
ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2018-03-07 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 7 mars 2018 kl. 10.00-15.00. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP), ej närvarande§§ 70-71 
Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Thomas Nerd (S) 
Christer de la Motte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M) 

Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Kristina Geiger, kommundirektör 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Ingela Stefansson (S). Ersättare: Jessica Andersson (S). 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 13 mars 2018 kl. 08.30. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-03-07 

Från och med 2018-03-14 till och med 2018-04-05 

Kommunkontoret i Båstad 

~ z,;;fff_ 
Henrik Andersson 

Sida 

1 av26 

§§ 62-82 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 

SAMM ANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

KS § 62 Dnr KS 001412/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 63 Dnr KS 001413/ 2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 64 Dnr KS 001411/2017 - 900 
Informationsärenden 

KS § 65 Dnr KS 000153/2018 - 300 
Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer i Båstads kommun 

KS § 66 Dnr KS 000618/2017 - 500 
Avlopps- och vattenledningar längs med sydkusten 

KS § 67 Dnr KS 001048/2017 - 300 
Cykelvägar i anslutning till Laholms kommun 

KS § 68 Dnr KS 000028/2018 - 903 

Sida 

2 av26 

Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområden 

KS § 69 Dnr KS 000291/2018 - 900 
Väckt ärende: Rekryteringsprocessen 

KS § 70 Dnr KS 000156/2018 - 905 
Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och driftsprojekt från 2017 till 2018 

KS § 71 Dnr KS 000164/2018 - 905 
Reducering och förändring av 2018 års investeringsbudget 

KS§72 DnrKS000027/2018-906 
Tidsplan i budgetprocessen 2019 

KS § 73 Dnr KS 000553/2017 - 905 
Hantering av överskott från flyktingverksamhet 

KS § 7 4 Dnr KS 000982/ 2017 - 600 
Svar till IVO angående tillsyn av HVB-hem Skutan i Båstad - Dnr. 8.4.2-32778/2017 

KS§75 DnrKS000440/2017 - 900 
Uppföljning av utvecklingsarbete gällande HR-servicecenter 

KS§76 DnrKS001308/2017-900 
Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport - 2017 /057871 

KS§77 DnrKS000184/2018-200 
Avtal om räddningssamverkan 2018 

justerandes signaturer Utdra!!sbestvrkande 

o, btv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 

KS § 78 Dnr KS 000016/2015 - 901 
Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

KS § 79 Dnr KS 000910/2017 - 901 
Ändringar i Instruktion för kommundirektören 

KS § 80 
Beslutslogg 

KS § 81 
Delgivningar 

DnrKS001414/2017-900 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

KS § 82 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

)usterandes signaturer 

Sida 

3 av 26 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 4av26 

KS § 62 Dnr KS 001412/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S) . 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Jessica Andersson (S). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 13 mars kl. 08.30. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 26 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Väckt ärende: 

§ 69 - Rekryteringsprocessen 

Nya informationspunkter: 

b) Lägesrapport Västra Karups skola (Jan Bernhardsson) 

c) Arbetsmiljöenkät i kommunhuset- delrapport (Kristina Geiger) 

d) Rekrytering av ny skolchef samt slutintervju av den avgående skolchefen 
(Kristina Geiger) 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 6av26 

KS § 64 Dnr KS 001411/2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Redovisning av medarbetarundersökningen från 2016 

Protokollsanteckning 

b). Lägesrapport Västra Karups skola (Jan Bernhardsson) 

c). Arbetsmiljöenkät i kommunhuset - delrapport (Kristina Geiger) 

d). Rekrytering av ny skolchef samt slutintervju av den avgående skolchefen 
(Kristina Geiger) 

Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderaterna lämnar 
följande protokollsanteckning avseende informationsärende a): 

1 tj änsteskrivelsen "Redovisning av medarbetarundersökning från 2016" finns 
en mening där man menar att "de mindre positiva delarna kan hänföras till de 
under undersökningsåret verksamma ledningspersonerna". Vi kan inte på 
något sätt finna belägg för detta i den fortsatta redovisningen i dokumentet. Det 
är ett påhopp på ledningspersoner som vi inte accepterar. Naturligtvis finns 
förbättringsmöjligheter och vi vet att ledningspersoner och personal hanterar 
detta. Det behövs inga påhopp som vi upplever att det finns i tjänsteskrivelsen. 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

2018-03-07 

KS § 65 Dnr KS 000153/2018 - 300 

Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer 
i Båstads kommun 

7 av26 

Ett planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö har tagits fram som 
stöd till arbetet med översiktsplanen och vägledning för bygglov och 
förhands besked. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2018-02-07, 
med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag KS au 2018-02-20, § 29. 

Kommunfullmäktige antar planeringsunderlaget för landskap-, natur- och 
kulturmiljö som underlag för översiktsplanen. 

Kristina Bell, översiktsplanerare och Olof Sellden, planchef 

Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L): bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Bo Wendt (BP): Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer 
används som underlag för översiktsplanen. 

