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KS § 257 Dnr KS 001179/2018 - 900 
Informationsärenden 

KS § 258 Dnr KS 000369/2019 - 600 

Sida 
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Båstads kommuns förberedande arbete inför att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 

KS § 259 Dnr KS 000735/2019 - 900 
Nämndsplan 2020 för kommunstyrelsen 

KS § 260 Dnr KS 000731/2015 - 315 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om antagande 

KS § 261 Dnr KS 000812/2019 - 200 
Svar på remiss över förslag till mark- och boendeprogram för Helsingborgs stad 2020-2023 

KS § 262 Dnr KS 000102/2019 - 200 
Överlåtelseavtal för del av Hemmeslöv 5:65 - Padelhall 

KS § 263 Dnr KS 000324/2019 - 200 
Tilldelning av byggrätt i exploateringsområdet Stinehov-Östra Karup 

KS § 264 Dnr KS 000501/2017 - 900 
Svar på återremitterad motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

KS § 265 Dnr KS 000702/2019 - 100 
Svar på motion - Införa en kurtaxa 

KS § 266 Dnr KS 001323/2017 - 400 
Svar på motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun 

KS § 267 Dnr KS 000351/2018 - 900 
Svar på motion - Inrättande av välbefinnanderåd 

KS § 268 Dnr KS 000800/2017 - 700 
Svar på motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun 

KS § 269 Dnr KS 001353/2017 - 100 
Svar på motion - Småföretagarhotell 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Svar på motion - Broddar till alla 65 år och äldre 

KS § 271 Dnr KS 000464/2015 - 700 

Sida 
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Svar på medborgarförslag - Tillskapande av trygghets bo ende eller motsvarande i Västra Karup 

KS § 272 Dnr KS 000009/2019 - 900 
Svar på medborgarförslag - Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksverskamhet 

KS § 273 Dnr KS 001445/2015 - 460 
Svar på medborgarförslag - Stöttning med kollektivtrafik till Apelrydsskolans 
elever och personal 

KS § 274 Dnr KS 001174/2015 - 350 
Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie 

KS § 275 Dnr KS 000211/2018 - 700 
Svar på medborgarförslag - Anställ en syn- och hörselinstruktör i Båstads kommun 

KS § 276 Dnr KS 001118/2017 - 900 
Svar på medborgarförslag- Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov 

KS § 277 Dnr KS 001181/2018 - 900 
Beslutsloggen 

KS § 278 
Delgivningar 

Dnr KS 001166/2018 - 900 

KS § 279 Dnr KS 001182/2018 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

KS § 280 Dnr KS 001159/2018 - 903 
Val av ledamot samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 
2020-01-01- 2020-12-31 

usterandes si naturer 
- , 
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Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 255 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-04 

Dnr KS 001177 /2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av 31 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 10 december 2019 kl. 11.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 256 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-04 

Dnr KS 001178/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 31 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra ärende - Val av ledamot samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2020-01-01- 2020-12-31. 

Extra informationsärende - Skriftlig information till KS - Situationen inom 
individ- och familjeomsorgen. 

Väckt fråga/informationsärende från Centerpartiet - Återställande av 
återvinningscentralen i Svenstad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 257 Dnr KS 001179/2018 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a) . Information från Båstadhem AB (Lisbeth Nilsson) 

Beslut 

b). Projektet Heltidsresan (Katarina Sanden/Philipp Seuffer) 

c). Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande (Katarina Sanden/Philipp Seuffer) 

d). Översyn av kommunens bibliotek (Catharina Elofsson) 

e). Kusterosion - Status och pågående arbeten (Ingemar Lundström) 

f). Naturanpassade metoder mot kusterosionens negativa aspekter - LIFE Coast 
Adapt (Skriftlig information från Ingemar Lundström) 

g). Situationen inom individ- och familjeomsorgen - Skriftlig information från 
utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S). 

