
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 

Sida 

1av18 

Plats och tid: Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 21mars2018 kl 18:30 - 21:55 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Se bifogad närvarolista. 

Olof Nilsson, sekreterare. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef. 
Sten Wahlgren, kommunrevisionens ordförande. 

Utses att justera: Jonas Persson Follin (-) och Kjell Andersson (BP), ersättare Marie-Louise Nilsson (BP) 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGS BEVIS 

Kommunkansliet 2018-03-28, kl. 08:00 

---------------=====~~~---Paragrafer 

Olo~~Z --== 
Håkan Mörnstad 

J.pn 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-03-29 till och med 2018-04-19 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Underskrift 

Olof Nilsson 

§§ 49-62 



UTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunful I mäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sarnrnanträdesdaturn: 2018-03-21 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 56 56 56 

Ledamot Til! ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ D [X] D D D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ [X] D D D D 
(BP) Eddie Grankvist ./ D [X] D D D 
(S) Ingela Stefansson ./ [X] D D D D 
(SD) Ann-Christin Ingeman D D D D D 
EG3 ~t:efan Gissen Rune Andersson (C) ./ [X] D D D D 
Egp3 Melena ~t:Fiah Kerstin Johansson (BP) ./ D [X] D D D 
(M) Christer de la Motte ./ [X] D D D D 
(L) Thomas Andersson ./ [X] D D D D 
Egp3 James Jehnsen Claes Sjögren (BP) ./ D [X] D D D 
(S) Adem Qerimaj ./ [X] D D D D 
f8Bt Eal'aliB 61'äh1tel' D D D D D 
(C) Uno Johansson ./ [X] D D D D 
(--)Jonas Persson Follin ./ D [X] D D D 
(BP) Kjell Andersson ./ D [X] D D D 
(BP) Hans Grönqvist ./ D [X] D D D 
{MP} KatafiRa +ofemalm Allan Sunnergren (MP) ./ [X] D D D D 
(M) Tony Ivarsson ./ [X] D D D D 
(BP) Marie -Louise Nilsson ./ D [X] D D D 
E~3 G8FaR Klang Irene Ebbesson (S) ./ [X] D D D D 
(SD) Inge Sanden ./ D [X] D D D 
(C) Sonia Larsson ./ [X] D D D D 
(L) Mats Lundber g ./ [X] D D D D 
(BP) Inge Henriksson ./ D [X] D D D 
DELSUMMA: 12 10 0 

1 (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 56 56 56 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Claes Sundin ./ D IX] D D D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ D IX] D D D D D D D 
t&f IHgriB: ~ä:t:fier Jessica Andersson (S) ./ 00 D D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ D lXJ D D D D D D D 
ESBj f eHa:t:a:H illIHBersseH D D D D D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ 00 D D D D D D D D 
(C) Ib Nilsson ./ 00 D D D D D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ D IX] D D D D D D D 
(BP) Roland Nelson ./ D lXJ D D D D D D D 
(M) Ann Elofson ./ 00 D D D D D D D D 
(MP) Mårten Sterner ./ 00 D D D D D D D D 
E~g3 IRgegeFG WilsseR D D D D D D D D D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ 00 D D D D D D D D 
~ EBBS: *n:tffiHHae Johan Arnoldsson (C) ./ 00 D D D D D D D D 
EM3 ~HsaRRa loleisl~aReR Göran Brauer (M) ./ [X] D D D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ 00 D D D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ D lXJ D D D D D D D 
TOT ALSUMMA: 21 16 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 

KF§49 DnrKS000019/2018 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 50 Dnr KS 000020/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF§ 51 
Delgivningar 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

KF § 52 Dnr KS 000022/2018 - 900 
lnformationsärende 

KF § 53 Dnr KS 000315/2018 - 901 
Beslut om kommunfullmäktiges informationsärende 

KF § 54 Dnr KS 000023/2018 - 900 
Beslutslogg 

KF § 55 Dnr KS 001096/2017 - 300 
Planeringsunderlag för natur- och kulturmiljöer (underlag i arbetet med översiktplanen) 

KF § 56 Dnr KS 000553/2017 - 905 
Hantering av överskott från flyktingverksamhet 

KF § 57 Dnr KS 000156/2018 - 905 
Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och driftsprojekt från 2017 till 2018 

KF § 58 Dnr KS 000164/2018 - 905 
Reducering och förändring av 2018 års investeringsbudget 

KF § 59 Dnr KS 000311/2015 - 380 
Behandling av ärende om Program för idrott och det rörliga friluftslivet 

KF § 60 Dnr KS 000299 /2018 - 600 
Väckt motion - Ny förskola i Grevie 

KF § 61 Dnr KS 000290/2018 - 200 
Väckt motion - Ny brandstation vid Kalkvägen i Båstad 

KF § 62 Dnr KS 000337 /2018 - 900 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående miljöpriset 2018 

Sida 

2av18 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 

Dnr KS 000019 /2018 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

3av18 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Jonas Persson Follin (-)och Kjell Andersson (BP) som 
justeringspersoner. 

2. Utse Marie-Louise Nilsson (BP) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2018-03-28 klockan 08.00 på kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 4av 18 

KF§ 50 Dnr KS 000020/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut 

Sedan kallelsen tillställts ledamöterna har en fråga inkommit från Johan Olsson 
Swanstein (M). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande förändring: 
- Nytt ärende: Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
miljöpriset 2018. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 51 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar förelåg som delgivningar till kommunfullmäktige: 

- Verksamhetsberättelse från vård- och omsorgsnämnden, 

Sida 

5av18 

- Politikernas trygghetsundersökning 2017 från Brottsförebyggande Rådet 

Underlag till beslutet 

Beslut 

(BRÅ). 

Verksamhetsberättelse från vård- och omsorgsnämnden 
Politikernas trygghetsundersökning 2017 från Brottsförebyggande Rådet 
(BRÅ) 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 6av18 

KF§ 52 Dnr KS 000022/2018 - 900 

lnformationsärende 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2018-03-21 förelåg följande informationsärenden: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Presentation av nya chefer 
- Fredrik Hedesand, chef för verksamhetsstöd, 
- Philipp Seuffer, HR-chef, 
- Eva Larsson, servicechef. 

Övriga informationsärenden 
- Information om dataskyddsförordningen (GDPR) av kommunjurist Elin Ax, 
- Skriftlig information från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP), 
- Muntlig information från kommunrevisionens ordförande Sten Wahlgren, 
- Muntlig information från vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Eddie Grankvist (BP), 
- Muntlig information från demokratiberedningens ordförande 
Håkan Mörnstad (BP). 

Information från kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 7av18 

KF§ 53 Dnr KS 000315/2018 - 901 

Beslut om kommunfullmäktiges informationsärende 

Beskrivning av ärendet Det har framförts en vilja från kommunfullmäktiges presidium, och ledamöter i 
kommunfullmäktige, att förändra kommunfullmäktiges informationsärende. 
Dels handlar det om hur informationen ska presenteras (skriftligen eller 
muntligen) och vad informationen får omfatta. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Ajournering 

Beslut 

Det finns grund för att formalisera informationsärendet, men eftersom det 
endast återstår fem inplanerade kommunfullmäktigesammanträden under 
resterande mandatperiod kan det vara lämpligare att avvakta. Det nya 
kommunfullmäktige kan under hösten anta en ny arbetsordning där 
förtydligande kan ske. 

Förslag föreligger från kommunfullmäktiges presidium att arbeta utifrån 
följande riktlinjer: 

1. Informationen ska vara knutet till ett ärende eller ha särskild betydelse för 
kommunfullmäktige (exempelvis ekonomi och mål). 
2. Ärenden som ska informeras om ska skriftligen anmälas till 
kommunfullmäktiges presidium. 

a. Ordförande bestämmer, efter samråd med presidiet, huruvida ärendet 
behöver redogöras för (arbetsordning,§ 28). 
b. Anmälan av ärenden som ska informeras om ska anmälas till 
kommunfullmäktiges presidium senast 1 dygn innan sammanträdet. 

3. Om den som informerar avlägsnar sig från ärendet får ordförande ta ordet 
från talaren. 

Under ärendetyttrar sig Christer de la Matte (M) och Thomas Andersson (L). 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 

Sammanträdet ajourneras 19:25-19:28. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges presidium arbetar utifrån angivna riktlinjer. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 8av 18 

KF§ 54 Dnr KS 000023/2018 - 900 

Beslutslogg 

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

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Beslutsloggen har tillförts mindre redaktionella förändringar sedan genomgång 
med kommun-fullmäktiges presidium. 

Under ärendet yttrar sig Göran Brauer (M) och Irene Ebbesson (S). 

Beslutslogg daterad 2018-03-14 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 14 mars 2018 godkänns. 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 9av18 

KF§ 55 DnrKS001096/2017-300 

Planeringsunderlag för natur- och kulturmiljöer 

Beskrivning av ärendet Ett planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö har tagits fram som 
stöd till arbetet med översiktsplanen. Dokumentet beskriver särskilt 
skyddsvärda natur- och kulturmiljöer och områden med värdefull 
landskapsbild. Landskapsområdena klassificeras efter känslighet för 
exploatering i La, Lb och Le områden, där La är mest restriktiv mot ny 
bebyggelse. Klassificeringen gäller områden på landsbygden och presenteras i 
kartmaterialet. 

Föredragande Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Ingela Stefansson (S), Karin Schmidt (BP), Claes 
Sundin (-),Christer de la Matte (M), Hans Grönkvist (BP), Johan Arnoldsson (C), 
Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (L), Tony lvarsson (M), översiktsplanerare 
Kristina Bell och samhällbyggnadschef Roger Larsson. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-03-07, § 65. 
Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2018-02-07. 
Planeringsunderlag för landskap-, natur- och kulturmiljö. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens 
förslag att Kommunfullmäktige antar planeringsunderlaget för landskap- , 
natur- och kulturmiljö som underlag för översiktsplanen. 

Ajournering 

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

Christer de la Matte (M) : Bifall till kommunstyrelsens förslag att 
Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer i Båstads kommun 
används som underlag för översiktsplanen 2018. 

Sammanträdet ajourneras 20:11-20:18. 

Fortsätter på nästa sida. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 10av18 

KF§ 55 Dnr KS 001096/2017 - 300 

Forts. planeringsunderlag för natur- och kulturmiljöer 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) m.fl., Johan 
Arnoldssons (C) och kommunstyrelsens förslag. Efter framställd proposition 
finner ordförande att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Reservation 

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

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-02-07. 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000153/2018 - 300 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Anta Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö som underlag för över

siktsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö har tagits fram som stöd till arbe
tet med översiktsplanen och vägledning för bygglov och förhandsbesked. 