Gösta Gebauer (C): Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer 
används som underlag för översiktsplan men den ska inte utgöra vägledning för 
bygglov och förhandsbesked. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Bo Wendts yrkande. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Reservation 

Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer i Båstads kommun 
används som underlag för översiktsplanen 2018. 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ll"iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2018-03-07 

Dnr KS 000618/2017 - 500 

Sida 

8 av26 

Avlopps- och vattenledningar längs med sydkusten 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen väckte den 7 juni 2017 ett ärende rörande avlopps- och 
vattenledningar längs med Sydkusten. Bakgrunden till ärendet är uppgifter om 
att VA-ledningarna längs sydkusten är i dåligt skick och att läckage från 
avloppsledningar kan ha negativ påverkan på ovärderliga naturområden. I 
beslutsunderlaget finns ett skriftligt svar och statistik från NSV A. 

Underlag till beslutet Underlag Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-
02-05, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag KS au 2018-02-20, § 32. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-05 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000618/2017 - 500 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Avlopps- och vattenledningar längs med Sydkusten i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen väckte den 7 juni 2017 ett ärende rörande avlopps- och vattenledningar 
längs med Sydkusten. Bakgrunden till ärendet är uppgifter om att VA-ledningarna längs 
sydkusten är i dåligt skick och att läckage från avloppsledningar kan ha negativ påverkan på 
ovärderliga naturområden. I beslutsunderlaget finns ett skriftligt svar och statistik från NSV A. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA 

Samråd har skett med: 
NSVA 

I\, ;Jw 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 9 av26 

KS § 67 Dnr KS 001048/2017 - 300 

Cykelvägar i anslutning till Laholms kommun 

Beskrivning av ärendet På kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2017 väcktes ett ärende 
med förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Laholms 
kommun ta fram en handlingsplan för att genomföra en cykelväg mellan Östra 
Karups kyrka och Hasslövs idrottsplats. Förvaltningen anser att den mest 
lämpliga lösningen är att placera en cykelväg i direkt anslutning till väg 115, en 
lösning som enligt Väglagen ska föregås av en vägplan och som Trafikverket är 
ansvariga att genomföra. Förvaltningen har under 2017 tydligt prioriterat 
cykelvägsutbyggnaden gentemot Region Skåne i deras arbete med den nya 
Cykelvägsplanen 2018-2029, som Regionfullmäktige beslutar om under våren 
2018. 

Underlag till beslutet Underlag Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-
02-14, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag KS au 2081-02-20, § 33. 

Förvaltningens förslag 1. En cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv bedöms vara lämpligast att 
anläggas i anslutning till väg 115. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laholms kommun verka för 
att en utbyggnad av cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv blir prioriterad 
av Region Skåne och Region Halland. 

Arbetsutskottets förslag 1. En cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv bedöms vara lämpligast att 
anläggas i anslutning till väg 115. 2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans 
med Laholms kommun verka för en utbyggnad av cykelväg mellan Östra Karup 
och Hasslöv. Yrkandet att stryka "bli prioriterad av Region Skåne och Region 
Halland" bifölls i arbetsutskottet men finns felaktigt med i beslutsformuleringen i 
protokollet. 
3. Projektet beräknas kosta 3,5 mkr. 

Yrkanden Thomas Andersson (L) och Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag 
punkt 1. I punkt 2 stryks orden "bli prioriterad av Region Skåne och Region 
Halland". 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. En cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv bedöms vara lämpligast att 
anläggas i anslutning till väg 115. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laholms kommun verka för 
en utbyggnad av cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv. 

3. Projektet beräknas kosta 3,5 mkr. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-14 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 001048/2017 - 300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Cykelvägar i anslutning till Laholms kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. En cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv bedöms vara lämpligast att anläggas i 
anslutning till väg 115. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laholms kommun verka för att en 
utbyggnad av cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv blir prioriterad av Region 
Skåne och Region Halland. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2017 väcktes ett ärende med förslag om att 
ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Laholms kommun ta fram en handlingsplan för 
att genomföra en cykelväg mellan Östra Karups kyrka och Hasslövs idrottsplats. Förvaltningen 
anser att den mest lämpliga lösningen är att placera en cykelväg i direkt anslutning till väg 115, 
en lösning som enligt Väglagen ska föregås av en vägplan och som Trafikverket är ansvariga för 
genomföra. Förvaltningen har under 2017 tydligt prioriterat cykelvägsutbyggnaden gentemot 
Region Skåne i deras arbete med den nya Cykelvägsplanen 2018-2029, som Regionfullmäktige 
beslutar om under våren 2018. 

Bakgrund 
Östra Karup och Hasslöv binds samman av väg 115, som tillhör det statliga vägnätet. 
Förvaltningen anser att den mest lämpliga, genomförbara och hållbara lösningen är att en 
eventuell cykelväg placeras inom befintligt vägområde till väg 115. För en sådan åtgärd är den 
statliga väghållningsmyndigheten, Trafikverket, ansvarig för att genomföra, i enlighet med 
Väglagen, och en eventuell utbyggnad föregås av att den prioriteras och finansieras i den 
regionala transportinfrastrukturplaneringen, genom att bli prioriterad i Cykelvägsplanen för 
Skåne, som Region Skåne beslutar om. 