I samband med informationen föreslår kommunstyrelsens ordförande, Johan 
Olsson Swanstein (M), att denne får i uppdrag att återkomma med förslag om 
hur styrningen ska vara rörande individ- och familjeomsorgen. 

h). Väckt fråga/informationsärende från Centerpartiet - Återställande av 
återvinningscentralen i Svenstad. Centerpartiet önskar en lägesrapport 
avseende återställningsarbetet av återvinningscentralen i Svenstad. Syn ska 
göras på plats av tjänsteperson, förslagsvis från miljöförvaltningen och 
rapporten ska presenteras i kommunstyrelsen. 

Kommundirektör Erik Lid berg meddelar att ärendet tas upp på 
kommunstyrelsens arbetsutskott och information kommer därefter delges 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att återkomma med förslag till 
hur den politiska styrningen rörande individ- och familjeomsorgen ska se 
ut på både kort och lång sikt. Samråd ska ske med Utbildningsnämndens 
ordförande Thomas Nerd (S). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-12-04 

KS § 258 Dnr KS 000369 /2019 - 600 

Båstads kommuns förberedande arbete inför att 
barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 

7 av 31 

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Barnets rättigheter ska därmed inte 
bara beaktas som en faktor bland andra vid avvägningar, bedömningar och 
beslut i mål eller ärenden som rör barn, utan barnets rättigheter ska framledes 
ges särskild vikt. I ett arbete för att förbereda Båstads kommun på att 
barnkonventionen blir lag har ett par olika aktiviteter påbörjats i enighet med 
det beslut som KS fattade 8 maj 2019. 1) En samordnare har utsetts, som inom 
ramen för ordinarietjänst, fått uppdrag att organisera arbetet och förbereda 
kommunen på ikraftträdandet av lagen. 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Filippa Swanstein, daterad 
2019-10-29. 

1. Att arbetet med att förbereda kommunen för att barnkonventionen blir lag 
fortsätter under 2020 med fokus på att: 
a. Säkerställa att det finns en baskompetens kring barnrätt hos kommunens 
medarbetare och politiker. 
b. Säkerställa att tjänsteskrivelser och andra underlag harmoniseras med 
lagstiftarens krav gällande barnrätt och barnkonsekvensperspektiv. 
2. Att en återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2020, för att ge 
en lägesbeskrivning kring hur arbetet fortlöpt under året. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att arbetet med att förbereda kommunen för att barnkonventionen blir lag 
fortsätter under 2020 med fokus på att: 

a. Säkerställa att det finns en baskompetens kring barnrätt hos kommunens 
medarbetare och politiker. 

b. Säkerställa att tjänsteskrivelser och andra underlag harmoniseras med 
lagstiftarens krav gällande barnrätt och barnkonsekvensperspektiv. 

2. Att en återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2020, för att ge 
en lägesbeskrivning kring hur arbetet fortlöpt under året. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-29. 
Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 000369/2019 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppföljning kring Båstads kommuns förberedande arbete inför att 
barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Att arbetet med att förbereda kommunen för att barnkonventionen blir lag fortsätter under 
2020 med fokus på att: 
a. Säkerställa att det finns en baskompetens kring barnrätt hos kommunens medarbetare och 
politiker. 
b. Säkerställa att tjänsteskrivelser och andra underlag harmoniseras med lagstiftarens krav 
gällande barnrätt och barnkonsekvensperspektiv 

2. Att en återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2020, för att ge en lägesbeskriv
ning kring hur arbetet fortlöpt under året. 

Sammanfattning av ärendet 

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Barnets rättigheter ska därmed inte bara beaktas 
som en faktor bland andra vid avvägningar, bedömningar och beslut i mål eller ärenden som 
rör barn, utan barnets rättigheter ska framledes ges särskild vikt. I ett arbete för att förbereda 
Båstads kommun på att barnkonventionen blir lag har ett par olika aktiviteter påbörjats i enig
het med det beslut som KS fattade 8 maj 2019. 1) En samordnare har utsetts, som inom ramen 
för ordinarietjänst, fått uppdrag att organisera arbetet och förbereda kommunen på ikraftträ
dandet av lagen. 