Bakgrund 
Under flera år har behovet av uppdaterat underlag för bedömningar av natur- och kulturmil
jöer diskuterats. I arbetet med översiktsplanen har frågan återigen aktualiserats i och med de 
antagna utvecklingsstrategier som ligger till grund för arbetet med översiktsplanen där det 
från politiken tydliggjorts att viktiga natur- och kulturmiljöer ska värnas och varsamt utveck
las. Behovet av konkretisering av landskapsklassificeringen La, Lb och Le som används i hand
läggning av bygglov som efterfrågats både från myndighetsnämnden, förvaltningen och läns
styrelsen. 

Eftersom det inom förvaltningen inte finns tillräckliga resurser och kompetens inom de områ
den som krävts för att utföra arbetet har en konsult anlitats. Efter en direktupphandling anlita
des WSP i konkurrens med sex andra anbudslämnare. Motiveringen till valet av konsult var en 
tydlig arbetsmetod som möter behoven i översiktsplanearbetet och vägledning för bygglov och 
förhandsbesked. WSP presenterade också en bredd bland kompetenserna för att täcka områ
dena landskap, naturmiljö och kulturmiljö. Planeringsunderlaget har tagits fram av en grupp 
som inkluderat bebyggelseantikvarier, ekologer, landskapsarkitekt, expertstöd kulturmiljö 
samt kartstöd. 

Aktuellt 
Planeringsunderlaget som tagits fram av WSP innehåller en beskrivning av de olika kategori
erna av landskapsområden och tydligt kartmaterial som visar hur områdena avgränsas geogra
fiskt. Inom delområdena presenteras befintliga utpekande att förhålla sig till, beskrivningar av 
karaktärsdrag och kärnvärden med fokus på områdena landskap, naturmiljö och kulturmiljö. 
Förhållningssätt och känslighet för exploatering presenteras för varje område. För varje del
område finns även ett urval av bilder från området för att illustrera exempel på värdefulla mil
jöer. 

Planeringsunderlaget kommer att användas som underlag till översiktsplanen, verktyg för 
bygglovshandläggare i bedömning av bygglov på landsbygden men även som en service till 
personer som har för avsikt att söka bygglov och vill veta kommunens intentioner för bostads
bebyggelse på landsbygden och vad som finns att förhålla sig till. 



2 (2) 

Resultatet kommer att användas i avvägning av olika intressen. I varje enskilt ärende måste 
platsspecifika bedömningar göras av exploateringsintressets påverkan på natur- och kultur
värden. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Allmänna intressen i natur- och kulturmiljön identifieras och beskrivs och kan därmed med 
tydlighet värnas i översiktsplanen. Planeringsunderlaget ger tydlighet till den som ansöker om 
bygglov för bostadsbyggnation. 

Verksamhet 
Planeringsunderlaget ger stöd åt översiktsplanearbetet och tydligare riktlinjer i handläggning 
av bygglovsansökningar och förhandsbesked. 

Samhälls byggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Sellden, Roger Larsson och Carina Ericsson. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Planeringsunderlag landskap, natur- och kulturmiljö 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 11av18 

KF§ 56 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. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Ärendetåterremitterades (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. 

Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP), Ann Elofsson (M), Ingela Stefansson 
(S), Hans Grönkvist (BP), lb Nilsson (C), Marianne Eriksson Mjöberg (BP), 
Thomas Andersson (L) , Ann-Margret Kjellberg (S), Inge Sanden (SD), Jonas 
Persson Follin (-) och Adem Qerimaj (S). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-03-07, § 73. 
Tjänsteskrivelse från t.f. integrationschef Svjetlana Miletic, daterad 2018-02-26. 
Bilaga 1, version 2 med barnperspektivanalys. 
HVB - Ekonomisk redogörelse. 
HVB - Stödboende, handlingsplan. 

Bo Wendt (BP) med bifall av Hans Grönkvist (BP), Inge Sanden (SD), Jonas 
Persson Follin (-) och Marianne Eriksson Mjöberg (BP): Alternativt yrkande till 
kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biläggs protokollet. 

Ann Elofsson (M), Ingela Stefansson (S), Ib Nilsson (C) och Thomas Andersson 
(L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framlagt alternativyrkande från Bo Wendt 
(BP) m.fl. och kommunstyrelsens förslag. Efter framställd proposition finner 
ordförande att kommunfullmäktige bifallit Bo Wendts (BP) m.fl. förslag. 

Omröstning begärs. Fortsätter på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2018-03-21 12av18 

KF§ 56 Dnr KS 000553/2017 - 905 

Forts. Hantering av överskott från flyktingverksam het 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts (BP) m.fl. alternativyrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 16 nejröster. Således har 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Överskott på balanskonto om 12,l 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. Förvaltningen redovisar uppföljning av satsningen per tertial till 
kommunstyrelsen. 

Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet. 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-26 

Handläggare: Svjetlana Miletic 

Dnr: KS 000553/2017-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Hantering av överskott från flyktingverksamhet 

Förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras via ersättningar 
från Migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika anledningar genererat ackumu
lerade 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 gransk
ningen 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 redo
visade förslagen till kommunstyrelsen och ärendet gick vidare till fullmäktige. Förslaget till 
kommunfullmäktige är att överskottet sätts av för att kommunen bland annat ska kunna han
tera framtida eventuella kostnader till följd av den tidigare och rådande flyktingsituationen. 
Ärendet återremitterades (minoritetsåterremiss) i fullmäktige 2017-12-20, § 217, med yr
kande att förslaget ska kompletteras med hur uppföljning och utvärdering ska ske av bidraget 
utifrån kostnaderna och vilka effekter dessa kommer att medföra. 

Ärendet kompletteras med uppgift om 500 tkr som reserveras, ur överskott av flyktingverk
samheten 2016, för att täcka eventuell undanträngningseffekt som kan komma att uppstå då 
HVB-hemmet Skutan omvandlas till stöd boende. Av överskottet kvarstår därmed 12,1 mkr att 
fördela till de projekt som förvaltningen tidigare lagt fram. 

Konsekvenser 
Förvaltningens ursprungliga förslag med 13 punkter behöver justeras något. Justeringen görs, i 
enlighet med föreslagen prioriteringsordning, i förslag 13, avseende projektets budget som 
sänks från 750 tkr till 250 tkr. 

Integrationsavdelningen 
Svjetlana Miletic 
t.f. integrationschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Integrationsavdelningen, ekonomiavdelningen, Svjetlana Miletic 
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Bilaga 1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet - Version 
2 med barnperspektivanalys 

Bakgrund 
Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras via 
ersättningar från Migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika anled
ningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats vidare 
över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade överskotten 
till ca 12. 7 mkr. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 att förvaltningen får i 
uppdrag att komma med förslag på hur pengarna kan användas för att få de nyan
lända i utbildning eller arbete, varvid detta förslag presenteras nedan. 

Lägesöversyn Båstads kommun 
Båstads kommun får ersättning från staten för mottagande av nyanlända vuxna 
och familjer samt för ensamkommande barn. Ersättningarna är i form av (1) auto
matiska schabloner och (2) sökbara ersättningar. Ersättningarna för vuxna är 
framåtsyftande och ska täcka kostnader för en kommun kopplat till enskild under 
den 36 första månader efter beviljat beslut om uppehållstillstånd. 

En nyanländ vuxen har en etableringsplan som pågår under max två år, därefter 
går den enskilda in "i ordinarie system". Det innebär att personer som ej är i arbete 
eller självfinansierade efter 24 månader i etableringen hamnar sannolikt i försörj
ningsstöd. De personer som inte har eller aldrig haft en etableringsplan har an
tingen ett förvärvsarbete på heltid från början, går i gymnasieskola, eller på grund 
av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestat
ionsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av 
heltid. 

För Båstads kommun, i augusti 2017, fanns 131 personer (nyanlända) inskrivna 
hos Arbetsförmedlingen Båstad/ Ängelholm. 9 personer saknar plan dvs. på grund 
av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestat
ionsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av 
heltid. 

Statistik kring de 122 personer som har en etableringsplan är som följer: 
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Båstads kommun har utifrån fastställd integrationsplan, en tydlig ambition om att 
etableringen och vägen till arbete och därmed egen inkomst för nyanlända perso
ner som anvisas eller flyttar till kommunen ska förkortas och effektiviseras, för att 
minska kostnaderna på försörjningsstöd, öka den kommunala skattekraften, tillva
rata resurser bättre och bygga ett tryggt samhälle. 

Förslagen kring olika åtgärder och insatser nedan är framtagna utifrån vad forsk
ning och vedertagna studier visat positivt, utifrån lyckade exempel hos andra 
kommuner, vilka behov som verksamheter själva definierat finns i vår kommun 
och vad nyanlända i Båstads kommun själva lyft som hinder eller svårigheter för 
att komma vidare i studier eller arbete. 
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Förslag till förstärkning av olika områden, aktiviteter eller insatser för att på
skynda etableringen och vägen till fortsatta studier och/eller arbete för nyan
lända i Båstad 

Genomföra eller inrätta inom 1 års perspektiv med fokus arbete, studier och 
samhällsorientering (8,05 mkr) 

Studier leder till arbete. Arbete ger bättre ekonomisk situation, gemenskap och 
sammanhang. Arbete skapar rutiner, som ofta ger rytm och struktur i vardagen. Att 
arbeta är viktigt för att uppfylla enskildas psykosociala behov, för samhällsekono
min och för välståndet. Samband mellan arbete, välmående och välstånd är tydliga, 
enligt forskningen. Hög arbetslöshet ger lägre grad av välbefinnande, hälsa och 
högre dödlighet, i allmänhet. Försörjning genom arbete ska vara norm. Försörj
ningsstöd ska vara det som avviker. Den gemensamma ansatsen utifrån perspektiv 
på integration är att etableringen ska fokusera på insatser som leder till arbete och 
egen försörjning med start från dag ett. 

Utöver ett centralt och genomgående fokus på arbete och egen försörjning, finns 
också ett behov av att utöka kunskapen och kännedomen om det svenska samhället 
och dess system, historia, normer och värden. Utan förståelse för dessa delar blir 
det svårt att förstå och landa in i nya sammanhang. Utifrån de personer som kom
mit nya till Båstad står detta behov och önskan högst när frågan ställs kring vad de 
själva anses är viktigast för integrationen. En välfungerande samhällsorientering 
bidrar till att minska nyanländas beroendeställning av vänner, släkt och tjänste
personer samt ökar deras möjligheter att själva ta ansvar för sin etablering och sitt 
framtida liv i Sverige. 

