokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Sverige-
demokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Miljöpartiet          10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 
TOTALT 2017 

 
41 

 
320 100 kr 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-27 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Linda Wahlström 
Dnr: KS 001286/2017 – 903 

 
Utbetalning av partistöd 2018 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 

 
Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 
Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 
Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 

TOTALT 2017  41  320 100 kr  
    
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen. Där framgår det att 
kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, 
men att det inte får utformas på så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.       
 
Aktuellt 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog 2014-05-21, § 72, regler för partistöd. I reglerna 
framgår det att fullmäktige årligen i januari månad ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet för innevarande år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti 
ska erhålla. 
 
Varje parti representerat i fullmäktige erhåller ett grundstöd om 10 000 kronor. Därutöver 
erhåller partierna 6 100 kronor/mandat (som är tillsatt) i fullmäktige (beslut i 
kommunfullmäktige 2014-05-21 § 71). 
 
Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 mars 2018 skicka in 
kontaktperson samt postgiro/bankgironr för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till 
bankkonto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare av 
kontot som partistödet ska sättas in på. 
 
Uppgifterna ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas med 
”Partistöd 2018”. 
 
Redovisning av partistödet 
Partierna påminns om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen samt 
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 1 
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januari 2017 till 31 december 2017 och ska ges inges till kommunfullmäktige 
(kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång (2017-06-30). 

 
 
Linda Wahlström 
Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd 2014-05-21. Dnr. KS 604/14 -903 
Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. Dnr. KS 603/14 -903  
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Antagen	av	Kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	71.	Dnr:	KS	603/14‐903		

	
Partistöd 

	
Följande	beräkningsgrund	för	partistödet	ska	gälla	från	och	med	
den	1	januari	2015:	

	
Grundstöd:	10.000:‐/parti	i	fullmäktige	
Mandatstöd:	6.100:‐/ledamot	i	fullmäktige	
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Antagen	av	Kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	72	Dnr:	KS	604/14‐903,	att	gälla	fr.o.m.	2014‐10‐15	
	

Regler för partistöd 
	
Lagstöd 
Partistödet	regleras	i	2	kapitlet	9‐12	§§	kommunallagen	(1991:900)	där	det	framgår	att	
kommunerna	får	lämna	sådana	bidrag,	men	att	stödet	inte	får	utformas	så	att	det	otill‐
börligt	gynnar	eller	missgynnar	ett	parti.		
	
Valresultatet 
Valresultatet	utgör	beräkningsgrund	vid	fastställande	av	partistöd	och	andra	liknande		
situationer	då	mandatfördelningen	ligger	till	grund	för	en	fördelning.		
	
Ett	parti	är	representerat	om	det	har	fått	mandat	i	kommunfullmäktige	för	vilket	en	vald	
ledamot	är	fastställd	enligt	14	kapitlet	vallagen	(2005:837).	Det	är	Länsstyrelsen	som	fast‐
ställer	detta.	
	
Skulle	en	situation	uppstå	i	kommunfullmäktige	att	en	ledamot	byter	parti	eller	inte	repre‐
senterar	något	parti,	tillfaller	det	mandatbundna	stödet	för	just	det	mandatet	det	parti	för	
vilket	ledamoten	ursprungligen	valdes	in	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistödets syfte 
Partistöd	ges	till	de	politiska	partier	som	är	representerade	i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet	ska	användas	för	att	stärka	de	politiska	partiernas	ställning	i	den	kommunala	
demokratin	och	stödet	ska	användas	för	politisk	verksamhet	med	anknytning	till	Båstads	
kommun.	Partistödet	ska	användas	till	ett	långsiktigt	och	kontinuerligt	arbete	för	att	öka	
medborgligt	inflytande	och	valdeltagande	i	kommunen.	
	
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet	ges	som	ett	grundstöd	och	ett	mandatbundet	stöd.	
	
Komunfullmäktige	fattar	årligen	i	januari	månad	beslut	om	utbetalning	av	partistödet	
samt	hur	mycket	partistöd	respektive	parti	ska	erhålla.	Det	mandatbundna	stödet	betalas	
endast	för	mandat	som	är	tillsatta	i	kommunfullmäktige,	det	vill	säga	det	betalas	inte	ut	för	
tomma	platser	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistöd	får	bara	ges	till	ett	parti	som	är	en	juridisk	person.	
	
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till	parti	som	upphör	att	vara	representerat	i	kommunfullmäktige	ges	partistöd	för	åter‐
stoden	av	det	innevarande	året.	Detta	gäller	under	förutsättning	att	partiet	varit	represen‐
terat	i	de	sex	månader	som	närmast	följer	efter	mandatperiodens	början.		
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna	av	kommunalt	partistöd	(de	politiska	partierna)	ska	årligen	till	kommunfull‐
mäktige	ge	in	en	skriftlig	redovisning	som	visar	att	partistödet	har	använts	i	enlighet	med	
det	ändamål	som	anges	i	2	kapitlet	9	§	första	stycket	kommunallagen	samt	partistödets	
syfte	enligt	detta	dokument.	
	
Redovisningen	ska	avse	perioden	1	januari	‐	31	december	varje	år	och	ges	in	till	kommun‐
fullmäktige	(kommunkansliet)	senast	sex	månader	efter	redovisningsperiodens	(kalen‐
derårets)	utgång.	
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Av	redovisningen	ska	framgå:	
	
•	 Organisationsnummer	för	partiet.	
•	 Partiföreningens	stadgar.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	styrelseledamöter	samt	revisorer	för	innevarande	år.	
•	 Årsredovisning	från	föregående	år	samt	protokoll	från	årsmöte	som	visar	att	ansvars‐

frihet	beviljats.	Av	årsredovisningen	ska	det	framgå	hur	partistödet	har	använts.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	bankgiro,	plusgiro	eller	bankkonto.	Bankontouppgiften	

ska	styrkas	med	bankkontobevis.	
•	 Protokoll	från	partiföreningen	som	visar	vem	som	tecknar	föreningens	firma.	
	
En	av	mottagaren	(de	politiska	partierna)	utsedd	särskild	granskare	ska	granska	om	redo‐
visningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	mottagaren	har	använt	partistödet.	Granskarens	
rapport	över	granskningen	ska	bifogas	redovisningen.	
	