2) För att säkerställa att det finns en garanterad baskompetens i vad barnrättsfrågor innebär 
juridiskt och praktiskt inför att barnkonventionen blir lag, så har prioritet ett blivit att ta fram 
en utbildningsinsats för medarbetare i Båstads kommun med start hösten 2019. 
Utbildningen är tre timmar lång och varvar barnrätts teori och juridik med case och diskuss
ioner. Utbildningssamordnare för denna satsning är utvecklingsstrateg BoA/ barnrättsstrateg 
Filippa Swanstein och enhetschef IoF /barnrättsstrateg Nowras Jassim. 
Utgångsläget har varit att samtliga chefer i kommunen, utifrån sin kalender, får boka tid för en 
utbildning för sin enhet eller avdelning. Under hösten har följande områden och medarbetare 
bokat in tid och genomgått (eller ska genomgå) basutbildningen: Individ och familj, Vuxenut
bildningen, Arbetsmarknadsenheten, Ungdomsgårdarna, Gymnasiet, Biblioteket, Myndighets
enheten Vård och omsorg, Ledningsgruppen Barn och skola, Östra Kamps skola och Förslövs
skola. 

3) Den 15 oktober har också en utbildning med fokus barnkonventionen och idrott för Båstads 
kommuns föreningsliv genomförts. Föreläsningen var gratis och syftade till att informera, in
spirera och stärka föreningslivet (idrottsverksamheter) på vilket sätt barnrättsperspektiv och 
idrott samverkar. Föreläsningen lockade ett 25 tal representanter från föreningar på Bjäre. 

4) Utöver har också initiala samtal förts med kansli kring utformande och översyn kring tjäns
teskrivelser mm utifrån att prövningar av barns bästa samt barnkonsekvensanalyser måste 



2 (2) 

finnas med i beredningar, underlag etc. utifrån barnkonventionen framöver. En checklista för 
hur en prövning av barnets bästa kan göras samt mall för barn-konsekvensanalys är också 
framtagen. 

5) Med anledning av situationen inom Individ och familj bör också en barnkonsekvens-analys 
genomföras snarast med fokus på organisationsstruktur och resurssättning. Syftet med denna 
barnkonsekvensanalys är att granska hur och på vilket sätt Individ och familjs organisations
struktur är kompatibel med perspektiv på barnets bästa. 

Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Utvecklingsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommundirektör. 
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KS § 259 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-1 2-04 

Dnr KS 000735/2019 - 900 

Nämndsplan 2020 för kommunstyrelsen 

Sida 

8 av 31 

Beskrivning av ärendet Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även 
avsnitt som är kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. Efter 
inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt 
syftet med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens 
organisation och verksamheter och eventuella större ändringar inför det 
kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs nämndens utmaningar. 
Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och 
taktiska insatser vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för 
en långsiktigt hållbar utveckling. Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i 
samband med tertialbokslut samt i samband med dialogmöten. 
Måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer/mätvärden. Eventuella program 
och aktuella styrdokument följs upp samtidigt. Internkontroll planen ingår som 
en del i nämndsplanen. Både indikatordokumentet och internkontroll planen 
kommer att finnas som separata bilagor till nämndsplanen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg och utvecklingsstrateg 
Sari Bengtsson, daterad 2019-11-14, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2020 som underlag för 
verksamhetsplanering 2020 inom nämndens verksamhetsområden. 
2. Kommunstyrelsen har tagit del av nämndsplanerna för myndighetsnämnden, 
utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden enligt 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kommunallagens 6 kapitel 1 §. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2020 som underlag för 
verksamhetsplanering 2020 inom nämndens verksamhetsområden. 