Barnkonsekvensanalys 
Många i målgruppen är föräldrar /vårdnadshavare eller kommer bli och detta be
slut får därmed betydande konsekvenser för barn. 
Vårdnadshavares ekonomiska situation och tillgång till arbete får påverkan på 
barnens hälsa och skolresultat. Socioekonomisk status får ökande betydelse för 
elevers skolresultat i Sverige. 1 2 3Insatser behövs för att stärka vårdnadshavares 
egen förmåga att stötta sina barn och sin familj. Föräldrastödsinsatser generellt är 
lönsamma och effektiva i att minska beteendeproblematik hos barn.4 

Barn får ofta agera tolk både i språk och i hur samhället fungerar då de lär sig 
snabbare än deras föräldrar, vilket tar tid och kraft från skolarbete och annat. In
satser som stärker vårdnadshavarnas förmåga i språk och samhällskunskap får 

1 Skolverket. 2009. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av 
olika faktorer 
2 Skolverket. 2012. Rapport 374, Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av 
likvärdighet över tid. 
3 Hattie, J. A. C .. 2009. Visible Learning: a synthesis af aver 800 meta-analyses relating ta achievement. 
4 Folkhälsomyndigheten. 2014. Föräldrastöd - är det värt pengama? Hälsoekonomiska analyser av för
äld1·astödsprog1·am 
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därmed dubbelt positiv effekt för barnen då de både får mer stöttade föräldrar och 
mer tid till skolan. 

Förslag 1: 
Anställa två så kallade brobyggare som bland annat har koppling till skolan 
och fungerar som brygga mellan skola, socialtjänst och andra aktörer. I detta 
ingår att vara närvarande där ungdomarna är och fånga upp unga i riskzon 
tidigt. Att organisera stöd och hjälp till barn och ungdomar med skolan som 
bas utgår från forskning som pekar på att hjälpsökandet underlättas av att 
hjälpen är lättillgänglig, att det är snabbt och enkelt att få hjälp och att den 
som erbjuder hjälp upplevs som tillitsfull. 
En stor ökning gällande våld i nära relation har skett och där finns behov av 
att utöka behandlare för att kunna arbeta med både brottsoffer och utövare. 
Socialtjänsten har idag ärenden där personer som lever under sekretess och 
skydd är i behov av vardagligt stöd. Socialtjänsten har även märkt av fler 
ärenden med så kallad "hederskultur" där insatser från flera aktörer är nöd
vändiga. 

Barnkonsekvensanalys: Stor påverkan för barnen och en viktig insats i att 
etablera förtroenderelationer mellan barnen och vuxna, vilket är en av de 
viktigaste faktorerna för att lösa komplexa problem. En viktig insats som får 
positiva konsekvenser för alla eleverna på skolan. 

Budget: 2 250 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Individ och familj 

Förslag 2: 
Förstärkt sfi så att undervisningen kan bli mer omfattande i tid, men också 
flexiblare, så att fler kan kombinera svenska och praktik lättare ex. läsa 
svenska två dagar och sedan ha praktik tre dagar så att det blir fulla arbets
veckor 

Budget: 1 000 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Akademi Båstad Vuxenutbildning 

Förslag 3: 
Starta en modell som syftar till att kompetensförsörja och främja arbeten 
långsiktigt inom vård och omsorg. Tillsätta en tjänst som koordinerar och 
samordnar uppdraget. 

Budget: 1 000 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Akademi Båstad Gymnasium o Vuxenutbildning samt Vård och om
sorg 
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Förslag4: 
Det har genomförts flera undersökningar som visar att det finns en klar 
koppling mellan ett eget boende och förmåga att etablera sig och komma till 
arbete och självförsörjning. Inom IoF har problem förelegat att hantera det 
växande antalet boendeansökningar som uppstått under 2017. Därför har 
all hantering av boendefrågorna samlats på en enhet för att kunna stödja de 
individer som ansöker om boendebistånd på ett bra sätt. Denna behöver 
förstärkas med en tjänst som kan arbeta renodlat med bostadskoordination. 

Barnkonsekvensanalys: Stabilt boende är en grundläggande skyddsfaktor 
för barns hälsa och skolgång. Frekventa flyttar påverkar skolgången negativt 
på grund av skolbyten eller komplicerade transporter till skolan. Otrygghet
en är en ständig negativ stressfaktor. 

Budget 1 250 000 under 3 år 
Start: december 2017 
Ansvar: Individ och familj 

Förslag 5: 
Stödja och utöka samarbetet mellan AF, kommunen och Båstads Turism och 
Näringsliv i syfte att främja a) kompetensförsörjningen och b) matchning av 
individer utifrån näringslivets lokala behov av resurser och kompetens 
samt c) utveckla förutsättningarna att skräddarsy lokala lösningar för be
hoven på Bjäre så som yrkesprogram eller kurser mm inom bristyrken. 

Budget:l 050 000 under 3 år 
Start: september 2017 
Ansvar: Staben 

Förslag 6: 
Förstärka Arbetsmarknadsenheten med en arbetsmarknadscoach eller 
handledare som kan arbeta med de personer som kommer på anvisning och 
de som flyttar in på egen hand till kommunen. 

Budget: 1 500 000 under 3 år 
Start: december 2017 
Ansvar: Arbetsmarknadsenheten 

Förslag 7: 
Lokalt förstärkt samhällsorientering i Båstads kommun genom att inrätta 
en löpande kursverksamhet som erbjuder kompetensförstärkning på områ
den som demokrati, svensk historia, myndigheter, jämställdhet mm som alla 
nyanlända ska gå på parallellt med sfi eller annan aktivitet. 

Barnkonsekvensanalys: Stärker vårdnadshavares samhällskunskap och all
mänbildning vilket stärker deras förmåga att stötta sina barns utveckling 
och skolgång. Kan liknas vid riktade föräldrastödsprogram. 

Budget: 1 000 000 under 3 år 



Start: november 2017 
Ansvar: Integration 

Förslag 8: 
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Inrätta följande integrationsprogram/kurser som permanenta inslag i ordi
narie verksamhet och som (alla) nyanlända ska delta vid. 
•Byamor, kvinnor med utländsk bakgrund utbildas till samhällsguider. 
•Manliga förebilder, dialogmöten för män i syfte att få inblick i det svenska 
samhällets funktioner och system. 
•Min kropp, min hälsa, kursverksamhet på temat jämlik hälsa för nyanlända 
kvinnor. 

Barnkonsekvensanalys: Stärker vårdnadshavares samhällskunskap och all
mänbildning vilket stärker deras förmåga att stötta sina barns utveckling 
och skolgång. Kan liknas vid riktade föräldrastödsprogram. 

Budget 300 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Integration 

Förslag 9: 
Införa möjligheten att läsa yrkes-sfi utefter de behov som finns lokalt eller 
nationellt inom olika bristyrken inom vård och omsorg, transport eller 
barnomsorg. 

Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: september 2018 
Ansvar: Akademi Båstad vuxenutbildning 
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Genomföra eller inrätta inom 2 års perspektiv med fokus på arbete, samverkan 
och samhällsutveckling (4,65 mkr) 

Förslag 10: 
Utrymme för Akademi Båstad att inrätta fler lärlingsanställningsprogram. 
Barnkonsekvensanalys: Ökar tillgång till arbetsmöjligheter. 

Budget 1 000 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2019 
Ansvar: Akademi Båstad Gymnasium 

Förslag 11: 
Stöd till Ung Drive och liknande satsningar för ungdomar. 
Barnkonsekvensanalys: Ökar tillgång till arbetsmöjligheter. 

Budget 200 000 under 3 år 
Tidsstart: september 2018 
Ansvar: Arbetsmarknadsenheten 

Förslag 12: 
Stärka och utöka både fysiska platser, men även uppsökande verksamhet 
kopplat till frågor om läsning, kultur och språk för barn som inte har 
svenska som modersmål i samarbete mellan biblioteken och barnomsorg 
och skola. 
Barnkonsekvensanalys: Ökar anknytning till samhällstjänster. 

Budget 400 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2018 
Ansvar: Biblioteket 

Förslag 13: 
Starta ett integrationsprojekt för kvinnor med utländsk bakgrund i samver
kan med ideella krafter för att främja att nyanlända och/eller personer som 
inte har någon annan plattform, kommer i arbete och egen försörjning uti
från inriktningen på städning, matlagning/catering/sömnad och verkstad. 
Barnkonsekvensanalys: Stärker vårdnadshavares försörjning och anknyt
ning till samhället. 

Budget: 750 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2019 
Ansvar: Integration 



Yrkande KF överskott flyktingverksamhet. 
,, 

Ytterligare 1,5 miljoner reserveras då intäktsbudget ej justerats utifrån den minskning av 
barn och ersättningar som blir 2018. 
Vi ser och har sett svårigheterna att minska personal i tid och ser hur fackliga förhandlingar 
mm tar tid. 

Av de 12,1 miljo:nen:n.a återstår då 10,6 som vi väljer att fördela enligt 
följande. 

300 tkr till integrationsprogram/kurser som som permanenta inslag osv under 3 år enligt 
förslag i tjänsteskrivelsen. 

200 tkr till projekt ung drive under 3 år enligt tjänsteskrivelse 

4100 tkr förs ti11'2018 års resultat. 

3000 tkr förs över till IFO som haft permanenta stora underskott de senaste åren i 10 
miljoner klassen. 

3000 tkr används inom skolan till stöd för nyanländas barn i syfte att underlätta 
språkförståelse och skolarbete under 2 år. 