Kommunfullmäktige	får	besluta	att	partistöd	inte	ska	betalas	till	parti	som	inte	lämnar	
redovisning	och	granskningsrapport	enligt	2	kapitlet	11	§	första	och	andra	styckena	
kommunallagen.	
	
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet	ansvarar	för	att	förse	ekonomiavdelningen	med	underlag	för	utbetalning	
av	partistödet	i	februari	månad	årligen.		
	
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen	tolkar	och	tillämpar	bestämmelserna	för	partistöd.		
	
Kommunstyrelsen	får	dock	inte	besluta	om	utbetalning	av	partistöd,	då	denna	rätt	enligt	
lag	är	förbehållen	kommunfullmäktige.	
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 298  Dnr KS 001145/2017 - 900 

Beredning av motioner och medborgarförslag  
 
Beskrivning av ärendet Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S) väckte ett ärende om beredning av 

motioner och medborgarförslag i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-
25, § 242. 

 
 Under den senaste mandatperioden har antalet väckta motioner ökat med 80%. 

Det leder delvis till ökade handläggningstider, men också behov av att se över 
rutiner för besvarandet. Dels behöver metoderna ses över men också vilka som 
arbetar med besvarandet. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Olof Nilsson, daterad 2017-12-12. 
 Protokollsutdrag KS 2017-10-25, § 242. 
 
Förvaltningen förslag  1. Ärendet redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
  1. Ärendet redovisas och läggs till handlingarna. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001145/2017 – 900 
 
 

Beredning av motioner och medborgarförslag  
 
 

Förslag till beslut 
 
Ärendet redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S) väckte ett ärende om beredning av motioner och 
medborgarförslag i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25, § 242. 
 
Under den senaste mandatperioden har antalet väckta motioner ökat med 80%. Det leder del-
vis till ökade handläggningstider, men också behov av att se över rutiner för besvarandet. Dels 
behöver metoderna ses över men också vilka som arbetar med besvarandet. 
 
Bakgrund 
Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S) väckte ärende om beredning av motioner i kom-
munstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25, § 242. Ärendet behandlar att motioner inte behand-
las inom föreskriven tid – 1 år. 
 
Aktuellt 
Följande redogörelse utgår främst från motioner. Medborgarförslag följer delvis samma hante-
ring och har tidigare varit föremål för en grundlig utvärdering (dnr. KS 000227/2016).  
 
Det är korrekt att motioner och medborgarförslag inte har beslutats inom den föreskrivna ti-
den på ett år. Företeelsen, med lång handläggningstid, är inget som är nytt för Båstads kom-
mun, eller för merparten av Sveriges 290 kommuner. Den kan till viss del förklaras med en 
kultur att vilja besvara motioner noggrant, men främst att antalet ärenden har ökat. Nedan 
visas tabell med inkomna motioner i Båstads, Laholms och Ängelholms kommuner. 
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Som synes har de tre första åren under denna mandatperiod genererat en ökad volym av 
motioner jämfört med föregående mandatperiod (80%). Både Båstads och Ängelholms 
kommun har haft ett maktskifte sedan valet, vilket kan förklara den ökade volymen av väckta 
ärenden. Siffrorna ska inte tolkas som att färre ärenden bör väckas, utan snarare som ett 
sundhetstecken – att det finns en vital demokrati. Däremot leder antalet väckta ärenden till en 
ökad arbetsbelastning för förvaltningen. 
 
Aktuella förändringar 
Under hösten har kommunchefen och kanslichefen påbörjat ett arbete med hanteringen av 
väckta ärenden. Arbetet syftar till att få ned handläggningstiden. Nedan följer en redogörelse 
över några av delarna som kommer att genomföras 2017/2018. 
 

1. Ny process för handläggning 
Fram till 2010 bistod kommunkansliet den övriga förvaltningen med stöd i framskrivande av 
motionssvar. Processen förändrades sedermera och motionens ansvar överlämandes till verk-
samhetsområdet.  
 
För att underlätta hanteringen av motionssvaren kommer huvudansvaret att utgå från kom-
munkansliet. Nämndsekreterarna och kanslichefen kommer att samråda med berörda parter 
vid framskrivande av motionssvaren och kommer att ta ansvar för processen från ax till limpa. 
 

2. Riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag 
För att underlätta handläggningen av motioner för förvaltningen, och motionärerna, behöver 
riktlinjer uppdateras och besluta. Det är av vikt att samtliga aktörer vet spelreglerna. 
 
Utgångspunkten har tidigare varit att ett förslag antingen ska (1) bifallas eller (2) avslås, men 
det kan även vara att en motion (3) anses vara besvarad eller (4) blir föremål för utredning. 
Istället för att lägga tid på att utreda en komplicerad fråga – vilket har gjorts i flera fall – bör 
fullmäktige istället besluta om att en utredning ska göras. Slutligen kan även motioner (5) av-
skrivas från vidare hantering om så behövs. Det kan hända om den redan är besvarad via bud-
getbeslut (jämför beslut om gratis måltider för gymnasieskolan). 
 

3. Redovisning av motioner i kommunfullmäktige 
I kommunfullmäktige redovisas nya inkomna motioner i specifika ärenden. I samband med 
redovisningen finns möjlighet för kommunfullmäktiges ledamöter att yttra sig – exempelvis 
kan motionären motivera sin motion. Det vore önskvärt om motionären, eller någon i dess 
ställe, hade motiverat och argumenterat för sin motion i ett tidigt skede och inte först när be-
slut ska fattas. Denna punkt bör föras in i riktlinjerna för besvarande av motioner och medbor-
garförslag. 
 

4. Nämndernas ansvar för motionerna 
I dagsläget återfinns motioner endast i kommunfullmäktiges beslutslogg med information om 
ansvarigt politiskt organ. Det är av stor vikt att dessa ärenden också återfinns i nämndernas 
beslutsloggar. Därmed kan ledamöterna i det beredande organet verka för att prioritera dessa 
ärenden. 
 