2. Kommunstyrelsen har tagit del av nämndsplanerna för 
myndighetsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
kommunallagens 6 kapitel 1 §. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-14 

Handläggare: 

Erik Lidberg/Sari Bengtsson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Nämndsplan 2020 för Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2020 som underlag för verksamhetsplanering 2020 
inom nämndens verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen har tagit del av nämndsplanerna för myndighetsnämnden, utbildnings
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kommu
nallagens 6. kapitel, 1 §. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 §ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten. 

I granskningsrapporten från december 2018 rekommenderar revisorerna en översyn av kom
munens målstyrningsprocess, som även innefattar nämndsplanernas utformning och innehåll. 
Med anledning av detta har politikerna tillsammans med tjänstemannaorganisationen arbetat 
för att ta fram nämndsplaner med en kommungemensam struktur. 

Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser 
vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut samt i samband 
med dialogmöten. Måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer /mätvärden. 
Eventuella program och aktuella styrdokument följs upp samtidigt. 
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen. 
Både indikatordokumentet och internkontroll planen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 



Ekonomi 
I Nämndsplanen ingår även en budgetdel med information om hur verksamheten ska 
finansieras. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, t.f. Chef Bildning och arbete 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 
Bilaga med indikatorer 

Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, T.f. Chef Bildning och Arbete 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

2 (2) 
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1. Nämndens ordförande har ordet 

Vi har en resa att göra tillsammans. Samverkan och hållbarhet är viktiga ledord under den här 
resans gång. För att klara uppdraget måste vi tänka mer långsiktigt och arbeta tillsammans med 
andra och fokusera på innehållet i det vi levererar till våra medborgare och företagare. 

Samverkan och en hållbar framtid 
Båstads kommun måste nu samla krafterna kring en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen behö
ver vara motorn och driva på så att vi gör rätt prioriteringar på både kort och lång sikt. Vi agerar 
genom att utöva vår tillsynsplikt gentemot våra nämnder och styrelser. Vi arbetar med vår mål
stuktur och lednings- och kvalitetsarbete. 
När vi samverkar med näringslivet, våra föreningar och andra offentliga organisationer kan vi 
samla oss kring en samsyn och med det bidra till en stark utveckling av vår kommun. 
Under året är det viktigt att vi har fokus på att jobba vidare i vårt viktiga arbete med barn- och 
unga för att skapa de bästa förutsättningarna att klara sig i livet. Här följer vi arbetet med vår nya 
skolstruktur som ska ge de bästa förutsättningarna för en modern kunskapsskola. Båstads kom
mun ska återställa förtroendet för vår socialtjänst samt ge goda förutsättningar för förvaltningen 
att klara uppdraget. Inom vård- och omsorg fortsätter resan med vårt nya boende Haga Park som 
är efterlängtat och andra insatser som bidrar till en god äldreomsorg. 
Vi kommer att arbeta nära vårt lokala näringsliv och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden 
för att säkerställa att fler får ett jobb att gå till. 

Vi måste tänka långsiktigt 
De ekonomiska utmaningarna i våra olika verksamheter, investeringsbehov, demografiska förut
sättningar och minskad ökningstakt på våra intäkter ställer stora krav på alla i den kommunala 
organisationen men särskilt på oss som politiker. Vi ska möta dessa utmaningar genom att arbeta 
mer långsiktigt och effektivisera oss genom förändrat arbetssätt, samverkan med andra parter 
samt ny teknik På så sätt har vi möjlighet till att skapa det engagemang och fokus som krävs för 
att frigöra medel för kommande satsningar och nödvändiga investeringar. 

Vi tar ansvar 
Från kommunstyrelsen sida är det tydligt att vi tar ansvar för att målen mäts på det vi som orga
nisation levererar. För oss kommer 2020 bli ett spännande år präglat av arbete och utveckling av 
vårt målarbete och vår styrmodell. Dialogen inför budgetperioden 2020-2023 kommer att inten
sifieras och prioriteras. 

Johan Olsson Swanstein(M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser. Modellen är fortfarande under utveckl
ing och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära eventuella ändring
ar. 