Bo Wendt Inge Henriksson 

Bjäreparteit Bjärepartiet 

/. 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 

KF§ 57 Dnr KS 000156/2018 - 905 

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

13av18 

Beskrivning av ärendet 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 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur, +32 807 tkr på VA
investeringar, -2 621 tkr avser anslutningsavgifter och+ 121 tkr på 
exploateringsinkomster. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-03-07, § 70. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-02-15, med 
tillhörande bilaga 1 och 2. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Budgeterade investeringsmedel om -36 588 tkr överförs från 2017 till 2018 
varav -29 112 tkr avser skattefinansierade investeringar, -5 992 tkr 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 Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-15 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000156/2018 -905 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

Bakgrund 
Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2017 till -17 4 921 tkr inkl budgeterad exploate
rings verksamhet 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 skattefi
nansierade investeringar,+ 11 556 på medfinansiering av statlig infrastruktur, +32 807 tkr på 
VA-investeringar, -2 621 avser anslutningsavgifter och+ 121 tkr på exploaterings inkomster. 
Se tabell nedan. 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över-

2017 2017 2017 fört till 2018 

Skattefinansierad investering -109 461 -78 821 30 640 -29 112 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -6 500 5 056 11556 -5 992 

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -79 517 -46 710 32 807 -1484 

Anslutningsavgifter VA 9 997 7 376 -2 621 2 500 

Exploateringsutgifter/inkomster 10 560 10 681 121 0 

Summa -174 921 -102 418 72 503 -34 088 

Aktuellt 
Av avvikelsen på 72 503 föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdes chefernas om
budgeteringsblanketter att -34 088 tkr överförs till 2018 varav -29 112 tkr avser skattefinansi
erade investeringar, -5 992 avser medfinansiering av statlig infrastruktur och -1484 tkr avser 
VA-finansierade investeringar samt 2 500 tkr avser anslutningsavgifter inom VA
verksamheten. 

Efter förslagen överföring av investeringsmedel från 2017 skulle investerings budgeten 2018 
inklusive exploatering, medfinansiering och anslutningsavgifter uppgå till 231 277 tkr. 

Övervägande/framtid 
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Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) 
ska finansieras fullt ut av skattemedel, det vill säga kunna finansieras genom det utrymme som 
uppstår med anledning av avskrivningar och resultat. I den ursprungliga budgeten för 2018 
når vi inte upp till detta mål. Den föreslagna överföringen av skattefinansierade investerings
medel om 29 112 tkr från 2017 till 2018 innebär att den budgeterade självfinansieringsgraden 
försämras ytterligare. 

Förvaltningen presenterar i nästa tjänsteskrivelse en översyn av den samlade investerings
budgeten för 2018 innehållande förslag till reduceringar och senareläggningar av investeringar 
och investeringsmedel. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Investeringsredovisning 2017 specifikation per projekt (tkr) 
Verksamhets områdeschefernas om budgeterings blanketter 
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Räkenskaper 

lnvesteringsredovisning, specifikat ion per projekt (tkr) 

Kod Projekt 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR 
1001 Möbler och teknisk utrustning 
1002 Kundcenter 
1012 Läs plattor och mjukvara till ungdomsråd 

1014 Arkiv 
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola 
1618 Lärararbetsplatser 
1629 Inventarier vuxenutbildning 
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler 
1640 Inventarier arbetsmarknad 
1698 Inventarier/möblergymnasieskolan 
1700 Inventarier (VoO) 
1004 Webb/E-tjänster 
1050 IT-utrustning 
1051 Serverplattform 
1052 IP-Telefoni 
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 
1054 Pc 
1058 Pc programvaror 
1059 Automatisering av användarkonton och processer 

1060 Verksamhetsstödssystem 
1061 Singel sign on (SSO) 
1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 
1065 Automatisering av mobila enheter 
1066 E-handel 
1068 Uppgradering av operativsystem 

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 

TEKNIK & SERVICE 
Skqttefinansierad verksamhet 

Räddningstjänst 
1406 Räddningsfordon 
1408 Skyddsutrustning 
1412 Räddningsutrustning 
1414 Personlarm 

Måltid 
1920 Ram Måltid 
1923 Mattranportvagn 

Gata 
3000 Ram Gata 
3929 Tennisvägen 
3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering 
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder 
3314 GC-vägJärnvägsbanken 
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 
390S Mätbar gatubelysning 
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning 
3033 Skogsvägen 
3044 Reinvestering Nyledsvägen 
3045 Reinvestering Hindbärsvägen 
3046 Reinvestering Pershögsvägen 
3047 Reinvestering Hagalundsgatan 

Budget 

2017 

-91 
-382 

-30 

-139 
-100 
-300 
-300 
-so 
-so 

-100 
-7S 

-400 
-348 

0 
-200 

-50 
-200 
-900 
-200 
-100 

-100 
-50 

-300 
-lSO 

0 
0 

-4615 

-950 
-so 

-200 
-176 

-400 
0 

-500 
0 
0 

-soo 
-4000 

-500 
-400 

-3000 
0 
0 
0 
0 
0 

Bokslut Avvikelse 
mot budget 

2017 2017 

-60 31 
-79 303 

0 30 

-41 98 
-100 0 
-262 38 
-288 12 

-47 3 
-32 18 
-3S 65 

0 75 
-392 8 
-215 133 

-32 -32 
-107 93 
-10S -55 
-498 -298 

-1061 -161 
-196 4 
-191 -91 

-230 -130 
0 50 
0 300 

-121 29 
-21S -21S 

-70 -70 
-4376 239 

-515 43S 
-29 21 

-207 -7 
-466 -290 

-4S3 -53 
-109 -109 

-130 370 
-3 -3 

-27 -27 
-8S 41S 

-27S 372S 
-478 22 

-9 391 
0 3000 

-200 -200 
-498 -498 
-646 -646 
-438 -438 
-855 -855 

Begärs Kommentar t ill awikelse 
överfört 
till 2018 

-31 lnköpförsenat 
-303 För betalning av ärendehanteringssystem mm. 

-30 Ungdomsrådet ej igång då det saknas medel för tjänsteperson. Ärendet i politiken jan 2018 men 
återremitterades. 

0 Intranät arbetet pågår, blir klart 2018 

0 Utbyte av servrar sker 2018 
0 Uppgradering av Trio hänvisningssystem 
0 Stor utbyggnad av trådlöst nätverk i förskolorna och på vårdhemmen 
0 Stort behov av utbyte av Pc & Skärmar 

0 Kopplat in Apple School Configuration Manager för att hantera läraren ska kunna hantera elevernas 
iPads 

0 Stöd till Hypergene & Artvise projekten 

-300 Projektet genomförs 2018 
0 Har infört ett nytt MDM system Jamf 
0 E-handelsprojektet med systemet Proceedo, har drivit av upphandlingsavdelningen. 

-664 

-43S Bil beställd, levereras under 2018 

Högre behov av larm än budgeterat 

Nya transportvagnar till Asliden 

Proj 3929, 3004, 3101, 3047 
Fördelas ur Ram Gata 
Oförutsedda kostnader 
Ca 400 tkr belastar proj 3047 

-3 725 Entreprenad Grevie- Båstad 2018 

-391 Utredningar 2017 och åtgärder 2018 
Fördelas på nedan projekt 
Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning 
Fördelas från 3030 Reinvestering asfal ltsbeläggning 
Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning 
Fördelas från 3030 Reinvestering asfal ltsbeläggning 
Kostnader för utförande 2017, färdigställande försenad till 2018 pga VA reinvestering. Fördelning av 
kostnader oå budget för: 3030: 25otkr. 3008: 40otkr. 3000: 224tkr 

lnvesteringsredovisning 
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Räkenskaper 

3049 Reinvestering Galters väg 
3051 Reinvestering Branta vägen 
3052 Reinvestering Malenvägen 
3053 Reinvestering GC Agardhsgatan-Strandgat 
3054 ReinvesteringGC Tunbyvägen 
3055 Reinvestering GC Aromavägen 
3056 Reinvestering Karstorps Mölleväg 
3057 Reinv Lyavägen 
3101 Stationstorget Hemmeslöv 
3103 P-plats Hemmeslöv station 

Gata {medfi nansieri ng statlig infrastruktursatsning) 
3003 Kattegattsleden 
3003 Kattegattsleden (bidrag) 
3005 Pågatågsstation Förs löv NordVäst {perrong och spårområde) 
3109 Standardhöjning inre kust 
3116 Trafik Norrut Förslöv 
3917 Köpmansgatan upprustning 
3312 GC-vägFörslöv-Fogdarp 

Summa Gata {medfin. statlig infras.satsning) 

Park 
4900 Ram Park/lekplats/strand 
4907 Brunnsparken 

4911 Dahlmanska Tomten 
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader 
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder 
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 
4922 Upprustning lekplatser 
4941 Lejontrappan 

Budget Bokslut 

2017 2017 

0 -170 
0 -148 
0 -146 
0 -53 
0 -203 
0 -121 
0 -46 
0 -100 
0 1888 
0 -631 

-500 -1529 
0 808 
0 -1517 
0 2701 
0 -4105 
0 0 

-6000 -8 

-6500 -3650 

-600 -196 
-200 0 

-600 -603 
-300 -331 

-1500 -174 
-588 -536 
-327 -547 
-100 0 

Awikelse 
mot budget 

"In,.-, 

-170 
-148 
-146 

-53 
-203 
-121 

-46 
-100 

1888 
-631 

-1029 
808 

-1517 
2701 

-4105 
0 

s 992 

2850 

404 
200 

-3 
-31 

1326 
52 

-220 
100 

Begärs Kommentar till awikelse 
överfört 
•:ll"ln"o 

Fördelas från 3030 Reinvestering asfa!ltsbeläggning 
Fördelas från 3030 Reinveste ringasfalltsbeläggning 
Fördelas från 3030 Reinvestering asfafltsbeläggning 
Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning 
Fördelas från 3030 Reinveste ring asfal ltsbeläggning 
Fördelas från 3030 Reinvestering asfa lltsbelåggning 
Fördelas från 3030 Reinvesteringasfalltsbeläggning 
Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning 
Rättning av tidigare års bokföring av projekt 
Rättning av tidigare års bokföring av projekt 

Trafikverket aviserar fördyringar i projekt 2018. Prel klartvåren 2018. 
Ersättning från exploatör 
Rättning av tidigare års bokföring av projekt 
Rättning av tidigare års bokföring av projekt 
Rättning av tidigare års bokföring av projekt 

-5 992 Entr 2017/2018. klartsommar 2018. Budgetöverföringtill 2018 behövs. Projekt bedöms överskrida 
budget med 1 mkr 

-5 992 

Viss del avser projekt 4913 och 4922 
Budget enl igt förslag kraftigt reducerad vilket innebär att projektet inte är möjligt att genomföra. 

Enbart mindre åtgärder 2017. 