Förvaltningen har i samrådsskedet för Cykelvägsplanen 2018-2029 önskat att objektet 
prioriteras inom planperioden. I remissversionen blev den emellertid inte prioriterad för 
utbyggnad inom planperioden. Som skäl anger Region Skåne att det potentiella antalet 
cyklister är för lågt för att motivera satsningen samt att avståndet mellan Östra Karup och 
Hasslöv bedöms vara för långt för barn och unga, se bilaga. I Båstads kommuns yttrande, 
daterad 2017-09-12, till remissversionen anser kommunen att GC-vägen bör prioriteras inom 
planperioden 2018-2029. 

Regionfullmäktige förväntas ta beslut om Cykelvägsplanen 2018-2029 under våren 2018 och 
objektet Östra Karup-Hasslöv förväntas inte bli prioriterat för utbyggnad under planperioden. 

Cykelvägsplanen revideras vart fjärde år och nästa plan förväntas därmed beslutas om runt 
2022. 



2 (2) 

Aktuellt 
Förvaltningen har under hösten 2017 tillsammans med Laholms kommun tittat på möjligheten 
att bygga ut en cykelbana mellan Östra Karup och Hasslöv utanför vägområdet. Som 
förutsättning för arbetet har utgåtts från att cykelbanan blir placerad minst 7 meter från väg 
115 och därmed inte inkräktar på vägområdet. 

Förvaltningen bedömer att fastighetsgränsernas- och byggnadernas placering samt 
omkringliggande jordbruksmark utmed väg 115 medför att det inte är lämpligt eller 
genomförbart att placera en cykelväg utanför vägområdet till väg 115 längs sträckan mellan 
Östra Karup-kommungräns Laholms kommun inom Båstads kommun. 

Ekonomi 
Sträckan inom Båstads kommun som kräver en utbyggnad av cykelbana mellan Östra Karup 
och kommungräns till Laholms kommun är 600 meter lång och uppskattas kosta 3 500 000 kr 
att bygga ut i anslutning till väg 115. Kostnaden inkluderar planläggning, 
projekteringar /studier, marklösen, fastighetsrättsliga åtgärder och produktionskostnader. 
Kostnadsuppskattningen grundar sig på tidigare genomförda och pågående cykelvägsprojekt 
inom Båstads kommun längs med det statliga vägnätet. Om objektet prioriteras inom ramen 
för Cykelvägsplanen av Region Skåne förväntas Båstads kommun stå för 50 % av kostnaden. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utdrag ur yttrande till Cykelvägsplan 2018-2029, Dnr KS 000895/2017. 
Utdrag ur remissversion Cykelvägsplan 2018-2029, objekt Hasslöv-Östra Karup, Dnr KS 
000895/2017. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 

KS § 68 Dnr KS 000028/2018 - 903 

Politisk styrgrupp för framtida investeringar i 
skolorganisationen avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområden 

10 av 26 

Beskrivning av ärendet Ett flertal utredningar med att ta fram en för- och grundskoleorganisation har 
pågått en tid. Det fortsatta arbetet med att få beslut i fastighetsinvesteringar 
behöver få vägledning och en bred politisk förankring genom en politisk 
styrgrupp. Med en politisk styrgrupp skulle det fortsatta arbetet med 
fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som underlag inför beslut av 
programhandlingar, projektering och genomförande. Styrgruppen får också 
löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar 
avseende status, tidplan och ekonomi. 

Underlag till beslutet Underlag Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 
daterad 2018-02-08. 
Protokollsanteckning KS au 2018-02-20, § 34. 

Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse ledamöter och ersättare i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-01-24, § 8 styrgrupp till 
program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola till politisk styrgrupp för 
fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen. 

Arbetsutskottets förslag 1. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 
vardera en medlem från Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande. 
2. Ersättare ska utses till ledamöterna i styrgruppen. 
3. Styruppens uppdrag omfattar både förskole- och grundskoleorganisation 
avseende framtida investeringar i dessa båda organisationer avseende 
kommunstyrelsens ansvarsområden. 
4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram mötesstruktur och prioriteringslista 
över aktuella projekt. 

Yrkanden Christer de la Motte (M), men bifall från Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson 
(L) och Ingela Stefansson (S): Återremiss med yrkande att definiera 
styrgruppens uppdrag och mandat. 

Bo Wendt (BP): bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

r~, 8rv 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 11av26 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar avslå återremissyrkandet. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - ärendet avgörs idag. 
NEJ - ärendet återremitteras enligt Christer de la Mattes yrkande. 

Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet enligt Christer de la Mattes 
yrkande. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras med yrkande att definiera styrgruppens uppdrag 
och mandat. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

1~, 0 hl 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Dnr KS 000291/2018 - 900 

Väckt ärende: Rekryteringsprocessen 

Sida 

12 av 26 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ett nytt ärende under sammanträdet: På sista tiden 
har det anställt medarbetare som inte uppfyller kommunens kärnvärde och 
värdegrund om alla människors lika värde. Samverkan och MBL-förhandlingar 
har brustit. Socialdemokrateran vill ha en skriftlig redogörelse för hur 
förvaltningen säkerställer att de som är kandidater till lediga arbeten, 
bakgrundkontrollseras så att de lever upp till kommunens kärnvärden och alla 
människors lika värde. Att samverkan och MBL med de fackliga 
organisationerna efterlevs. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-03-07 

KS § 70 Dnr KS 000156/2018 - 905 

Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, 
och driftsprojekt från 2017 till 2018 

13 av 26 

Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2017 till -174 921 tkr inkl 
budgeterad exploateringsverksamhet och anslutningsavgifter inom VA. Utfallet 
uppgår till -102 418 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på +72 503 tkr. 
Avvikelsen fördelar sig på +30 640 tkr skattefinansierade investeringar,+ 11 
556 på medfinansiering av statlig infrastruktur, +32 807 tkr på VA
investeringar, -2 621 avser anslutningsavgifter och +121 tkr på 
exploateringsinkomster. 

Underlag Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Ed ner, daterad 
2018-02-15, med tillhörande bilaga 1 och 2. 
Protokollsutdrag KS au 2018-02-20, § 35. 

Budgeterade investeringsmedel om -36 588 tkr överförs från 2017 till 2018 
varav-29 112 avser skattefinansierade investeringar, -5 992 avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och -1 484 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgifter inom 
VA-verksamheten om + 2 500 tkr från 2017 till 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Budgeterade investeringsmedel om -36 588 tkr överförs från 2017 till 2018 
varav-29 112 avser skattefinansierade investeringar, -5 992 avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och -1 484 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgifter inom 
VA-verksamheten om + 2 500 tkr från 2017 till 2018. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

n, ~w 



111J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

· Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-03-07 14 av 26 

KS § 71 DnrKS000164/2018-905 

Reducering och förändring av 2018 års investeringsbudget 

Förvaltningen har på eget initiativ tagit fram ett förslag till reduceringar, genom 
senareläggningar eller minskningar av 2018 års investeringsbudget. 
Sammanlagt föreslås reduceringar om -56 850 tkr. Förvaltningens initiativ 
beror på tidigare års liknande uppdrag av kommunstyrelsen samt för att spara 
tid. 

Underlag Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Ed ner, daterad 
2018-02-15, med tillhörande bilaga 1 och 2. 
Protokollsutdrag KS au 2018-02-20, § 36. 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2018 förändras 
enligt följande: 
1. Skattefinansierade investeringar minskas med 51 700 tkr. Kostnaderna för 
medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar ökas med 2 500 tkr. 
Kostnaderna för VA-investeringar minskar med 5 500 tkr. Exploateringsnettot 
förändras med anledning av minskade utgifter och ökade intäkter totalt 2 150 
tkr. Sammantaget uppgår reduceringar, förändringar och senareläggningar av 
2018 års investerings budget till -56 850 tkr. 
2. Den nya investerings budgeten för 2018 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2018 förändras 
enligt följande: 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 51 700 tkr. Kostnaderna för 
medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar ökas med 2 500 tkr. 
Kostnaderna för VA-investeringar minskar med 5 500 tkr. Exploateringsnettot 
förändras med anledning av minskade utgifter och ökade intäkter totalt 2 150 
tkr. Sammantaget uppgår reduceringar, förändringar och senareläggningar av 
2018 års investerings budget till -56 850 tkr. 

2. Den nya investerings budgeten för 2018 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 

KS § 72 Dnr KS 000027 /2018 - 906 

Tidsplan i budgetprocessen 2019 

Beskrivning av ärendet Väckt ärende från kommunstyrelsen den 10 januari 2018 om tidsplan 
för budgetprocess för 2019. 

Underlag till beslutet Tidplan för budgetberedning våren 2018 - budget 2019-2023. 

Förvaltningens förslag Sammanställd tidsplan för budgetberedningen våren 2018 - budget 2019 
- 2023: 

Föredragande 

Beslut 

13 mars - första budgetberedningsmöte med omvärldsanalys 
17 april - information på kommunstyrelsens arbetsutskott 
25 april - budgetberedning 
22 maj - budgetförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
7 juni - budgetförslag till kommunstyrelsen 
20 juni - budgetförslag till kommunfullmäktige. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Sida 

15 av 26 

Sammanställd tidsplan för budgetberedning våren 2018 - budget 2019-2023 
- godkänns. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 16 av 26 

KS § 73 Dnr KS 000553/2017 - 905 

Hantering av överskott från flyktingverksam het 

Beskrivning av ärendet Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras 
via ersättningar från migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika 
anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats 
vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade 
överskotten till ca 12.7 mkr. Revisionen har i samband med granskningen av 
årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur dessa medel får 
användas. Kommunstyrelsen 2017-06-07, § 170, gav förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag på hur överskottet kan användas för att få de nyanlända i 
utbildning eller arbete. Förvaltningen redovisade förslagen till 
kommunstyrelsen och ärendet gick vidare till fullmäktige. Förslaget till 
kommunfullmäktige är att överskottet sätts av för att kommunen bland annat 
ska kunna hantera framtida eventuella kostnader till följd av den tidigare och 
rådande flyktingsituationen. Ärendet återremitterades (minoritetsåterremiss) i 
fullmäktige 2017-12-20, § 217, med yrkande att förslaget ska kompletteras 
med hur uppföljning och utvärdering ska ske av bidraget utifrån kostnaderna 
och vilka effekter dessa kommer att medföra. 