StyrmodeU för Båstads kommun 
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Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det fram
tida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: "Ett bättre sätt att leva". För vidare beskrivning se: 

http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 

1 Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och eko
nomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan. Våra kärnvärden är: 

• Professionalism 
• Arbetsglädje 
• Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads /2018/01 /Personalpolitiskt-program-f%C3 %B6r
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3 %A4rversion.pdf 

2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning 

Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: eko
nomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan överlap
par, hänger ihop och är beroende av varandra. 

Ekonomistyrning 
kommunens olika verksamhetsområden Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga re
surser sätta finansiella mål och fördela resurser mellan. 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 

Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 

lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 

2.4. Arbetsflöde: Planering - Uppföljning och analys - Åtgärder 

I Styrningsarbetet har vi i vissa delar hämtat inspiration från SKL:s guide för planering, uppfölj
ning och åtgärder i kommunövergripande styrning 

Planering. 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås. 
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Uppföljning och analys. 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 

Åtgärder 
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och ut
veckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden. 

3. Syfte med nämndsplan 

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens 
inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020. Verksamhets
planen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämn
den beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. 
Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av plane
ringsfasen. 

Kommunal/agens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 

4. Nämndens organisation och ansvarsområden 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen som har 13 ledamöter är kommunens organ för styrning och ledning. Den 
ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och dess 
utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i hel- och delägda bolag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och bereder ärenden för kommunstyrel
sen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även kommunens krisledningsnämnd. 

Förhandlings utskott 
Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika pensions
myndighet för förtroendevalda. Utskottet består av samma 5 ledamöter som sitter i KSAU. 

Pensionärs råd 
Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer i 
kommunen och kommunens beredningar samt styrelse i frågor som rör de äldre i samhället. 

Tillgänglighetsråd 
Handikapprådet är ett organ med uppgift att verka för att funktionshinderperspektiv beaktas i 
kommunens verksamheter, samt att vara referensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta. 
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Kommunledningskontor 

Kommunledningskontoret består av: 
• kommundirektör, biträdande kommundirektör 
• kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet 
• avdelningen strategi och utveckling 
• kansliavdelningen 
• ekonomiavdelningen, 
• upphandlingsavdelningen 
• HR-avdelningen 
• IT-avdelningen 

Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av 
kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utveckl
ingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar aktivt för effektivisering, sam
ordning och samverkan, allt i ambitionen att ge övriga förvaltningen och politiken det stöd och 
den service som efterfrågas. 

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med intern och extern kommuni
kation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den kommunikativa platt
formen, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens officiella webbplats, offici
ella 
sociala medier samt intranät. 

Kundcenterenheten 
Kundcenterenheten arbetar för att öka kundnöjdheten genom att förbättra tillgänglighet och 
bemötande mot kommuninvånare, besökare och företagare. 

Strategi och Utveckling 
Strategi och utveckling arbetar operativt med och ansvarar för kommunövergripande mål- och 
kvalitetsstyrning, strategiskt hållbarhetsarbete samt Mde-genomför utvecklingsprojekt samt 
bistår vid projektansökningar. 

Kommunkansli 
Kommunkansliet ansvarar för samtliga politiska organs nämndsadministration. Kansliet ansvarar 
även för posthantering, huvudregistrering och arkiv. 

Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom budget, 
bokslut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, finansiering, debitering och kravverksam
het samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yttrar sig i ärenden till kommunstyrelsen och 
biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. 

Upphandlingsavdelningen 
Upphandlingsavdelningen ansvarar för upphandlings- och inköpsprocessen. Upphandlingsavdel
ningens arbete består bl. a i att genomföra både samordnade och verksamhetsspecifika upphand
lingar, ge stöd och råd vid upphandlings-/ avrops- och e-handelsfrågor samt medverka och stötta 
verksamheterna i avtalsadministration och avtalsuppföljning. 
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HR-avdelningen 
HR-avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom HR-området såsom chefs- och kompe
tensförsörjning, organisations- och verksamhetsutveckling, arbetsvillkor samt arbetsmiljö och 
hälsa. HR-avdelningen driver även arbetet med att förverkliga kommunens personalpolitiska 
program. 