Oförutsedda kostnader. Awikelse fördelas ur ram 4900. 
-100 Medför möjlighet att utföra något större åtgärd för att bevara trappan 

I nvesteri ngsredovi sn i ng 
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Räkenskaper 

Kod Projekt 

Fritid 
1460 Ram fritids.anläggningar 
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet 
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen 
1493 Omklädningsrum Malenbadet 
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 

Hamn 
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) 

Övrigt 
1461 Utbytefordon 

Fastighetsservice 
1403 Kameraövervakning 
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 
7000 Ram Fastighetsservice 
7003 Kallförråd förskola 
7004 ÖK förskola ny 5 avdelnin 
7005 ÖKskolavärmeovent 
7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 

7014 Datanät, kablage, övervakning 
7018 Förskola Skogsbyn 
7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 
7020 Oförutsett (ombyggnation trafikverkets lokaler samt bibliotek skola) 
7021 Ombyggnation Västra Karups skola 
7026 Hiälpmedelscentrl Biäreda 
7027 Verk.anpassning Bjäredale 
7030 Reinvestering fastighetsbestånd 
7031 Fönster, fasad, tak Stran 
7033 Takbyte A-hus Strandäng 
7041 Reinvestering Musteriet 
7042 Reinv Strandängskola F-6 
7043 Reinvestering Centralförr 
7044 Reinv Post och Polis 
7045 ReinvesteringÄngsbyn 
7046 Reinvestering Backa byns förskola 
7080 Utemiliö och lekredskap 

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 

Budget 

2017 

-500 
-400 

-15 906 
-50 

-100 

-1199 

-2500 

-68 
-262 

-1000 
0 
0 
0 

-7000 
-300 

-20891 
·2000 
-4300 
-1 000 

0 
0 

-6000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-600 
-78 967 

-6500 

Bokslut Awikelse 
mot budget 

2017 2017 

-422 78 
-311 89 

-15 915 -9 
-56 -6 

-3 97 

-38 1161 

-303 2197 

0 68 
-25 237 

0 1000 
-68 -68 

-381 -381 
-60 -60 

-5357 1643 
-222 78 

-12 660 8231 
-1321 679 

-87 4213 
-535 465 

-1498 -1498 
-267 -267 

-60 5940 
104 104 

14 14 
-253 -253 

-1680 -1680 
-350 -350 
-150 -150 
-600 -600 
-550 -550 
-347 253 

-50942 28025 
-3650 2850 

Begärs Kommentar till awikelse 
överfört 
till 2018 

-97 Projekt i samarbete med Torekov turist och badförening 

-1161 TBSS önskar överföring till 2018 

-2197 Lastbil beställd, men inte levererad 

-68 Är bestä ll t 
-237 Planerade åtgärder på kommunalafastigheter under 2018 

Fördelas enligt nedan 
Bugdet från ram 
Bugdet från ram 
Bugdet från ram 

-1643 Backabynsförskola och Ängsbyndsförskola slutfört. Central förråd och Post/Polis återstår. 

-8 231 Klart hösten 2018 
-679 Inväntat beslut för fortsatt projektering 

-2448 Se utfall 7026och 7027 
-465 Inväntar beslut om omfattningen av projektet 

Bud~et från 7020 
Budget från 7020 

-2 475 Inväntar fakturor gällande 2017 

-24351 
-5992 

1 2017:Arbeten planeras på Ängsbyn, Centra/förrådet, Backa byn samt Post och Polis. Centra/förråd och Post- och polis kommer pågå även 2018 
2018: Arbeten planeras på Brandstationen Båstad samt Brandstationen i Förslöv 

TEKNIK & SERVICE 
T axefinansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
6000 Ram 
6995 Serviser 
6954 Hagalundsgatan/Hagagatan 
6970 Ventiler 
6077 Brandposter 
6955 Ekorrvägen 
6958 Annas väg vatten ledning 
6959 Lervik, Stora Hult Båstad 
6952 Bjärevågen 
6956 Fjärdingsmanvägen 
6079 Relining spillvatten Båstad 
6953 Slammarpsvägen 
6993 Dricksvattenproduktion 

-450 
-1300 
-2300 

-500 
-100 
-100 
-150 

0 
-1350 

-150 
-1400 
-1500 

-970 

0 
-1810 
-2751 

-482 
-60 
-29 
-94 

-213 
-838 

-68 
-621 

-1301 
-986 

450 
-510 
-451 

18 
40 
71 
56 

-213 
512 

82 
779 
199 
-16 

Arbete färdigställt och godkänt av kringboende. 

lnvesteringsredovisning 



Räkenskaper 
Budget 

Kod Projekt 2017 

6994 Avloppsrening -5605 

landsbygdsinvesteringar 
6029 Margretetorpsvägen -200 
6033 FörslövNadebäck, vatten+spillvatten -6200 

Nyinvesteringar 
6004 Ängstorp, nytt reningsverk -28000 
6006 Ledning ti ll Ängstorp -12500 
6058 Nytt tillstånd T orekovs RV -300 
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion -200 
6009 Serviser, V S D -800 
6012 MätningVSD -250 
6014 Åtgärder enl. saneringsplan 0 
6015 Skalskydd -500 
6020 Ny vattenledning Hallandsvägen -500 
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) -300 
6209 Reservkra~ Eskilstorp W -250 
607S Samlingskammare, Eskilstorp W -3000 
6214 Skottorp, nytt vattenverk -4000 

Exploatering VA 
5011 Grevie skoltomt -1000 
5004 Heden exploatering -1642 
5010 Förslöv 2:4 exploatering -500 
5012 Dagvattenåtgärder Förslöv 0 
5027 Exploatering Trollbäcken VA -1000 
5028 Ledningsrätt Håle 3:4 -500 
5020 Hasselbacken dagvatten 0 
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv -2000 
5022 Exploatering Åstad v-omr 1 Va 0 
S025 Hasselbacken nedre 0 
5026 VA Friidrottsplats 0 
5029 Expl Tuvelyckan 0 
5030 Expl Varan 17:6 0 

T&S Summa (T axe(inansierad verksamhet) -79517 
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020) 

~ 
~ 

Bokslut 

2017 

-1896 

-217 
-1446 

-23957 
-2765 

-108 
-207 

-1212 
-74 

0 
-597 
-396 
-337 
-22S 
-111 

0 

0 
-1256 

-16 
-2 

-209 
-467 

-3 
-1653 

0 
-15 
-76 

-214 
-1 

-46710 

Awikelse 
mot budget 

2017 

3709 

-17 
4754 

4043 
9735 

192 
-7 

-412 
176 

0 
-97 
104 
-37 
25 

2889 
4000 

1000 
386 
484 

-2 
791 

33 
-3 

347 
0 

-15 
-76 

-214 
-1 

32807 

Begärs Kommentar till awikelse 
överfört 
till2018 

Behovet är mindre än vad som först planerades. 

Projekt framskjutet i tid, färdigställs 2018 

Projekt framskjutet i tid 
Projekt framskjutet i tid 

Projekt framskjutet i tid 
Projektframskjutet i tid 

-1000 Projekt framskjutet i tid 

-484 Budget avsedd för deta ljprojektering av VA. projektstart försenad till kvl 2018 pga detaljplanarb 

Enligt exploateringsavtal, faktureras exploatör 

-1484 

lnvesteringsredovisning 
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Räkenskaper 
Budget Bokslut Avvikelse Begä rs Kommentar till avvikelse 

mot budget överfört 
2017 2017 2017 till 2018 .. · Pro·ekt L u.L1 Lu.L1 LuJ.. 1 uu Lv.Lo 

Anslutningsavgifter 
5205 Anslutningsavgifter Ängalag 
5207 Anslutningsavgifter Lyavägen 
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 
5213 Anslutningsavgifter Heden Hemmeslöv 
5214 Anslutningsavgifter Förs löv verks.omr 
5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 
5217 AnslutningsavgifterTrol lbäcken 
5202 Övriga anslutningsavgifter 

Summa Anslutningsavgifter 

TEKNIK & SERVICE 
Exploaterimrsområden IEi VAi 

8000 T orekov 98:50 
Skattefinansierade investeringar inom "Torekov 98:50" 

5311 Toppbeläggningväg 
Summa skattefin. investerinsar ''Torekov 98:50" 
Övris expfoaterinssverksamhet ''Torekov 98:50" 

8000 Kostnader 
8000 Intäkter 

Summa Övris exp/oaterinssverksamhet "T orekov 98:50" 

8005 Östra Karup 6:7(Etapp1) 
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt 

5401 Grönområden/park {ägs av kommunen) 
Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 
Övris exploaterinssverksamhet "Östra Karup" 

8005 Övriga exploa teringsutgifter 
8005 Tomtförsä lj ning 

Summa Övris exploaterinssverksamhet "Östra Karup" 

8012 Hemmeslöv 6:2 del av 5:9 
8012 Hemmeslöv 6:2 del av 5:9 

Summa Övrig exploaterinssverksamhet "Hemmes/öv 6:2 del av 5:9" 

8024 Exp Eskilstorp 6:3 
8024 Exp Eskilstorp 6:3 

Summa Övris exploateringsverksamhet "Exp Eskilstorp 6:3" 

8025 Exp Hemmeslöv 8:2 
8025 Exp Hemmeslöv 8:2 

Summa Övris exploaterinssverksamhet "Exp Hemmeslöv 8:2" 

8027 Trollbäcken 
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom "Trollbäcken" 

5327 Vägar 
Summa skattefin. investerinsar inom "Trollbäcken" 

8026 Grevie "Skoltomt" 
Övrig exploaterinssverksamhet "Grevie Sko/tomt" 

8026 Rivnings- och planutgifter 
8026 Tomtförsäljning 

Summa Övris exploaterinssverksamhet 11Grevie Skoltomt" 

8017 Grevie Böske 
8017 Övriga exploateringsutgifter 

Tomtförsä ljning 
Summa Övris exploateringsverksamhet "Grevie Böske" 

0 
0 

997 
0 

2500 
500 

2000 
4000 
9997 

-650 
-650 

0 
0 
0 

-200 
-200 

0 
2310 
2310 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

-1 000 
-1 000 

-3100 
0 

-3100 

0 

0 

0 0 
0 0 

419 -578 
0 0 
0 -2500 
0 -500 

726 -1274 
6232 2232 
7376 -2621 

-970 -320 
-970 -320 

-286 -286 
307 307 

21 21 

0 200 
0 200 

-533 -533 
360 -1950 

-173 -2 483 

-40 -40 
-40 -40 

-13 -13 
-13 -13 

-24 -24 
-24 -24 

-801 199 
-801 199 

-2227 873 
1 1 

-2227 873 

-612 -612 

-612 -612 

2 500 Utfa ll först 2018 

2500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

rättegångskostnader 
ersättning för rättegångskostnader 

Kostnader för flytt av ledning som del av explaoteringskostnader 
Försäljning utav tomt kommer genomföras fö rst i feb ruari 2018 

Plankostnader 

Plankostnader 

Plankostnader 

-199 KvarstårGC-väg 
-199 

Rivning av f .d. skola samt markarbeten. Eventuell t något mindre återstående arbete. 