5. Delegering av beslut om medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges presidium har sedan årsskiftet 2016/17 börjat föreslå kommunfullmäk-
tige att delegera beslutsrätten av medborgarförslag till andra organ – primärt kommunstyrel-
sen. Metoden bör minska handläggningstiden och minska administrationen. 
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6. Verkställigheten av besluten 
När kommunfullmäktige beslutar så ska det verkställas av respektive organ. Det finns i dagslä-
get inget kontrollmoment för det verkställandet, varvid ett sådant kontrollmoment bör upprät-
tas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kanslichef och kommunchef. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 
Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-10-25 1 av 1 

 

 

KS au § 242  Dnr KS 001145/2017 - 900 

Beredning av motioner och medborgarförslag 
 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C) väcker nytt ärende vid dagens 

sammanträde angående lång beredningstid för motioner och medborgarförslag. 
Den motsvarar inte den föreskrivna tiden på ett år.  

 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Ärendet får väckas. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001414/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för kommunstyrelsen 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Beslutsloggen daterad 2018-01-02 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning 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. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsloggen, daterad 2018-01-02. 
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Beslutslogg – kommunstyrelsen 2018 
 
 

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

2018-01-02 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Kommunkontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

000510/ 
2012 

En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingsplanen ska vara beslutad av KS senast  
mars 2014.  
 

 Information på förhandlings-
utskottet 2017-01-18. 

Löpande 
arbete 
pågår 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning - Fattat beslut  
att stoppa ombyggnation  
av JV9 

000582/ 
2015 

Beslut i KS 2016-04-13: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

 Ärendet utgick på KS au 
2017-04-18. 

 

§ 11, KS 2017-01-01 
Verksamhetsplan 
2017-2019 för Familjen  
Helsingborg 

000576/ 
2016 

Av de fem målområden som finns i verksamhetsplan 2017-2019 för  
Familjen Helsingborg och som direkt berör Båstads kommun, ska detta 
kommuniceras till kommunstyrelsen en gång per kvartal. 

 För handläggning 
i förvaltningen. 

Återkopp-
ling på KS i 
april 2017 
 

§ 139, KS 2017-05-03 
Regler för resursfördelning 
inom förskola, fritidshem, 
skola och gymnasium 

000674/ 
2016 

En politisk styrgrupp tillsätts för att ta fram resursfördelningssystem att 
gälla från 2018. Styrgruppen består att tre ledamöter från KS och två  
ledamöter från UN. 

 För handläggning 
i förvaltningen. 

 

§ 163, KS 2017-06-07 
Båstads kommuns närings-
livsorganisation 

000321/ 
2017 

Ärendet återremitteras. Förvaltningen får följande uppdrag: A) Förtydliga 
samtliga beslutspunkter för hur det kommunala ansvaret rörande närings-
livsfrågor ska utformas. B) Tydliggöra förslaget angående gränsdragningen 
samt inhämta synpunkter från tillväxtrådet. 

 För handläggning  
i förvaltningen. 

Februari 
2018 

§ 183, KS 2017-06-07  
Översyn av näringslivs-
policyn 

000652/ 
2017 

Ärendet får väckas och förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn  
av kommunens näringslivspolicy. 

 För handläggning  
i förvaltningen. 
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§ 206, KS 2017-09-06 
Nytt gruppboende enligt 
LSS 

000673/ 
2017 

Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja förstudie för  
nybyggnation av gruppboende enligt LSS. 

 För handläggning  
i förvaltningen. 

2018 

§ 82, KF 2017-04-19 
§ 248, KS 2017-11-08 
Systematiskt arbets-
miljöarbete 

001231/ 
2016 
000305/ 
2017 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-19, § 82, om att förvaltningen ska 
redovisa Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i KS. Detta utöver 
den årliga redovisningen av uppföljningen av det systematiska arbets-
miljöarbetet.  
 
Förhandlingsutskottet fick 2017-11-08 i uppdrag att bereda ärendet 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.             

 För handläggning  
i förvaltningen. 

Ärendet 
ska redovi-
sas årligen 
i KS, inkl.  
aktuell 
sjukskriv-
ningssta-
tistik. 

§ 207, KS 2017-09-06 
Utredning gällande  
HR Servicecenter 

000440/ 
2017 

1. Båstads kommun kvarstår i samverkansavtal med HR-servicecenter då 
utvecklingsarbete pågår. 2. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service 
Level Agreement). 3. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkreti-
serat så att det är möjligt att följa upp politiskt. 4. Det konkretiserade  
utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018. 

 För handläggning  
i förvaltningen. 

Februari 
2018 

§ 213, KS 2017-09-06 
Ansöka om dispens för 
sluttäckning av Svenstad 

000935/ 
2017 

Beslut i KS 2017-09-06 om att ärendet får väckas och förvaltningen får i 
uppdrag att bereda ärendet om sluttäckning av Svenstad. 

Kommunchef/ 
T&S-chef 

För handläggning  
i förvaltningen. 

 

§ 295, KS 2017-12-06 
Lokalisering av återvinn-
ingscentral i Båstads  
kommun 

000770/ 
2012 

Förvaltningen får i uppdrag att inleda en process, innehållande bl.a. ett 
tidigt samråd med länsstyrelsen, för att studera samtliga alternativ för  
lokalisering av återvinningscentral i Förslövsområdet.       

Kommunchef För handläggning  
i förvaltningen. 

 

§ 219, KS 2017-10-04 
Väckt ärende: Polisens 
statistik samt trygghets-
mätning 

001047/ 
2017 

1. Ärendet får väckas. 2. Polisens och BRÅ:s brottsstatistik för Båstads 
kommun redovisas kvartalsvis för kommunstyrelsen. 3. Polisens 
trygghetsmätning presenteras för kommunstyrelsen i december. 

   

§ 235, KS 2017-10-04 
Väckt ärende: Åtgärds-
paket för en budget i  
balans 2017 

001049/ 
2017 

Nytt ärende väcks under sammanträdet om åtgärdspaket för budget i  
balans 2017: Förslag om inköpsstopp av möbler, teknik och utbildningar. 
Försök att avveckla bilpoolen som kostar cirka 600 00 kr.  
Fortsatt vakansprövning av tillsvidaretjänster.     

 För handläggning  
i förvaltningen. 