IT-avdelningen 
IT-avdelningen ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya effektiva 
arbetsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och IT-support samt skapar en 
stabil och säker IT-drift 

Teknik och service 

Den service som erbjuds utgör en grund för att kommunens nämndsmål ska kunna uppnås och 
är vidare direkt kopplat till kommunfullmäktiges mål 1; Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 
och verka i. 

Tekniska kontoret 
Inom tekniska kontoret ligger staben som ansvarar för projektledning, mark- och arrendefrågor 
samt exploateringsprojekt, tomtförsäljning och markförsörjning men även för beställarkontakt 
gentemot de samarbetspartners som sköter driften av hamnar. 

Park, Gata & Natur 
Avdelningen sköter och underhåller Båstads kommuns skogar, stränder, gator, parker, lekplatser 
och yttre miljö vid skolor och förskolor. 

Kommunens fastigheter 
Arbetar strategiskt med kommunens fastigheter samt har beställarkontakt gentemot Båstadhem 
som sköter drift och underhåll av kommunens fastigheter. 

Kommunservice, måltidsverksamhet, städverksamhet och fordonsorganisation 
Verksamheterna tillhandahåller grundläggande service indirekt till medborgarna via service
funktioner till andra verksamhetsområden inom kommunen. 
Båstads kommunrestauranger arbetar på uppdrag av skolverksamheten samt vård och omsorg 
och är proaktivt där det finns utvecklingsmöjligheter inom måltider och måltidsmiljöer. 
Lokalvården bedrivs sedan oktober 2018 i egen regi, och i huvudsak inom fastigheter ägda av 
Båstads kommun. 
Kontorsservice ansvarar bland annat för posthantering, tryckeri och vaktmästeri. 
Fordonsorganisationen hanterar och administrerar kommunens bilar och arbetsmaskiner. 

Fritidsverksamhet 
Avdelningen ansvarar för simbassänger, föreningsbidrag, kommunens idrottshallar, arrangemang 
och vandringsleder. 

Räddningstjänst (ej myndighetsutövning) 
Räddningstjänstens verksamhet innebär förebyggande och förberedande arbete genom plane
ring, utbildning, underhåll och övning samt genomförande av effektiva räddningsinsatser. Rädd
ningstjänsten samarbetar via avtal med räddningstjänsterna i Halland och Skåne. Samarbetet 
sker inom lagstiftningens alla tre skeden; före, under och efter en olycka. Räddningstjänstens 
ansvar innefattar även krisberedskapsarbete. Krisberedskap arbetar enligt lagen om extraordi
nära händelser, vilket bland annat innebär risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning 
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och utbildning av krisledningsorganisationen samt samverkan med andra aktörer. 

Renhållningsverksamhet 
Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 

VA-verksamhet 
Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommu
nens VA-anläggningar. 

Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, miljö-, bygglov- och geodata- verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar 
handläggning och myndighetsutövning samt information och service till allmänhet, företag och 
andra myndigheter. Samhällsbyggnads verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunsty
relsen och myndighetsnämnden 

Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 
• Planfrågor 
• Geodata-verksamhet 
• Infrastruktur och kommunikationer 

Planverksamheten arbetar med fysisk planering samt infrastruktur och kommunikationer, dvs 
med framtagandet av strategiska och översiktliga planer samt handläggningen av kommunens 
detaljplaner. 

Geodataverksamheten arbetar med framtagande av grundkartor och nybyggnadskartor. Ansvaret 
omfattar även uppdatering av kommunens kartdatabas och karttjänster samt bostads-, adress
och lägenhetsregister 

Bildning och arbete 

Verksamhetsövergripande BA 
Innefattar central ledning och administration för verksamhetsområdet Bildning och arbete. 

Vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare (SFI) 
Akademi Båstad Vuxenutbildning erbjuder komplettering av grundskole- och gymnasiekompe
tens för att uppnå behörighet till högre studier. Särvux är en skolform som ger undervisning på 
grundsärskole- och gymnasiesärskolenivå. Svenska för invandrare (SFI) förbereder nyanlända 
för studier och yrkesliv i nära samarbete med integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. 

Yrkeshögskola, yrkesvux och uppdragsutbildning 
Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder skräddasydda utbildningar framtagna i ett nära samar
bete med arbetslivet. Följande utbildningar erbjuds: 
• Kvalificerad koordinator - inriktning turism och service 
• Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård 
• Operativ ledare- specialisering Revenue Management 
• Affärsutvecklare inom hållbar turism 
• Kvalificerad trädgårdsanläggare 
• Arbetsledare- specialisering trädgård 
• Kitchen Manager - management inom matlagning/livsmedel/restaurang 
Kommunens yrkesvux erbjuder utbildningar inom trädgård där utbudet regleras genom ett 
samverkansavtal i Familjen Helsingborg. Det innebär att utbildningarna är öppna för elever i 
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hela samverkansområdet med "fritt sök". 
Uppdragsutbildningar erbjuds inom områden som turism, service, värdskap, data, ledarskap och 
trädgård både inom privat och inom offentlig sektor. 
Akademi Båstad erbjuder service till kommuninvånare som vill studera på distans. Servicen be
står bland annat av studie- och yrkesvägledning samt utlåning av grupprum och dator. 

Arbetsmarknadsenheten 
Enhetens uppdrag är att underlätta för kommuninvånare att utifrån den egna förmågan utvecklas 
och komma in på arbetsmarknaden. Detta görs bland annat genom att erbjuda praktikplatser 
och bidragsanställningar. Arbetsmarknadsenheten arbetar med projekt, arrangemang, och aktivi
teter som syftar till att främja integration och etablering på arbetsmarknaden, detta görs i 
samverkan med ideell sektor och näringslivet. Enheten har också ansvar för återanvändning av 
kommunens inventarier. 

Ekonomiskt bistånd 
Socialtjänstlagen styr kommunens arbete med försörjningsstöd. Socialtjänsten huvuduppdrag: 

•hjälp till självförsörjning (långsiktigt). 
•hjälp med försörjning (akut). 

Bibliotek 
Utöver kommunens huvudbibliotek på Kunskapscentrum i Båstad finns även fem filialbibliotek. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som i stimulerande miljöer erbjuder läs- och kulturupple
velser för såväl barn som för vuxna. 

Fritidsgårdar 
Kommunens fritidsgårdar är en plats för trygga möten i en drogfri miljö för ungdomar oavsett 
kön, sexuell läggning, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund eller religiös åsikt. Verksamheten 
är till för ungdomar i åldern 13-20 år. Kommunen har två fritidsgårdar, Musteriet i Båstad 
och Ungdomens hus i Förslöv. 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 

Båstads kommun har stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningar de kom
mande åren. En utmaning som delas av flertalet av Sveriges kommuner. Konjunkturen viker och 
som följd av det försämras arbetsmarknaden. Samtidigt ökar förväntningarna på välfärden. Över
lag visar Båstads välfärdssektor goda resultat men genom den nu tuffa ekonomiska situationen 
krävs effektivisering i verksamheterna och fokus på att hitta andra lösningar för att servicen ska 
kunna bibehållas. 

Våra största utmaningar är: 

Demografi 
Båstad kommun växer och särskilt inom åldersgrupperna 0-19 år och över 80 år. Tyvärr växer 
inte gruppen i arbetsför ålder, 20-64 år, i samma takt vilket medför en stor ekonomisk utmaning. 
Utvecklingen är densamma i hela Sverige, men särskilt tydlig i Båstads kommun. 