0 

Rivning av gård slu tförd (boningshus och tillhörande ekonomibyggnar). Finplanering återstår. 

0 

lnvesteringsredovisning 
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Räkenskaper 

8018 Exp Del av Hemmeslöv 5:9 
8018 Exp Del av Hemmeslöv 5:9 

Summa Övrigexp/oateringsverksamhet "Exp Del av Hemmeslöv 5:9" 

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10 
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv 

5307 Vägar 
5507 Belysning 
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) 
5437 Lekplats 

Summa Skattefin. investerinsar inom Heden, Hemmeslöv 
8015 Övriga exp!oateringsutgifter 
8015 Tomtförsäljning 

Summa Övrigexploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 

8010 Förslöv 2:4 
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 

5310 Vägar 
Summa Skattefin. investerinsar inom Förslöv 2:4 
Övris exploateringsverksamhet Förs/öv 2:4 

8010 Diverse exploateringsutgifter 
8010 Tomtförsäljning 

Summa övrig exploateringsverksamhet Förstäv 2:4 

8151 FörslövVäster, verks. Omr. (Vistorp industriområde) 
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde 

5306 Vägar 
5309 Väsar (investerin3sbidra3) 

Summa Skattefin. lnvesterinsar Vistorp industriområde 
8151 /ntäkter 

Budget 

2017 

0 
0 

-7500 
-2500 
-4463 
-1000 

-15463 
-500 

10800 
10300 

-500 
-500 

0 
0 
0 

-500 
3300 
2800 
2550 

I nvesteringsredovisning 

Bokslut Awikelse Begärs Kommentar till :avvikelse 
mot budget överfört 

2017 2017 +ill?n11:1: 

-78 -78 Plankostnader 
-78 -78 0 

-5717 1 783 -990 Kvarstående åtgärder 
-2010 490 -490 Kvarstående åtgärder 
-2850 1613 -800 Kvarstående åtgärder 
-1278 -278 

-11855 3608 -2280 
-413 87 

12199 1399 Högre efterfrågan än beräknat 
11786 1486 0 

-80 420 
-80 420 0 

-571 -571 Plankostnader 
0 0 

-571 -571 0 

-915 -415 
4463 1163 
3548 748 0 
2001 -550 
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Räkenskaper 

Kod Projekt 

8001 Området kring Båstads nya station 
Skattefinansierade investeringar 

4921 Konstnärlig utsmyckning stationstorg 
3105 Mellanväsen!Karupsvägen 
3119 Kollektivtrafikanläggningar Station Norra 
5405 Stationstorget inom planområde Tuvelyckan 
8001 Astad (Nya Hemmslöv) 

Summa skattefin. lnvesterinsar 

Medfinansierinsar stat/is infrastruktur 
3117 NyGC-tunnel (vid nya statianen) 
3119 Bu//erskydd järnväg (Trafikverket äger) 

Summa Med(in. stat/is infrastr. 

Övrig exploaterinssverksamhet 
8052 Oförutsett prajektet helhet 

Summa Övris exploaterinssverksamhet 
8960 Intäkter tomtförsäljning 

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning) 
8102 Övriga markinköp 

8099 Ospec exploateringar 
8099 Kastnader 
8099 Intäkter 

T&S Summa (Exploateringsomrdden ej VA) Skatte(in. 
T&SSumma (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 
T&S Summa (Exploaterinssområden ej VA) Övr. Expl. 

SAMHÄUSBYGGNAD 
1410 Uppgraderingverksamhetssystem miljö 

1411 Mätinstrument miljö 
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP 
1427 Kva liteetssäkring av befintlig kartdatabas 
1428 Digital bygglovhantering-(Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 

SUMMASAMHÄL!SBYGGNAD 

BARN&SKOLA 
1600 Instrument Kulturskola 
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg 
1606 IKT-plan 
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola 
1610 Stöd ach utveckling 
1612 Datorer förskola, grundskola, personal 
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd 
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 

SUMMA BARN & SKOLA 

BILDNING OCH ARBETE 
1609 Individ och familj, kundmottagning 
1619 IT-utrustningvuxenutbildning 
1635 Socialstyrelsens metod system ASI (köp av licens) 
1641 Datorer bibliotek 
1642 Hyllsystem och inventarier Bibliotek 
1692 Accesspunktergymnasieskolan 
1693 Bio Scala 
1696 IT-utrustning/tekninkAME 
1699 Galleriet Kunskapscentrum 

SUMMA BILDNING & ARBETE 

Budget 

2017 

0 
-1000 

0 
-300 

0 
-1300 

0 
0 
0 

-2000 
-2000 
1000 

-2000 

-3000 
2500 

-18313 
0 

10560 

-80 

-20 
-57 
-50 

0 
-207 

-50 
-200 

-1BOO 
-400 

-50 
-1500 

-250 
-200 

-4450 

-100 
-100 

-50 
-78 

-100 
-100 
-250 

-50 
-so 

-878 

Bokslut Awikelse 
mot budget 

2017 2017 

-19 -19 
-1314 -314 
-6524 -6524 

-20 280 
159 159 

-7717 -6417 

6136 6136 
2570 2570 
8706 8706 

0 2000 
0 2000 
0 -1000 

-267 1733 

0 3000 
612 -1888 

-18144 169 
8706 8706 

10681 121 

0 80 

0 20 
-15 42 

0 so 
0 0 

-15 192 

-38 12 
-200 0 

-2144 -344 
-416 -16 

-34 16 
-1200 300 

-108 142 
-104 96 

-4245 205 

0 100 
-85 15 

0 50 
-56 22 
-37 63 
-76 24 

0 250 
0 50 
0 50 

-254 624 

Begärs Kommentar till awikelse 
överfört 
till2018 

Rättning av tidigare års bokföring av projekt 

0 

0 Rättning av tidigare års bokföring av projekt 
0 Rättning av tidigare års bokföring av projekt 
0 

0 

Försäljning Djåknebol 

-2479 
0 
0 

-80 Arbetet med översiktsplanen pågår även 2018 och pengarna kan behövas till det arbete som behöver 
~öras med kartstödet under orocessen. 

-20 Programuppdateringen sker först 2018. 
-42 Inköpet har inte varit lika akut som beräknat och kan därför skjutas till 2018 

-142 

-142 

-142 

-100 

-17 
-63 

-250 

-50 
-480 

lnvesteringsredovisning 
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Räkenskaper 

Kod Projekt 

VÅRD & OMSORG 
1702 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering 

1704 Trygghetstelefoner 

1707 Elcyklar 
1713 Arbetstekniska hjälpmedel 

SUMMA VÅRD& OMSORG 

TOTALT linkl. exnloaterinv. exkl. anslutninv->avvifterl 
varav: 
Skattefinansierad investering 
Medfi nansieri ng statlig infrastruktursatsning 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 
Exoloaterin~ 

Summa Anslutningsavgifter 
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 
Summa Exploateringsintäkter 
Summa utgifter relaterade till " Astad"-projektet 
Summa Inventarier 

Budget 

2017 

-963 

-878 

-100 
-90 

-2031 

-184918 

-109461 
-6500 

-79517 
10560 

9997 
-69520 
19160 
-3800 
-1466 

Bokslut Avvikelse 
mot budget 

2017 2017 

-209 

-458 

-95 
-82 

-844 

-109794 

-78821 
5056 

-46710 
10681 

7376 
-39 333 
15172 

-665 
-1215 

754 

420 

5 
8 

1187 

75124 

30640 
11556 
32807 

121 

-2621 
30187 
-3988 
3135 

251 

Begärs Kommentar till avvikelse 
överfört 
till 2018 

-754 Föra över resterande budget till 2018 pga att projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv 

-100 Föra över 100 tkr 2018 pga att projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv. Avs lutas under 
2018. 

0 
0 

-854 

-36588 

-29112 
-5992 
-1484 

0 

2500 
1016 

0 
0 

-31 

lnvesteringsredovisning 
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Om budgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

.Y~.~~.~~.~.b.~.!~9..~~~~-~: ... ~.~~.~-~!.!.~?. .... _ ........... -······················-·············-·······················.tI .. =:.~.\J~ ..................... . 
I nvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 

Projektnr I Benämning 2017 2017 ombudgetering 
Backup lösning/Hög 
tillgänglighetslösning/Ser Vår servermiljö med tillhörande tillgänglighetslösning & backup behöver bytas ut då 

1063 vermiliö 300 0 300 300 den inte räcker t ill för att säkerställa att driftsmiljön är pålitlig. 

I\ 

SUMMA 3Öb t\ 0 300 I 300 

.9.'..~Y.~!~;!..'!!~-~~-------c_~~~ö0 __ 
Anders Björk IT L~~ 
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Verksamhetsområde: Teknik och Service 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 ombudgetering 

1403 Kameraövervakning -68 0 68 68 Är beställt 

1406 Brandfordon -950 -515 435 435 Bil beställd, levereras under 2018 

1413 Passagesystem/skyddsåtgärder -262 -25 237 237 Planerade åtgärder på kommunalafastigheter under 2018 

1461 Utbyte fordon -2500 -303 2197 2197 Beställd i maj har dock ännu inte levererats 

1496 Tillbyggnad brygga Torekov -100 -3 97 97 Projekt i samarbete med Torekov turist och badförening 

1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) -1199 -38 1161 1161 Torek.ov båt och segelsällskap önskar överföring till 2018 

Entr2017/2018, klartsommar2018. Budgetöverföringtill 
3312 GC-Väg Förslöv Fogdarp -6000 -8 5992 5 992 2018 behövs. Projekt bedöms överskrida budget med 1 mkr 

3314 GC-vägJärnvägsbanken -4000 -275 3725 3725 Entreprenad Grevie- Båstad 2018 

3905 Mätbar gatubelysning -400 -9 391 391 Utredningar 2017 och åtgärder 2018 
Medför möjlighet att utföra något större åtgärd för att 

4941 Lejontrappan -100 0 100 100 bevara trappan 
Budget avsedd för detaljprojektering av VA, projektstart 

5010 Förslöv 2:4 exploatering -500 -16 484 484 försenad till kv12018 pga detaljplanarb 

5011 Grevie skoltomt -1000 0 1000 1000 Projektet framskjutet i tiden 

5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 2500 0 -2500 -2500 Intäkt först 2018 

5307 Heden HemmeslövVägar -7500 -5717 1783 990 Kvarstående åtgärder 

5327 Troll bäcken Vägar -1000 -801 199 199 Kvarstår GC-väg 

5407 Heden Hemmeslöv Grönområden -4463 -2850 1613 800 Kvarstående åtgärder 

5507 Heden Hemmeslöv Belysning -2500 -2010 490 490 Kvarstående åtgärder 
Energieffektivisering, ventilation samt Backabynsförskola och Angsbyndsförskola slutfört Central 

7009 arbetsmiljö -7000 -5357 1643 1643 förråd och Post/Polis återstår. 