Underlag till beslutet Underlag Tjänsteskrivelse från t.f. integrationschef Svjetlana Miletic, daterad 
2018-02-26, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag 2018-02-20, § 38. 

Arbetsutskottets förslag 1. Överskott på balanskonto om 12,1 mkr efter justering av 
undanträngningseffekter ska användas till insatser som främjar integration 
enligt integrationsplanen. 
2. 13-punktsprogrammet daterat 2017-10-12 ska gälla men revideras efter nya 
balansramen om 12,1 mkr. 
3. Utvärdering enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. 

Föredragande Svjetlana Miletic, t.f. integrationschef. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L): bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Inge Henriksson (BP): Ny budget ska tas fram för balanskontona med hänsyn 
till skolans behov och behov av reservering för avveckling av HVB-verksamhet 
samt justeringar av intäkts budget. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

I), ~w 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 17 av 26 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
bifallit Inge Henrikssons yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Inge Henrikssons yrkande 
NEJ - arbetsutskottets förslag 

Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Överskott på balanskonto om 12,1 mkr efter justering av 
undanträngningseffekter ska användas till insatser som främjar integration 
enligt integrationsplanen. 

2. 13-punktsprogrammet daterat 2017-10-12 ska gälla men revideras efter nya 
balansramen om 12,1 mkr. 

3. Utvärdering enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. 

Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

{~I ~rv 



lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Dnr KS 000982/2017 - 600 

Svar till IVO angående tillsyn av HVB-hem Skutan i Båstad 
- Dnr. 8.4.2-32778/2017 

Sida 

18 av 26 

Beskrivning av ärendet HVB Skutans föreståndare/ enhetschef saknar relevant utbildning och lever inte 
upp till IVO:s krav, i enlighet med 5. kap. 1 §att en föreståndare ska ha den 
sammantagna kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp 
verksamheten. En föreståndare ska ha en högskoleutbildning vars innehåll är 
relevant för den verksamhet som bedrivs vid hemmet. IVO begär att nämnden 
senast 14 mars 2018 redovisar vilka åtgärder nämnden har vidtagit eller 
kommer att vidta. Om nämnden inte vidtar åtgärder kan IVO komma att 
förelägga nämnden. Föreläggandet kan vara förenat med vite. Ett beslut om 
föreläggande kan överklagas till Förvaltningsrätten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. integrationschef Svjetlana Miletic, daterad 2018-03-05, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner svaret som sitt eget och skickar det till IVO. 

Föredragande Svjetlana Miletic, t.f. integrationschef 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen godkänner svaret som sitt eget och skickar det till IVO. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

DnrKS000440/2017-900 

Sida 

19 av 26 

Uppföljning av utvecklingsarbete gällande HR-servicecenter 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns löner, systemförvaltning och pensioner hanteras av ett, med 
flera kommuner, gemensamt HR-servicecenter i Helsingborg. 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 207: 
1. Båstads kommun kvarstår i samverkansavtal med HR-servicecenter då 
utvecklingsarbete pågår, 
2. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service Leve! Agreement), 
3. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkretiserat så att det är 
möjligt att följa upp politiskt, samt 
4. Det konkretiserade utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018. 

Underlag till beslutet Material om HR-servicecenter - underlag till KS 2018-03 -07, 
Protokollsutdrag KS au 2018-02-20, § 37. 

Föredragande Kristina Geiger, kommundirektör. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Uppföljningen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 

I~ I tyv 

Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Dnr KS 001308/2017 - 900 

Sida 

20 av 26 

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport - 2017 /057871 

Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket utförde en inspektion inom äldreomsorgen i Båstads 
kommun i oktober samt i november 2017. Granskningen utmynnade i två 
inspektionsmeddelanden, varav ett ställt till Båstads kommun. Kommunen ska 
informera Arbetsmiljöverket, senast 23 mars 2018, om vad kommunen gjort för 
att åtgärda de brister och krav som redovisas i inspektionsmeddelandet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. HR-chef Csaba Illyes, daterad 2018-02-23, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen så som svar till Arbetsmiljöverkets 
inspektionsmeddelande. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) med bifall från Helena Stridh (BP): Återremiss med 
yrkande: 1. Svara på arbetsmiljöverkets frågor, speciellt fråga 3 måste 
kompletteras. 2. Hur säkerställer kommunstyrelsen arbetsbelastningen för 
hemvårdspersonalen? 3. Beslut om yttrande till arbetsmiljöverket delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Återremiss med yrkande: 
1. Svara på arbetsmiljöverkets frågor, speciellt fråga 3 måste kompletteras. 
2. Hur säkerställer kommunstyrelsen arbetsbelastningen för 
hemvårdspersonalen? 
3. Beslut om yttrande till arbetsmiljöverket delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Dnr KS 000184/2018 - 200 