 

§ 268, KS 2017-11-08 
Väckt ärende:  
Budgetprocessen 

001218/ 
2017 

Nytt ärende väcks under sammanträdet mot bakgrund av otydligheterna 
kring kommunens budgetprocess.           

 För handläggning  
i förvaltningen. 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Teknik och service 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och  
ventilationsanläggningar 

000085/ 
2012 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående.  
 
Genomförd kontroll hösten 2014 resulterade i ett antal objekt med icke 
godkänd OVK. Efter redovisning av sammanställning för 2015 på KS au 
2016-05-25 har Båstadhem tillsammans med kommunen vidtagit åtgärder 
för att få dessa godkännda. 

Teknik och 
service/ 
Båstadhem AB 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med Teknik och 
service. 
 
Muntlig information efter 
årsskiftet. 
 
Muntlig och skriftlig inform-
ation på KS au 2017-03-01. 
Skriftlig information till KS 
2017-03-15. 

Samman-
ställning-
en redovi-
sas årligen 
för KS au 

§ 102, KS 2016-04-27 
Översyn av kommunens 
fastigheter 

000593/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 2016-04-27 i uppdrag att göra en översyn av 
kommunens fastigheter. Ärendet återremitterat på KS 2017-06-07 för  
ytterligare beredning. 

Teknik och 
service 

För handläggning  
i förvaltningen. 
 
 

 
 
 
 

§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägföreningar/ 
samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-04-13 i uppdrag att göra en utredning vad 
kommunalt huvudmannaskap får för konsekvenser samt att upprätta en tidsplan 
över hur detta skulle kunna genomföras. Till ärendet hör även frågan om driftning  
av lekplatser i kommunen (KS 001262/2016). 

Teknik och 
service 

För handläggning  
i förvaltningen. 
 
 

Hösten 
2017 

§ 23, KS 2017-01-11 
Utvärdering av kvalitén på 
städningen i kommunens 
lokaler 

000044/ 
2017 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en utvärdering av kvalitén på  
städningen i kommunens lokaler. 

Teknik och 
service 

För handläggning  
i förvaltningen. 
 
 

 

§ 178, KS 2017-06-07 
Ställplatser för husbilar  
och husvagnar 

000619/ 
2017 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Teknik och 
service 

För handläggning  
i förvaltningen. 
 
 

 

§ 177, KS 2017-06-07 
Avlopps- och vatten-
ledningar längs med 
sydkusten 

000618/ 
2017 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Teknik och 
service 

För handläggning  
i förvaltningen. 
 
 

 

§ 192. KS 2017-09-06 
Försäljning av  
Bjärehemmet 

001295/ 
2016 

Beslut i KS den 6 september 2017: Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-23, punkt d, dvs. 
undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika liknande utfall i 
framtiden. Förvaltningen redovisar till kommunstyrelsen i november 2017. 
Därefter begärs hos styrelsen för Båstadhem AB att man kallar till extra 
bolagsstämma. Syftet är att med styrelsen och verkställande ledning gå  
igenom den juridiska granskningen och säkerställa att bolaget i  

Teknik och 
service 

För handläggning  
i förvaltningen. 

 

127



fortsättningen följer ägardirektiven. 

§ 210, KS au 2017-09-19 
Väckt ärende: Utvärdering 
av skötselavtal avseende 
grönyteskötseln 

000979/ 
2017 

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

För handläggning  
i förvaltningen. 

 

§ 223, KS 2017-10-04 
Väckt ärende: Cykelvägar 
i anslutning till Laholms 
kommun 

001048/ 
2017 

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laholms kommun ta fram 
en handlingsplan i syfte att genomföra en cykelväg mellan Östra Karups 
kyrka och Hasslövs idrottsplats under nästa mandatperiod.   

Teknik och 
service 

För handläggning  
i förvaltningen. 
 

 

§ 304, KS 2017-12-06 
Utredningsuppdrag till 
förvaltningen avseende 
fastigheten Plommonet 

001313/ 
2016 

Nytt ärende väcks under sammanträdet. Ärendet får väckas och läggs till 
tidigare ärende om hantering av Plommonet, samt skickas till förvaltningen 
för beredning. 

Teknik och 
service 

För handläggning  
i förvaltningen. 

 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
§ 246, KS 2017-11-08 
Hantering av överskott 
från flyktingverksamhet 

001417/ 
2015 

Förslag till KF om att förslag på användning av överskott från flykting-
verksamhet i enlighet med bilaga 1 godkänns. Förvaltningen redovisar  
uppföljning av satsningen per tertial till KS. 

Integrations-
chefen 

Återremiss i KF 2017-12-20.  
 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Barn och skola 
§ 37, KS 2017-02-01 
Samverkan med Laholms 
kommun om grundskola 
F-9 

000040/ 
2017 

Förslag från förvaltningen och utbildningsnämnden om att fastställa Letter 
of Intent gällande grundskoleplatser i Hemmeslövsområdet. Ärendet  
återremitterades i KS 2017-02-01 för klarläggande.  

Skolchefen För handläggning  
i förvaltningen. 

 

§ 91, KS 2017-04-05 
Svar på motion - Simning 
för kommunens barn i  
åldern 6-12 år 

000792/ 
2016 

Ärendet återremitteras för inhämtande av yttrande från Barn och skola om 
hur kommunen uppnår skollagens krav på simkunnighet. Förvaltningen får 
i uppdrag att undersöka om Vårlidens och Riviera Strands bassänger går att 
nyttja för skolornas simundervisning. 

Skolchefen För handläggning  
i förvaltningen. 

 

§ 170, KS 2017-06-07 
Hållbar och optimal  
förskole- och grundskole-
struktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning 
(skolutredningen) 

000553/ 
2017 

Remiss: Skolchefen har bett partierna representerade i kommunfullmäktige 
att senast 2017-11-10 inkomma med ifrågasättande/synpunkter på  
konsekvensanalysen av optimal skolorganisation för södra sidan. 

Skolchefen För handläggning  
i förvaltningen. 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning  
i förvaltningen.  
 
Vilande i avvaktan på  
avveckling av vattentäkten.   