7018 Förskola Skogsbyn -20891 -12660 8231 8231 Klart hösten 2018 

7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 -2000 -1321 679 679 Inväntat beslut för fortsatt projektering 
Oförutsett (ombyggnation trafikverkets Anpassning för hjälpmedelscentral och 

7020 lokaler samt bibliotek skola) -4300 -1852 2448 2448 verksamhetsanpassning pågår även under 2018 

7021 Ombyggnation Västra Karups skola -1000 -535 465 465 Inväntar beslut om omfattningen av projektet 

7030 Reinvesteringfastighet -6000 -3525 2475 2475 Inväntar fakturor för arbete utfört 2017 

SUMMA -71233 -37820 33413 31807 

.9'EL~e~!;e~~~~~~'!'r;?~~~~~~~-------------------------------------
(, 



Om budgetering av investeringsanslagtill 2018 (tkr) 

_verksamhetsområde: Samhällsbyggnad 

Jnvesteringsprojekt Budget 
Projektnr Benämning 2017 
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP 57 

1410 Uppgraderingverksamhetssystem miljö 80 

1411 Mätinstrument miljö 20 

SUMMA 157 

.f~ef, verksa,!llhetsområde: 

Utfall,Awikelse 'Begärd !Motivering 
2017 ombudgetering 

-15 
0 
0 

-15 

42 

80 

20 

142 

42,Arbetet med översiktsplanen pågår även 2018 och pengarna kan behövas till det arbete som behöver göras med karstödet under processen. 

80 Programuppdateringen skerförst2018 

20 Inköpet har Inte varit lika akut som beräknat och kan skjutas till 2018. 

142 
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Om budgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Y.. ~!-~?-~ ~-~~!?g !!1.~~-~ ~:.-____ ____________ ~ ! !9.i:il n~ ~~!:-~!:~~!~-- ________________________________________ _ 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd 
Projektnr Benämning 2017 2017 ombudgeteri ng 

1609 loF, kundmottagning 100 0 100 100 

1693 BioScala 250 0 250 250 

1699 Galleri kunskapscentrum so 0 50 50 

1641 Datorer bibliotek 78 61 17 17 

1642 Hyllsystem och inv bibliote 100 37 63 63 

/' I • 
SUMMA 578 98 ,// I ~o 480 

.. .. 

Motivering 

Projektet har blivit föresenat med anledning av 

rekrytering Socialchef. 

Det har varit svårt att planer atidpunkten för byte av matta 

pga biografens programutbud och tidskrockar. I dec 2017 

kommer toaletterna att renoveras från grunden och det 

finns en tydlig plan på att byta matta i maj 2018. 

SI utföring av projektetskyltningsåtgärderför galleriet 

kommer att slutföras i januari 2018. 

Den nya barnavdelningen på Förs lövs bibliotek har inte 

kunnat genomföras under 2017 som planerat pga 

verksamheten inte har fått tillgång till nödvändigyta. 



Ombudgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Verksamhetsområde: Kommunkontoret ................. -............................. ----- .. ------------.................... ------·- .......... -"' ..... -.................... -..... -- ................................... --................... ------ .. 

I nvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
I Projektnr Benämning 2017 2017 om budgetering 

1002 Kundcenter -382 -79 303 303 För betalning av ärendehanteringssystem mm 

SUMMA -382 -79 303 303 

~ef,ve~amh~tso~åde~~~~~-r-



Ombudgetering av investeringsanslagtill 2018 (tkr) 

Verksamhetsområde: VÅRD OCH OMSORG 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 om budgetering 

1702 Nyckelfri hemvård -963 -209 754 754 Projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv 

1704 Trygghetstelefoner -878 -458 420 100 Projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv 
men avslutas under 2018 

~ 
SUMMA -1841 -667 1174 854 

~!, ve!_ks~he~E_'!'E..1~'-.-~~-------------
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Om budgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Y_rc:~-~?-~~-~~~-C?~~~-~~:------- - ---------~-C?~r:1!~~~~~~i_r:~~~~-r:~g~-~~=-~~~?l! _______________________ _ 

I nvesteri ngsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 om budgetering 

Möbler och teknisk 
1001 utrustning -91 -60 31 31 Inköp försenat 

Läsplattor och mjukvara Ungdomsrådet ej igång då det saknas medel för 
till ungdomsråd tjänsteperson. Ärendet i politiken jan 2018 men 

1012 -30 0 30 30 återremitterades. 
l~~A ~ ,,,.,_ A ,....,.., ·- :;,,: ~ .c::-:: -- :. · ~-· · _ -· :ratarkive11 fö1se11ade. ·/r .:z.._-. • IArKTV . - - ,u 

©(_ 
I 

SUMM~ -260 -101 159 
~'' I ) I I I -

- { 



Ombudgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Verksamhetsområde: 1b 0 s 
----------------------------------------- --------------------------------------------- -- ------ -- ---------------------

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 om budgetering 
1621 250 108 142 ~ Upphandlad mattläggare för att lägga ljuddämande golv blev k 

/1_2 
blev klart i december. Skulle vilja använda de 142 tll 

detta under 2018. 

' SUMMA 250 108 142 408 /vtZ C!\ 

~ f..h.~tY.~i:.~2~!:!~~_r:~_c1~ _______ ?.QQ!!_~~c;_c1:-°'-"-"-..'!..~~1!2~~-"-"-"-1:"'!1 __ _l~~ !J~wJ SW»f,&Y)i 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 14av18 

KF§ 58 DnrKS000164/2018-905 

Reducering och förändring av 2018 års investeringsbudget 

Beskrivning av ärendet 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 till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-03-07, § 71. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-02-15, med 
tillhörande bilaga 1 och 2. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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 investeringsbudget till -56 
850 tkr. 

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

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-15 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000164/2018-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Reducering och förändring av 2018 års investeringsbudget 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgeterad ram för investerings- och exploaterings utgifter 2018 förändras enligt följande: 

1 (2) 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 51 700 tkr. Kostnaderna för medfinan
siering av statliga infrastruktursatsningar ökas med 2 500 tkr. Kostnaderna för VA in
vesteringar minskar med 5 500 tkr. Exploateringsnettot förändras med anledning av 
minskade utgifter och ökade intäkter totalt 2 150 tkr. Sammantaget uppgår reduce
ringar, förändringar och senareläggningar av 2018 års investeringsbudget till -56 850 
tkr. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på eget initiativ tagit fram ett förslag till reduceringar, genom senarelägg
ningar eller minskningar av 2018 års investerings budget. Sammanlagt föreslås reduceringar 
om -56 850 tkr. 

Bakgrund 
Förvaltningens initiativ beror på tidigare års liknande uppdrag av kommunstyrelsen samt för 
att spara tid. 

Aktuellt 
Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag tagits fram till reduceringar eller senarelägg
ningar av budgeterade investeringsprojekt 2018 tagits fram. Förslaget framgår av bifogad bi
laga "Förslag till reducering och förändring av investerings budget 2018". I förslaget ingår även 
utökning av två investeringar samt ett nytt investeringsprojekt. 

De totala reduceringarna och förändringarna består både av neddragningar av investerings
projekt samt av senareläggning av investeringar vilket får beaktas i 2019 års budgetprocess. 
Av reduceringarna och förändringarna på totalt-56 850 tkr avser -51 700 tkr skattefinansi
erade investeringar, +2 500 tkr avser medfinansiering av statlig infrastruktur, -5 500 tkr avser 
VA-finansierade investeringar och -2 150 tkr avser exploateringsutgifter /inkomster. 

Det nya projektet och de två utökade investeringsprojekten som föreslås i 2018 års budget är 

• 2 500 tkr projekt Kattegattsleden som är medfinansiering statlig infrastruktursatsning 
• 300 tkr projekt Oförutsett ombyggnation av Bjäredalen som är skattefinansierad inve

stering 
• 5 000 tkr R1 Ramsjö R1 Grevie VA investering som är taxefinansierad investering, se 

bilaga från NSVA 



Se tabell nedan för sammanställt nytt förslag till investerings budget för år 2018. 
Urspr. Över- Redu-

budget färingar cering 

2018 2017 2018 

Totalt -197139 -34 088 56 850 

varav: 
Skattefinansierad investering -139 570 -29 112 51 700 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -6 500 -5 992 -2 500 

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -89 470 -1484 5 500 

Anslutningsavgifter VA 15 201 2 500 0 

Exploateringsutgifter/inkomster 23 200 0 2150 

2 (2) 

Ny 

budget 

2018 

-174 377 

-116 982 

-14 992 

-85 454 

17 701 

25 350 

Jämförelse av begärd överflyttning från 2017 och förändrings- och reduceringsförslag av 2018 
års investerings budget. Efter föreslagen överflyttning från 2017 års budget samt efter förvalt
ningens förslag om reducering och förändring av budget 2018 sänks totalt beloppet för budget 
2018 med 22 762 tkr för investeringar inkl medfinansiering, VA investering, anslutningsavgif
ter samt exploatering. 