Avtal om räddningssamverkan 2018 

Sida 

21av26 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en komplex riskbild. I vår risk- och sårbarhetsanalys 
identifieras de mest framträdande riskerna som på ett eller annat sätt påverkar 
vår kommun. Det handlar exempelvis om en ökad fordonstrafik på E6, 
utrymningskritiska och personintensiva anläggningar, väderrelaterade 
händelser, lång kuststräcka, fartygstrafik i sundet, intensiv passagerar- och 
godstrafik på järnväg genom en 8, 7 km tunnel genom Hallandsås mm. 
Den varierande riskbilden ställer stora krav på räddningstjänsten och dess 
förmåga att samordna, organisera samt anpassa för att kontinuerligt kunna 
leverera ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor, för de som bor, 
vistas och färdas i kommunen. 

Underlag till beslutet Underlag Tjänsteskrivelse från räddningschef Pelle Pettersson, daterad 
2018-02-08, med tillhörande bilaga 1-3. 
Protokollsutdrag KS au 2018-02-20, § 31. 

Förvaltningens förslag 1. Teckna samverkansavtal med Räddningstjänsten i Halmstad/HILL om larm & 
ledning och vattendykare. 
2. Teckna samverkansavtal med Räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg 
om gränslös räddningstjänst. 

Arbetsutskottets förslag 1. Teckna samverkansavtal till 2020-01-01 med Räddningstjänsten i 
Halmstad/HILL om larm & ledning och vattendykare. 
2. Teckna samverkansavtal till 2020-01-01 med Räddningstjänsterna i 
Familjen Helsingborg om gränslös räddningstjänst. 

Föredragande Räddnings chef Pelle Pettersson 

Yrkanden Ingela Stefansson (S), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP) och Johan 
Olsson Swanstein (M): bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Teckna samverkansavtal till 2020-01-01 med Räddningstjänsten i 
Halmstad/HILL om larm & ledning och vattendykare. 

2. Teckna samverkansavtal till 2020-01-01 med Räddningstjänsterna i 
Familjen Helsingborg om gränslös räddningstjänst. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-08 

Handläggare: Pelle Pettersson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Räddningssamverkan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Att teckna samverkansavtal med Räddningstjänsten i Halmstad/HILL om larm & ledning och vatten
dykare 
Att teckna samverkansavtal med Räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg om gränslös räddnings
tjänst 

Bakgrund 
Båstads kommun har en komplex riskbild. I vår risk- och sårbarhetsanalys identifieras de mest framträdande 
riskerna som på ett eller annat sätt påverkar vår kommun. Det handlar exempelvis om en ökad fordonstrafik på 
E6, utrymningskritiska och personintensiva anläggningar, väderrelaterade händelser, lång kuststräcka, fartygs
trafik i sundet, intensiv passagerar- och godstrafik på järnväg genom en 8,7 km tunnel genom Hallandsås mm. 

Den varierande riskbilden ställer stora krav på räddningstjänsten och dess förmåga att samordna, organisera 
samt anpassa för att kontinuerligt kunna leverera ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor, för de 
som bor, vistas och färdas i kommunen. 

Båstads kommun bedriver en olycksförebyggande verksamhet med uppgift att undvika eller lindra risken för 
olyckor. Tillsammans med andra kommuner samverkar vi om nationella kampanjer (ex. minskat antal om
komna vid brand i bostad). 
Båstad har också en operativ räddningstjänstorganisation som kan hantera mindre och normala händelser. För 
att hantera flera samtidiga larm samt större händelser har Båstads kommun avtal om samverkan med andra 
kommuners räddningstjänster. 

Räddningstjänsten i Båstads kommun samverkar sedan flera årtionden med andra kommuner för att kunna lösa 
kommunens uppdrag enligt Jagen om skydd mot olyckor. Samverkan med andra kommuner sker i olyckans alla 
tre skeden det vill säga före, under och efter en olycka. Syftet med samverkan är att erbjuda den drabbade en 
snabb och effektiv hjälp. 

Räddningstjänsten bedriver i huvudsak samverkan inom tre områden med: 
Laholms kommun, om gemensam insatsledare och gränslös räddningstjänst 
Familjen Helsingborg, om gemensamma ledningsfunktioner och gränslös räddningstjänst 
Skåne, om gemensamma stabs- och specialresurser samt ett generellt Räddsam Skåne samarbete. 

Aktuellt 
Räddningstjänsten i Båstad måste i framtiden fortsätta att samverka med andra kommuner för att kunna klara 
av de krav och utmaningar som vi ställs inför. Dock ser vi med oro på hur kostnaderna för samverkan inom 
Familjen Helsingborg tenderar att öka. I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal efter avtalsuppsäg
ningen av förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst "RSNV" (Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga) 
den 8/9 2017 mellan de nordvästskånska kommunerna har kostnaden för samverkan ökat i presentationen av ett 
nytt avtalsförslag. Det är främst kostnader för lokaler och teknik i den regionala ledningslokalen i Bårslöv, 
Helsingborg, som ökar. 