Avhängigt 
avtal med 
Sydvatten 

§ 41, KS 2016-03-09 
Inriktningsdokument 
för Grevies utveckling 

000032/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning  
i förvaltningen. 
 
Inriktningsdokumentet  
godkänt att ställas ut för 
samråd på KS 2017-05-03. 

 

§ 195, KS 2017-09-06 
Detaljplan för Sunnan 10 
m.fl. - Beslut om fort-
sättning av projektet 

001447/ 
2012 

Beslut i KS 2017-09-06 om att återremittera ärendet med yrkande om att 
förvaltningen utreder om det är möjligt att avtala om upplåtelseform. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

Genomgång med KS au vid 
extra möte 2017-10-18  
utifrån grunderna för  
återremissen. 

Sommar/ 
höst 2018 
 

§ 225, KS 2017-10-04 
Namnsättning av planerat 
vård- och omsorgsboende 
och ny väg i Förslöv  
(Förslöv 2:4) 

000523/ 
2017 

Namnkommittén har tagit fram ett förslag på namn för det nya vård- och 
omsorgsboendet i Förslöv samt på den nya gatan upp till boendet.  
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till namnkommittén för att ge 
vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Namn- 
kommittén 

Vård- och omsorgsnämnden 
har lämnat sin synpunkt på 
förslaget 2017-12-18. 

Februari 
2018 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Vård och omsorg 
§ 262, KS 2017-11-08 
Väckt ärende: Socialt inne-
håll och anhörigstöd 

001219/ 
2017 

Nytt ärende väcks under sammanträdet mot bakgrund av motionen från 
Moderaterna som blev bifallen i kommunfullmäktige 2017-02-15,  
Dnr: 000585/2016. 

Vård och  
omsorg 

För handläggning  
i förvaltningen. 

 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
 
 

   
 

   
 

129



 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001415/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Protokoll - styrelsemöte 7/2017 från NSR AB  
 
b). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) protokoll 2017-12-14 
 
c). Styrelseprotokoll nr 7 från Båstadhem AB 2017-12-14 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkomna delgivningar. 
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NSR® 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2017 -12- 2 0 
Protokoll Styrelsemöte 7/2017 med styrelsen i NSR AB 

fredag 2017-11-17, kl. 9-12 onr ... :\:;$. .. 9.9 .. ~ .. Y .. !.S/. 
"' o.Lx.:-:-... ~.o.o ......... 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

på Erikslund, Ängelholm ...... ~~ 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, Bo 
Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh, Reino 
Persson, Robin Holmberg och Christer Hansson. 

Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Rickard Sallermo, 
Eva Ingers, Kjell Näslund, Rolf Ottosson, Carl-Axel Andersson och Lennart 
Nilsson. 

Personalrepresentanter: 

Övriga: 

Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 
Mats Örth, Ekonomichef under§ 73, Kerstin Gustafsson, Verksamhets och 
Utvecklingschef och Dusan Raicevic, Vera Parks affärsutvecklare under§ 80. 

Anmält förhinder: Peter Knutsson, Sa.hand Kousha, Niklas Svalö, Toiwo Henriksson. 

Mötets Öppnande 
§ 71 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkäima föreslagen dagordning. 
att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet. 
att godkänna styrelseprotokoll 6/ 2017. 

§ 72 Ekonomiska rapporter 
VD Kim Olsson informerar om resultatet t.o.m. september 2017. 

Resultatet för NSR-koncemen visar på en vinst på 1,2 Mkr vilket är 4,3 Mkr bättre 
än budget. Prognos för 2017 beräknas följa budgeterat resultat. 
Hittills har investeringar för 5,4 Mkr genomförts under 2017. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 73 Budget 2018 och Plan 2019-2020 
Mats Örth presenterade budgeten för 2018 på förra mötet som bygger på en 3 
årig affärsplan. Det har även hållits presentation för styrelsen samt en 
budgetfrågestund med styrelsen den 31 oktober där Mats redovisade svar på de 
frågor som kom in från styrelsen. Mats Örth har även presenterat underlaget för 
Tekniska och Ekonomiska delegationen. 

Beslutar 
att godkänna Budgeten för 2018 samt Plan 2019-2020 och lägga dem till 
handlingarna. 

§ 74 Förslag till förändring av öppettider ÅVC 2018 
VD Kim Olsson presenterar det nya förslaget gällande förändrade öppettider för 
Bjuv då det återremitterades på förra mötet. Här har det tittats på statistik för 
vilka tider kunderna mest har besökt Å VC:n. Det nya förslaget är att ha öppet 
mellan 12-18 på måndagar och torsdagar istället för 13-19. 

Öppettiderna föreslås bötja gälla från och med 2018-01-01. Båstads Å VC har 
redan nya öppettider från och med 2017-11-01. 

Beslutar 
att godkänna de nya ÅVC öppettiderna från och med 2018-01-01 och lägga den 
till handlingarna. 

§ 75 Lokalisering av återvinningscentral i Åstorp/Bjuv 
VD Kim Olsson informerar om att ärendet har varit uppe i tekniska utskottet i 
Bjuvs kommun och att man ställer sig positiva till placeringen av den nya 
återvinningscentralen. Processen ska nu dras igång gällande detaljplan och 
diverse tillstånd ska sökas därefter. Tidsplanen är minst 1 år. Frågan som ställs 
är vilken klass som ska sökas på Miljötillståndet då man vill kunna behandla 
insamlat material på plats. 

Ärendet kommer att behandlas på nästa möte och mer information kommer. 

VD Kim Olsson berättar att Båstad kommun inte har avrapporterat något nytt 
om vart den nya återvinningscentralen ska placeras. Då det nu står klart att det 
inte kommer att finnas någon ÅVC i Båstad från 1 april 2019 på grnnd av 
uteblivna beslut i Båstad kommun är det viktigt att NSR kommunicerar tydligt 
denna problemställning. 

Beslutar 
att godkätma rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 76 Marknadsrapporter 
a. HELGA 

VD Kim Olsson informerar om projekt HELGA som är ett samarbete mellan NSR, 
Kemira Kemi, Öresundskraft samt Helsingborgs hamn gällande flytande gas som 
alternativt bränsle till fordon såsom inom sjöfart och vägtransport. I projektet 
tittar man på hur marknaden ska kunna växa samt att man tittar på andra 
segment att jobba mot. Kim informerar att deltagarna har bestämt att pausa 
projektet. 

Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 77 Verksamhetsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om hot och våld situationen inom NSR. Ute på 
Å VC:erna har bommarna gjort att antalet fall har minskat. Det har resulterat i en 
bättre arbetsmiljö för de som jobbar där. På kontoret har det också blivit bättre 
då NSR jobbar med utbildningar i att hantera konflikter. För chaufförerna har 
det tyvärr inte blivit mindre hotfullt och detta är något som behövs jobbas vidare 
med. VD Kim Olsson understryker vikten av att anmäla tillbud och att skapa rätt 
förutsätblingar för medarbetarna. 

VD Kim Olsson informerar om datalagring och EU:s nya förordning GDPR 
(General Data Protection Regulation) som träder i kraft maj 2018. Det handlar 
om hur hantera individuella uppgifter i sin datahantering. 
Offentlighetsprincipen ligger ovanför och kan inte elimineras. Ansvarig för 
arkivet och PUL samt redovisning av detta till styrelsen blir Dragana som 
efterträder Cecilia vid årsskiftet. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 78 Renhållning 
VD Kim Olsson berättar om Länge Leve Prylen som är ett samarbete mellan NSR, 
Nårab och LSR som i ett led i Skitlite 2020 i att minska avfallsmängderna och att 
öka insamlingen av återbrnk vid utvalda ÅVC:er. Det har gjorts insatser gällande 
bemanning och kommunikation vid bommarna samt diverse event för att 
inspirera invånarna att inte slänga utan att istället rädda prylar och ge dem nytt 
liv. Det har även skapats en hemsida med intervjuer och återbrukstips på 
http://langeleveprylen.se. På hemsidan finns fem stycken filmer vars budskap är 
att väcka medvetenheten gällande vårt konsumtionsmönster och visa på 
alternativ istället för att slänga. 
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VD Kim Olsson presenterar resultatet på Nils Holgersson undersökningen som 
är en jämförelse för vad det kostar med renhållningen för flerfamiljsfastigheter 
och där våra kommuner har fått följande placeringar av landets 290 kommuner 

Helsingborg - plats nr 4 
Höganäs - plats nr 12 

Ängelholm - plats nr 15 
Båstad - plats nr 61 
Bjuv/Åstorp- plats nr 109/110 

Rapporten finns att hitta här: http://ni lsholgersson .nu/rapporter/rapport-2017/ 

§ 79 Utvärdering av styrelsearbete och VD 
Ordförande Kenneth Lantz informerar om utvärderingen. 

§ 80 Vera Park 
Kerstin Gustafsson och Dusan Raicevic berättar om Vera Park som ett 
utvecklings forum för cirkulär ekonomi/system flöden. Det är ett samarbete 
mellan olika aktörer såsom näringsliv och universitet. Huvuduppgiften är att 
skapa nya jobb i regionen och ett bättre samarbete för att skapa ett mer hållbart 
samhälle. Idag tillverkas och säljs en mängd olika produkter och tjänster med 
avfall som råvara. Det finns drygt 15 olika projekt igång på Vera Park inom olika 
områden idag. 

Vera Park kan delas upp i en fysisk uthyrningsverksamhet och en tjänst och 
serviceverksamhet för utveckling och export. Vera Park service och tjänst 
erbjuder tjänster såsom, testbädd Vera Park Academy, Vera Park Certificate of 
Circularity samt Vera Park International där man har skapat olika samarbetsavtal 
och genomfört studiebesök med olika länder för att exempelvis hjälpa till med 
uppbyggnad av avfallsanläggningar. 

Kerstin Gustafsson berättar om tankarna på att Vera Park service och tjänst ska 
stå på egna ben och att man måste kunna skriva egna avtal med externa 
organisationer och för att kunna göra detta behövs ett eget 
organisationsnummer. Hittills har avtalen tecknats med NSR som motpart. Det 
är dags att skissa på den fortsatta utvecklingen. För den regionala utvecklingen 
är det viktigt att hitta rätt struktur på hur det ska drivas vidare. Vilka ska vara 
med och äga och hur ska bolagsbildningen se ut? Här krävs total öppenhet och 
transparens. Dels måste det utredas hur relationen till NSR ska se ut framöver, 
vilka risker finns samt vad som blir möjligt på egna ben. Hur kan externa och 
interna krafter samverka och utvecklas? Kerstin tar gärna emot tankar och 
synpunkter på detta inför nästa möte februari 2018 på 
kerstin. gustafsson@nsr.se. 

Beslutar 
att godkfuma rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 81 Anmälningar 
Vice Ordförande Bemer Lundgren berättar om Avfall Sveriges hästmöte i 
Stockholm med presidiet. Mer information om hästmötet finns på 
http://ftp.avfallsverige.se. Användarnamn: HOSTMOTE. Inget lösen krävs. 
Bemer Lw1dgren berättar om digitaliserad avfallshantering i Bergen kommw1 
och där man byggde e-plattform för att hantera allt. 

§ 82 Övriga frågor 

Carl-Axel Andersson berättar om Sveriges första avfallsplockare i form av en 
robot som plockar plast och slänger i rätt binge. 

Kjell Näslund framför fråga om svarta sopsäckar utgör ett problem på ÅVC när 
man inte kan se vad som slängs. Genomskinliga säckar borde vara bättre samt 
att man inte kan återvinna svart plast. 

§ 83 Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2017-11-17 

Vid protokollet 

/~ 1f 11 z/ J/z--,~cl~so? 
Martina Troedsson /' 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

1 (3) 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokol I 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2017-12-14, kl. 09.30-11.00 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare 
Kenneth Larsson, tjänstgörande ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Karin utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen. 

3. Information från vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Eddie Grankvist informerar. 

Fontänhuset i Båstad: behov av hjälp med ekonomin samt tillskott i kassan. Detta 
verkar nu vara på gång, från 1,2 mkr till 1,5 mkr årligen. Om kommunen själva hade 
drivit denna verksamhet så hade det kostat motsvarande 3 mkr, menar Eddie. 
Fontänhuset har de senaste åren tvingats till neddragningar, haft ett eftersatt 
fastighetsunderhåll samt drabbats av en hel del inbrott. Det hade kanske varit 
enklare för dem att köpa loss fastigheten? Vad säger styrelsen? Goda kontakter 
finns med både hantverkare och sponsorer. 