Över- Redu- Jämför-

färingar cering else 

2017 2018 

Totalt -34 088 56 850 22 762 

varav: 
Skattefinansierad investering -29 112 51 700 22 588 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -5 992 -2 500 -8 492 

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -1484 5 500 4 016 

Anslutningsavgifter VA 2 500 0 2 500 

Exploateringsutgifter/inkomster 0 2150 2150 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Teknik och Service, Vård och Omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till förändring och reducering av investerings budget 2018 exklusive överföringar från 
2017 
Information från NSVA 

Samråd har skett med: 
Samtliga verksamhetsområden 



Förslag till reducering och förändring av investeringsbudget 2018 

OBS Överföringar från 2017 ej inkluderat Budget Förändring Ny budget Förändring Förändring 
Plan Plan 

Kod Tkr 2018 2018 2018 2019 202.0 
TEKNIK & SERVICE 

Skattefinansierad verksamhet 

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) 
3003 Kattegattsleden 2 500 2 500 5 000 

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 4500 2 500 7000 0 0 

Fastighet 
7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 40 000 -30 000 10 000 30 000 
7020 Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 300 300 
7024 Ny avdelning Klockarebyns förskola, Västra Karup 2 000 -2 000 0 2 000 
7021 Ombve:imation Västra Karuos skola 10 000 -8 000 2000 8 000 

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 96500 -39 700 56800 40000 0 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 4500 2500 7000 0 0 

TEKNIK & SERVICE 
Taxefinansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
Slättarödsvägen etapp 1 500 -500 0 

Nyinvesteringar 
Rl-Ramsjö-Rl-Grevie 0 5 000 5 000 

Exploatering VA 
5010 Förslöv 2:4 exploatering 12 500 -10 000 2 500 10 000 

T&S Summa {Taxefinansierad verksamhet) 89470 -5500 83970 10000 0 

TEKNIK & SERVICE 
Exp/oaterjngsområden (Ej VAi 

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1) 
8005 Tomtförsäljning -4 800 1350 -3 450 -1665 -1 665 

Summa övrig exploateringsverksam/1et "Östra Karup" -4800 1350 -3450 -1665 -1665 

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10 
8015 Övriga exp loateringsutgifter 200 -100 100 200 
8015 Tomtförsäljning -16 800 -3 200 -20 000 -10 000 -5 000 

Summa Övrig exploaterlngsverksamllet "Heden, Hemmeslöv" -16 600 -3300 -19900 -9800 -5000 

8010 Förslöv 2:4 
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 

5310 Vägar 8 000 -6 500 1500 4 500 2 000 
Belysning 1600 -1400 200 1400 

5410 Grönområden/park (ägs av kommunen) 2 000 -1800 200 1500 300 
Lekplats i Förslöv 2 000 -1800 200 1800 

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 13600 -11500 2100 9200 2300 
Övrig exploateringsverksam/1et Förs/öv 2:4 

8010 Diverse exploateringsutgifter 450 -200 250 200 0 
Summa övrig exploateringsverksam/1et Förslöv 2:4 450 -200 250 -3700 -7400 

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 27100 -11500 15600 9200 2300 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Med/in. 2000 0 2000 0 0 
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -23 200 -2150 -25350 -15165 -14 065 

VÄRD & OMSORG 
1718 Verksamhetssystem 2 000 -500 1500 

SUMMA VÄRD & OMSORG 2 940 -500 2440 0 0 

TOTALT (inld. exploatering) 212 340 -56 850 155 490 44035 -11 765 
varav: 0 
Skattefinansierad investering 139 570 -51 700 87870 49 200 2 300 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 6 500 2 500 9000 0 0 
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exld anslut.avg.) 89470 -5 500 83 970 10 000 0 
Exploatering -23 200 -2150 -25 350 -15 165 -14065 

0 
Summa Anslutningsavgifter -15 201 0 -15 201 0 0 
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"~ [Tilläggsbeslut I 

Följande önskar NSVA beslut om: 

Kommun I Projekt IProj.nr N I Avd I Typ I Belopp I Kommentar 

Båstad Rl-Ramsjö Rl-Grevie L N 5 000 000 kr Avser förprojektering, upphandling, ledningsrättsarbete och arbete med vattendammar till 

följd av beslutet att teckna avtal med Sydvatten. Ett beslutsunderlag för hela förstärkningen av 
dricksvattenledningsnätet kommer att tas fram. 

Båstad Slättarödsvägen etapp 1 L R -SOO 000 kr Skjuts på framtiden p.g.a. Sydvatteninvesteringar 

Båstad 

Tilläggsbeslut I 4 soo ooo krl 

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut: 

Namnunderskrift Datum 

Namnförtydligande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 

KF§ 59 Dnr KS 000311/2015 - 380 

Behandling av ärende om Program för idrott och det rörliga 
friluftslivet 

15av18 

Beskrivning av ärendet Efter valet 2014, men före omvalet 2015, styrdes kommunen av Mittkoalitionen 
bestående av Bjärepartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Koalitionen 
väckte då ett ärende i kommunstyrelsen om att tillsätta en tillfällig beredning 
för att ta fram ett Program för idrott och det rörliga friluftslivet. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-25 att en beredning skulle tillsättas 
och en uppdrags beskrivning tas fram. Det beslutet har ej verkställts, varvid 
kommunfullmäktiges presidium nu vill att kommunfullmäktige återigen ska 
behandla ärendet. 

Kommunfullmäktige bör besluta att antingen avskriva ärendet från vidare 
behandling eller bekräfta kommunfullmäktiges tidigare beslut så att det kan 
verkställas. 

Under ärendetyttrar sig ordförande och Uno Johansson (C). 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson daterad 2018-03-14. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-03-25, § 48. 
Förslag om program från Mittkoalitionen. 

Ordförande: Presidiet föreslår att ärendet avskrivs från vidare behandling. 

Uno Johansson (C): Ärendet ska verkställas och en beredning ska tillsättas. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande om avskrivning och Uno 
Johanssons (C) förslag om att ärendet ska verkställas. Efter framställd 
proposition finner ordförande att Uno Johanssons (C) förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktiges tidigare beslut vidimeras och ska verkställas genom 
framtagande av en uppdragsbeskrivning och val av en tillfällig beredning enligt 
ursprungligt förslag .. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-14 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS000311/2015 -380 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Angående vidare behandling av ärende för framtagande av Program för id
rott och det rörliga friluftslivet. 

Aktuellt 
Efter valet 2014, men före omvalet 2015, styrdes kommunen av Mittkoalitionen bestående av 
Bjärepartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Koalitionen väckte då ett ärende i kom
munstyrelsen om att tillsätta en tillfällig beredning för att ta fram ett Program för idrott och 
det rörliga friluftslivet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-25 att en beredning skulle tillsättas och en uppdrags
beskrivning tas fram. Det beslutet har ej verkställts, varvid kommunfullmäktiges presidium nu 
vill att kommunfullmäktige återigen ska behandla ärendet. 

Presidiet tar ej ställning till uppdraget - dess omfattning eller karaktär - utan vill endast veta 
om ärendet fortfarande är aktuellt. Därav bör kommunfullmäktige besluta att antingen (1) 
avskriva ärendet från vidare behandling eller (2) bekräfta kommunfullmäktiges tidigare beslut 
så att det kan verkställas. 

Enligt uppdrag, 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Underlag till beslutet: 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-03-25, § 48. 
Förslag om program från Mittkoaliationen - Idrott och det rörliga friluftslivet. 

Beslutet ska expedieras till: 
Representanter för det väckta ärendet och kommunfullmäktiges presidium. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 

Dnr KS 000299/2018 - 600 

Väckt motion - Ny förskola i Grevie 

Sida 

16av18 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-02-28, angående att planera för ny förskola i 
Grevie från Stefan Olsson (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 

Redovisning Motionen redovisas av Uno Johansson (C). 

Underlag till beslutet Motion från Stefan Olsson (C) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Centerpartiet Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyreileerl 

Motion 2018 -02- 28 
onr .... ~~.co6z..ej~ 
. ..... 7~Q.~.[:: .~.Q.Q .. 

Grevie förskola 

Grevie kommunala förskola är en liten förskola med ca 30 barn. Förskolan har under flera år varit 

fullbelagd och med s k överinskrivningar. 

Informationen från Skolchefen och utbildningsförvaltningen visar att det nu dels saknas 

förskoleplatser Båstad, dels i Grevie/Västra Karup. Den kortsiktiga lösningen söker man snabbt finna 

svar på. 

Men också på längre sikt behövs det fler platser för tillkommande barn. För Grevie finns attraktiv 

mark för bostäder, skoltomten och inte minst Böske 37:1 (söder om Ljungvägen och gamla 

stationsområdet). 

Grevie ligger stationsnära och blir attraktivt att bosä tta sig i också för pendlare. 

Det ger, menar vi, att det behövs en ny fötskola i Grevie, enligt oss integrerad med eller utbyggbar 

med en ny skola F-6. n ny förskola inbjuder till att bosätta sig området. 

Centerpartiet yrkar: 

Att det nu planeras för en ny förskola i Grevie, helst med byggstart 2019. 

Båstad 20180227 

~~~ Å au '~~ 
Stefan Olsson Ebba Krumlinde 

1 :1/tu~ 
?lfn~;ohansson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 

DnrKS000290/2018-200 

Väckt motion - Ny brandstation vid Kalkvägen i Båstad 

Sida 

17av18 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-03-07, angående att undersöka möjligheten att 
placera en ny brandstation vid Kalkvägen i Båstad från Jessica Andersson (S) 
m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 

Redovisning Motionen redovisas av Jessica Andersson (S). 

Underlag till beslutet Motion från Jessica Andersson (S) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

" I 2018 °03° 0 7, ' ,. I Dnr.K.<d ... QP.9..i..f.e. ~ OJ 8 
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Motion om ny Brandstation. 2018.03.06. 

Vår nuvarande brandstation, som byggdes 1963, lämnar mycket övrigt att önska. 

Lokalerna är slitna. Räddningstjänsten är idag trångbodda och dagens brandbilar är 
fler till antalet, större och tyngre. 

Brandstationen är centralt placerad idag, vilket inte bara är en fördel då de flesta 
utryckningar sker ut mot E6:an till. Nackdelen finns speciellt sommartid då det kan 
ställa till det trafikmässigt. Det är viktigt att komma fort fram. Varje sekund är 
livsviktig. 

Företaget Beslag Design står i begrepp att bygga nytt och deras nuvarande lokaler 
skulle kunna vara intressanta för vår kommun. Om vi placerade en ny brandstation 
där skulle det bli lättare för vår räddningstjänst att rycka ut till motorvägen. 
Stationen skulle ligga nära kommunens gemensamhetsservice med gata, park, 
vilketkan skapa samordningsvinster. 

Tomten där brandstationen är placerad idag skulle kunna bli mark där exempelvis 
vårt kommunala bostadsbolag Båstadhem, kan utöka sitt fastighetsbestånd med fler 
hyresrätter i ett centralt läge. 

(S) yrkar att: 

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att förvärva Beslag Designs 
lokaler för placering av en ny och ändamålsenlig brandstation. 

För Socialdemokraterna i Båstad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-03-21 18av18 

KF§ 62 Dnr KS 000337 /2018 - 900 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående miljöpriset 
2018 

Beskrivning av ärendet Inkommen fråga från Johan Olsson Swanstein (M) gällande om kommunen 
ämnar dela ut milljöpriset 2018. 

Yttrande Under ärendet ställer Johan Olsson Swanstein (M) frågan och Bo Wendt (BP) 
svarar. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Fråga angående miljöpris från Johan Olsson Swanstein (M). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande 
Bo Wendt (BP). 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 