2 (3) 

Därför har räddningstjänsten i Båstads kommun tagit kontakt med Räddningstjänsten Halmstad och HILL 
(Hallands Integrerade Larm och Ledning) för att undersöka förutsättningarna för ett samarbete. Gensvaret har 
varit positivt och vi ser möjligheter till en ökad samverkan. 

En utökad samverkan med HILL innebär dessutom en ekonomiskt bättre lösning jämfört med ett samarbete 
inom Familjen Helsingborg. Kostnaderna per år för en larm & ledningsfunktion i avtalsförslaget från RSNV är 
131' mot 94' i förslaget från HILL. 

Skillnaderna i larm & ledningsfunktionen är att på nivå 1-larm (tex. automatiskt brandlarm, sjukvårdslarm) 
inom Familjen Helsingborg är det den lokala SOS-operatören som hanterar larmet och vid nivå 2-larm och 
högre är det ett Inre befäl som hanterar larmet. 
På HILL i Halmstad är det ett Inre befäl som hanterar samtliga larm. Detta är en bättre och mer renodlad larm 
& ledningsfunktion där man på samtliga larm har ett räddningstjänstkunnigt Inre befäl som hanterar och stöttar 
upp Räddningstjänsten Båstads styrkeledare och insatsledare. Blir också en mer tydlig radiokommunikation då 
man har en pait att kommunicera med och inte som idag två. 

Familjen Helsingborg erbjuder också ett avtalsförslag om en Till-funktion som ska staita upp kommunens 
eget arbete och det avtalet ger en kostnad på 29' om året. Denna funktion ligger i avtalsförslaget från HILL. 
Båda avtalsförslagen är likvärdiga och funktionen omvärldsbevakar och startar upp Båstads kommuns egen 
Till-funktion som idag är i form av en kontaktlista till fyra namnsatta individer+ insatsledare i beredskap när 
någon från listan inte nås. 

Det är alltså av både ekonomiska skäl och av en tydligare larm och ledningsfunktion som Räddningstjänsten i 
Båstad planerar att inleda ett utökat samarbete med Räddningstjänsten Halmstad och HILL. Vi kommer dock 
att behålla vissa delar av samarbetet med de skånska räddningstjänsterna och vi, Båstad, hoppas med detta 
kunna bygga "räddningstjänstbroar" mellan Halland och Skåne! 

Konsekvenser av beslut 
En utökad samverkan via samverkansavtal med HILL kräver en del förberedande arbete. Vid samtal med SOS 
och genomlysning kring eventuella brister har det inte framkommit några hinder för en överflyttning av ut
larmning och medlyssning vid larm. 

I det framtagna förslaget till samverkansavtal med HILL ingår samverkan i olyckans tre skeden. I före skedet 
ingår Båstad i arbetsgrupperna förebyggande, operativ, gemensam preparandutbildning mm. I under skedet 
ingår Båstad i ett gemensamt operativt samarbete som delar på gemensamma ledningsfunktioner, gränslös 
räddningstjänst, stab, vattendykare mm. I efter skedet kommer Båstad via avtal anlita Räddningstjänsten Halm
stads olycksutredare/insatsutvärderare 

För att skapa snabbast och effektivast hjälp för de som bor, vistas eller färdas i Båstads kommun kommer sam
verkansavtal att tecknas även med RSNV. I det avtalet kommer vi att avtala att närmaste räddningsstyrka lar
mas oavsett kommungräns. 

Vi kommer även fmtsättningsvis ingå i det skånegemensamma ledningsfordonet. Detta ledningsfordon kan 
utgöra en resurs även för de halländska kommunerna. Vi fo1tsätter även att ingå i avtalsskrivningen med SOS 
Alarm och Rakel Skåne. Likaså kommer vi att kunna anlita regionala resurser såsom kemberedskap, kembefäl 
och tung räddning. 

Vid ett utökat samarbete med Räddningstjänsten Halmstad upphör Båstads deltagande och medverkan i: 
övningsfältet i Helsingborg (Båstad använder då Laholm och Halmstad till en lägre kostnad än idag.) 

Ute på skadeplats fo1tsätter vi att dela insatsledare med Laholms kommun och får vid behov dessutom snabb
bare hjälp av både vattendykare och vakthavande brandingenjör som utgår från Halmstad. 
En nyckelperson i det operativa samarbetet är Inre befäl på HILL. Inre befäl fungerar i rollen som ledningsope
ratör och går in direkt vid !ann. Inre befäl kan också fungera som regional tjänsteman i beredskap. Vid behov 
förstärks den inre ledningen med stabspersonal. Räddningschef i icke drabbad kommun kallas vid behov till 
HILL i Halmstad. 
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Samverkansavtalet med Räddningstjänsten Halmstad kan med tiden och efter behov utökas till andra tjänster 
och uppgifter såsom slangtvätt, andningsskydd mm. 