Sommaren 2 017 inom Vård och omsorg: en ansträngd sommar, särskilt inom 
hemvården i Torekov. Över 4 000 timmar har lagts på dem som kommer från 
andra kommuner. Enligt Socialtjänstlagen måste vi hjälpa även dem som är här 
tillfälligt. Men denna period är inte längre bara maj-augusti utan snarare 
april-oktober. Vi får till stora delar pengarna tillbaka från respektive hemkommun, 
men tiden får vi aldrig igen. 

Nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv: byggstart till sommaren 2018 med 
43 VO-platser totalt. Ett bygge som kommer att kosta 130-150 mkr och som 
kommer att bedriva verksamhet där i 30-40 år. Presentation av de senaste 
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skisserna sker på årets sista möte med nämnden 18 december. Lite småändringar 
sedan sist, mest interiört. Inga balkonger, trots KPR:s förslag! Vad får det för konse
kvenser? De äldre får svårare att på egen hand ta sig ut i friska luften? Ska rådet 
ändå driva frågan vidare och skicka in sin skrivelse på nytt till exploatören? Sekre
teraren mejlar rådets yttrande till presidiet. Namnförslag? "Lingården" från förvalt
ningen, "Haga Park" från nämnden. Kommunstyrelsen förväntas besluta om namnet 
i början av nästa år. 

Höstens inspektioner från Arbetsmiljöverket: ganska kritisk rapport och det 
finns en del brister för förvaltningen att ta tag i. Dock ingenting som rör våra vård
och omsorgstagare. Det gällde en del annat, allt ifrån personalens arbetsmiljö och 
arbetstider till dammsugning, hantering av kemikalier och körningar. Jämfört med 
andra verksamhetsområden kör Vård och omsorg exempelvis runt i ganska små 
bilar. Även övertid och larm (analogt/digitalt) nämndes kort av Eddie. 

Inbrott på nytt på Bjäredalen i Förslöv: stöld av mobiltelefoner och bärbara 
datorer. Åtgärder på gång i form av bättre belysning och övervakningskameror. 
Vård och omsorg delar byggnaden med andra verksamheter. 

Vård och omsorgs ekonomi: cirka -9,1 mkr för 2017. Det som kostar är framförallt 
hemvården, vård- och omsorgs boendena samt stöd och omsorg. Tillskott för 2018 
på 10 mkr, vilket ger möjligheter och hopp inför framtida satsningar. 

Under nästa år kommer hela nämnden att besöka samtliga våra vård- och 
omsorgs boenden: kanske kan inspirera rådet att göra något liknande? 

Förslag från Socialstyrelsen om att personer med demens ska få sällskap i samband 
med sina måltider. En bra ide men som kommer att kräva mer tid och pengar från 
hemvårdens resurser. Almgården nämndes kort i detta sammanhang. Skogsliden: 
framtida demensboende? Andelen dementa bara ökar och ökar. 

4. Nya hälso- och sjukvårdsavtalet - Uppföljning 
Hemtagningsteamets roll? Vård- och omsorgschefen kan berätta mer vid tillfälle. 

5. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
Beslut i kommunstyrelsen 6 december: Tillväxtrådet får i uppdrag att ansvara för 
att en tillgänglighetsguide, exempelvis genom medverkan i Tillgänglighetsdatabasen 
{TD), upprättas i samarbete mellan Båstads kommun och Båstad Turism och 
Näringsliv. Ett bra beslut i rätt riktning! 

6. "En välplanerad äldreomsorg" Information från SPF 
Bilagan skickades med ut i kallelsen. Lilla KPR-gruppen tar en närmare titt på detta. 

7. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 19 oktober godkänns och läggs till handlingarna. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Begagnade ljudböcker: lämna som gåva till Vård och omsorg? 
Eddie tar med sig frågan. 
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Utfrågning av politiker från samtliga partier inför höstens val. När är parti
programmen klara? Vilka frågor bör rådet ställa? Gratis bussåkning för alla som 
fyllt 70 år? Karin berättar att hon tillsammans med byarådet i Östra Karup skickat 
in en skrivelse till kommunstyrelsen angående gratis resor för ålderspensionärer. 
Sekreteraren mailar ut frågorna från den senaste utfrågningen till alla i rådet efter 
mötet. 

Kenneth nämner anhörigdagen kort. 

Stig tycker att det är viktigt att rådet vidhåller sin ståndpunkt kring balkongerna 
på nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv. 

Karin nämner kören "Glädjespridarna" som gjort en mängd framträdanden i år utan 
att begära någon ordentlig ersättning. Finns det kulturbidrag att söka? 
Sparbanksstiftelsen Gripen? 

Lena nämner "Vången", samlingslokalen på Malens Trygghetsboende. Vilka kan 
besöka lokalen och när? Ingela menar att det går bra om man känner någon som bor 
där, men det bör inte vara ett krav för att kunna komma in. Sekreteraren skickar ut 
ett beslut från kommunstyrelsen till alla i rådet efter mötet som kanske kan svara 
på en del frågor kring detta. 

Tore nämner ett par tidningsartiklar som alla betonar vikten av samvaro och 
samtal för alla äldre. 

Claes kommenterar Arbetsmiljöverkets rapport och lyfter fram vikten av att 
personalen legitimerar sig. Han nämner kort ensamheten bland våra äldre. 

Gunilla nämner de utbildningar som hållits för de äldre där de lär sig att hantera 
moderna telefoner och datorer. Christer nämner då bibliotekens satsning på att 
hjälpa äldre besökare med detta. Öppet hus inom kort? 

Laila nämner matlådorna som körs ut till våra äldre och som ibland kommer i 
femdagarsförpackningar. Det verkar inte alls bra. Matpatrullen nämns. Skulle 
rådet vid tillfälle kunna åka runt via oanmälda besök och testa maten på våra 
VO-boenden? 

9. Förslag till sammant rädesdatum för KPR 2018 
Torsdagar kl. 10.00 - 12.00: 8 februari, 12 april, 14 juni, 23 augusti, 11 oktober 
och 6 december. 

10. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 8 februari kl. 10.00 i Ingrid-Marie. 

Ordföranden avslutar mötet med att tacka för det gångna året och önskar samtliga 
närvarande en God Jul & ett Gott Nytt År! 

c:;;;.,1'4,JP ~L Tor~~;tm ~ri(&"~n 
~ l::i_lxv 
Karin Wilson 

Ordförande Sekreterare Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-03 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000006/2017 – 904 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Sofia Lindström 2017-12-15 
 
b). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan december 2017 
 
c). Delegationsbeslut - Teknik och Service, Sven-Inge Granlund 
 
d). Delegationsbeslut - Teknik och Service, Jan Bernhardsson  
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut.   
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[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -12- 19 
Dnr .. ~S .. Q9~.~\.~./ .. 
..... 2n.Qt::l: .. : .. ..... Q9 .......... .. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Underskrift 
Datum 

2017-12-15 
Namnförtydligande 

Sofia Lindström 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

2017-12-08 

Utdelning ur Sociala Samfonden 

Julen 2017 

Ensamstående kvinna 
Ensamstående kvinna 
Ensamstående man 

Summa: 

Totalt a ta l sökande till f nden: tre stycken. 

Assistent Ind 
0431-770 44 

833 kr 
833 kr 
833 kr 

2 499 kr 

1 (1) 

Båstads kommun 

Bildning & arbete 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMMUN 
Kommunrtyrelsen 

2018 -01- 0 2 
Dnr .. ~.tri .. 9..9..C!.9.Q~Jf--OJ :J

·-c;ti~ 
•••••t111n•••••••••••••••~••••• 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A026 2017-12-12 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. Sa§ Dödsboanmä Katharina Arvidsson 
Ian till 
Skatteverket 

KS/A026 2017-12-13 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. Sa§ Dödsboanmä Katharina Arvidsson 
Ian till 
Skatteverket 

KS/A026 2017-12-15 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. Sa§ Dödsboanmä Katharina Arvidsson 
Ian till 
Skatteverket 

Underskrift 
Datum 

2018-01-02 
Namnförtydligande 

Katharina Arvidsson, Kundcentermedarbetare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Z017 -1Z- l 9 
Dnr ... !5.~ .. e9.?$.<?.fr/.?t? I 1-

- 7 <J tt-............................ , ..... 
Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

F001 2017-12-01 KS2017-00 Beslut om utbetalning av Verkställighe Sven-Inge Granlund 
1407-907 verksamhetsbidrag våren t 

2017 till barn- och 
ungdomsföreningar 

F001 2017-12-01 KS001153/ Beslut om utbetalning av Verkställighe Sven-Inge Granlund 
2017-907 investeringsbidrag 2017 till t 
mfl barn- och ungdomsföreningar 

Datum 

2017-12-18 

Underskrift 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -1Z- 19 
Dn• K.?..[.'{Q.~!l.Q.~~(;O 11-

•··· . t:IO.._,. 
•••••••••••••~•••'••o ooe11110•••• 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS008 2017-10-10 KS001053/ Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
2017-200 installation av värmepump för 

bergvärme på fastigheten 
Varan 7:97, Jägaregatan 2 i 
Torekov 

TS001 2017-10-24 M1731 Yttrande över Ingen erinran Jan Bernhardsson 
fastighetsbestämni ng 
berörande Eskilstorp 6:21 m fl 
samt avstyckning från 
Eskilstorp 6:21 från 
Lantmäteriet 

TS008 2017-11-07 B2017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
585 bygglov för nybyggnad av två 

enbostadshus efter rivning av 
befintliga byggnader, Småryd 
10:1, Smårydsvägen 3 

TS008 2017-11-13 B2015-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
453 bygglov för nybyggnadf av 2 st 

flerbostadshus om totalt 34 
lägenheter med källare och 
komplementbyggnader, 
T rollbäcken/ Apelgården, 
Båstad 109:575, Aromavägen 
50 i Båstad 

TS008 2017-11-16 B2017-001 Grannehörande angående Ingen Jan Bernhardsson 
101 bygglov för nybyggnad av erinaran 

flerbostadshus 16 st 
lägenheter, Vistorp 7:93 

TS008 2017-11-22 B2017-001 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
010 bygglov för parkeringsplatser, 

Ängelsbäck 5:82, 
Stålhögavägen 115 

TS008 2017-11-23 B2017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
887 bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus till tvåbostadshus, 
ny fritidsbostad, Ydrehall 9, S:t 
a T oras väg 26 i T orekov 

TS008 2017-11-23 B2013-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
005 bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus med tillhörande 
garage, Eskilstorp 9:133 

TS008 2017-11-23 B2017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
897 bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus med takkupa, Pilken 
8, Södra vägen 411 
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Datum 

2017-12-18 

148


	Dagordning
	1.Val av justeringsperson
	2.Godkännande av dagordningen
	3.Informationsärenden
	4.Detaljplan för del av Vistorp 7:19 - Beslut om planbesked
	5.Optimal förskoleorganisation - Akuta åtgärder
	6.Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola
	7.Åtgärdsplan - OVK, ytskikt och lokalvård avseende Malens förskola
	8.Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning - Delegationsbeslut för ordförande
	9.Svar på motion - Byggande av hyresrätter i Båstads kommun
	10.Svar på motion - Bygga hyreslägenheter
	11.Svar på motion - Inrättande av demokratidag i kommunal regi
	12.Svar på motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun
	13.Svar på motion - Politisk breddning av tillväxtrådet
	14.Svar på motion - Vägföreningar i Båstads kommun
	15.Svar på medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun
	16.Svar på medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete
	17.Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018
	18.Svar på granskning av kommunens upphandlingsverksamhet
	19.Utbetalning av partistöd 2018
	20.Beredning av motioner och medborgarförslag
	22.Beslutslogg - kommunstyrelsen
	23.Delgivningar - kommunstyrelsen
	24.Delegationsbeslut - kommunstyrelsen