Ekonomi 
Vid ett tecknande av räddningssamverkansavtal med Räddningstjänsten Halmstad innebär det minskade 
kostnader med ca. 73' om året 

Bilagor till tjänsteskrivelsen 
- Kostnadsjämförelse Familjen HBG - Räddningstjänsten Halmstad 
- Avtal med Räddningstjänsten i Laholms kommun om gemensam insatsledare 
- Förslag till nytt samverkansavtal med Räddningstjänsten i Halmstad/HILL 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 22 av 26 

KS § 78 Dnr KS 000016/2015 - 901 

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet Vid rekrytering av verksamhetsområdeschefbehöver kommundirektören 
samråda med politiken. Nuvarande regler fördröjer processen då hela nämnder 
behöver kallas in. För att förenkla rekryteringsprocessen förslås att 
kommundirektören samråder med förhandlingsutskottet och ansvarig nämnds 
ordförande. 

Underlag till beslutet Underlag Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-02-
28, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Delegationspunkt KS/POOl avseende anmärkning ändras till: Kommundirektör 
ska samråda med förhandlingsutskottet och ansvarig nämnds ordförande. 

Yrkanden Thomas Andersson (L), Uno Johansson (C) och Ingela Stefansson (S): avslag. 

Notering 

Propositionsordningar 

Beslut 

Christer de la Matte (M): Ärendet återremitteras med yrkande att i samband 
med redovisning av rekryteringsrutiner från förvaltningen tas 
delegations bestämmelserna för rekrytering av verksamhetsområdeschef upp. 

Mötet ajourneras 10 minuter. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras med yrkande att i samband med redovisning av 
rekryteringsrutiner från förvaltningen tas delegationsbestämmelserna för 
rekrytering av verksamhetsområdeschef upp. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

(}I J;1v 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 23 av 26 

KS § 79 Dnr KS 000910 /2017 - 901 

Ändringar i Instruktion för kommundirektören 

Beskrivning av ärendet Kommunchefen har delegation att anställa verksamhetsområdeschefer. 
Delegationen finns både i delegationsordningen för kommunstyrelsen och i 
instruktionen för kommundirektören. Ett förslag på ändring av 
delegationsordningen är framlagt till kommunstyrelsen varför även 
instruktionen för kommundirektören behöver ändras. Föreslagen ändring 
innebär en hänvisning till delegationsordningen och på så vis behöver inte båda 
dokumenten ändras avseende detta i framtiden. 

Underlag till beslutet Underlag Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-02-
28, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Instruktion för kommundirektören ändras avseende fjärde stycket, första 
meningen, under rubriken "Arbetsuppgifter mot förvaltningen" till: 
Kommundirektören anställer verksamhetsområdeschefer i enlighet med 
delegationsordningen för kommunstyrelsen. 

Föredragande Catharina Elofsson, kanslichef. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Instruktion för kommundirektören ändras avseende fjärde stycket, första 
meningen, under rubriken "Arbetsuppgifter mot förvaltningen" till: 

Kommundirektören anställer verksamhetsområdeschefer i enlighet med 
delegationsordningen för kommunstyrelsen. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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1 

Zw 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-28 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000910/2017 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Instruktion för kommundirektören - ändring av delegation avseende 
anställning av verksamhetsområdeschefer 

Förslag till beslut 
Instruktion för kommundirektören ändras avseende fjärde stycket, första meningen, under 
rubriken "Arbetsuppgifter mot förvaltningen" till: 

1 (1) 

Kommundirektören anställer verksamhetsområdeschefer i enlighet med delegationsordningen 
för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen har delegation att anställa verksamhetsområdeschefer. Delegationen finns 
både i delegationsordningen för kommunstyrelsen och i instruktionen för kommundirektören. 
Ett förslag på ändring av delegationsordningen är framlagt till kommunstyrelsen varför även 
instruktionen för kommundirektören behöver ändras. Föreslagen ändring innebär en hänvis
ning till delegationsordningen och på så vis behöver inte båda dokumenten ändras avseende 
detta i framtiden. 

Bakgrund 
Kommundirektörens instruktion omfattar uppgifter om delegation av anställning av verksam
hetsområdechef. Då delegationsordningen ändras behöver instruktionen för kommun
direktören ändras. 

Aktuellt 
Förvaltningen förslår att instruktionen för kommundirektören ändras så att instruktionen 
följer delegationsordningen avseende anställning av verksamhetsområdeschef. 

Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli, kommundirektör 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Instruktion för kommundirektör 

Samråd har skett med: 
Kommundirektör 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 80 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

DnrKS001414/2017-900 

Sida 

24 av 26 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för mars 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

Ht iw 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 81 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

a). Samarbetskommittens protokoll 1 2018 - Familjen Helsingborg 

Sida 

25 av 26 

b). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 23 januari 2018 

c). Beslut om ändrad organisation 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Dnr KS 001416/2017 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

Sida 

26 av 26 

a). Beslut om att inte lämna ut allmän handling - Stödanteckningar vid muntlig 
föredragning 

b). Individ och familj - 180101-180131 A. 

c). Individ och familj - 180101-180131 B. 

d). Delegations beslut - HR-chef - Omplacering av personal 

e). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan 2018-02-26 

f). Delegationsbeslut- HR 2018-02-23 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 