Investerings behov 
Kommunens tillväxt medför ett ökat behov av investeringar. Särskilt stort är behovet av att 
investera i skolfastigheter på flera håll i kommunen. För att sänka våra uppvärmningskostnader 
är nu behovet stort av att investera i energisparande åtgärder. 
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Behov av arbetskraft - kompetensförsörjning 
Konkurrensen om arbetskraften är stor inom flera yrkesområden men särskilt stor inom 
förskola,-skola samt vård och omsorg. Det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompe
tens och det blir allt svårare att ersätta de medarbetare som nu går i pension. 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling involverar aktörer från alla sektorer - från den globala till den lokala nivån. Det 
handlar om en omställning till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Kommu
ner har ett stort ansvar för att den önskvärda utvecklingen blir verklighet och bör därför vara ett 
föredöme inom sina respektive verksamheter. 

Ekonomi 
De senaste åren har Båstads kommun visat positivt ekonomiskt resultat men det är tack vare ex
ploateringsintäkter medan verksamheterna gått med underskott. Sveriges kommuner och lands
ting (SKL) gjorde under 2019 en analys av kommuns ekonomi för att utröna vilka utmaningar 
som kommunen står inför fram till 2025. Analysen visade på att de goda tiderna är förbi och att vi 
står inför ett ekonomiskt stålbad för att klara de utmaningar som kommunen står inför. 

6. Planerade ändringar i verksamheten 
Det stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningarna som kommunen nu står 
inför luäver ett nytt gemensamt arbetssätt baserat på helheten. För att bl.a. underlätta det dag
liga arbetet inom förvaltningen flyttar nu verksamhetsområdescheferna och utvecklarna ihop i 
en gemensam kontorsmiljö. Genom det skapas bättre förutsättningar till ett fördjupat samarbete 
för att klara de utmaningar som vi gemensamt står inför from 2020. 

Ledningsgruppens arbete kommer nu tydligare att imiktas på uppföljning av verksamheternas 
resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Därtill kommer arbetet långsiktigt att få en annan 
imiktning som innebär att fokus flyttas från att ha leverera flertalet av tjänster i egen regi till att 
göra det tillsammans med andra exempelvis civilsamhället och andra kommuner. Syftet är att 
kunna bibehålla den kommunala servicen men till en lägre kostnad. 

7. Kommunfullmäktiges lnriktningsmål 

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 

Fokusområde Medborgaren: 

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före
tagsklimat 

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll
bart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett ef
fektivt resursutnyttjande 

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

Digitalisering 
För att få kommunens resurser att räcka till är det viktigt att genomlysa vilka arbetsmoment som 
kan automatiseras och digitaliseras. En digitaliseringsgrupp finns nu startad med uppdraget att 
identifiera områden som kan vara aktuella. 
Under 2019 har kommunen arbetat med flera olika digitaliseringsprojekt och ett antal större pro
jekt kommer att fortlöpa även under 2020, bland annat implementering av Hypergene i kommu
nens kvalitetslednings- och målstyrningsarbete samt personaladministration. 

Samverkan med civilsamhället och andra kommuner 
Kommunutredningen (Fi 2017:02) pekar på att det behövs samverkan mellan kommuner för att 
klara det kommunala uppdraget. Vi samverkar på flera sätt med kommuner som ingår i Familjen 
Helsingborg och även med kommuner norr om Båstad. Samverkan behöver vidareutvecklas och 
breddas att omfatta fler områden och funktioner. 
Kommunen behöver gå igenom den samverkan som sker inom Familjen Helsingborg för att be
stämma vad som verkligen ger något i verkligheten. En tydlig inriktning blir nu att gå från tradit
ionell samverkan till samarbete där kommunerna delar på tjänster eller hela verksamheter. 

Medborgarna i Båstads kommun har stor entreprenörsanda, är föreningsengagerade och samver
kansvilliga. Det pågår flera samhällsprojekt där medborgarna är drivande. Genom samverkan och 
medskapande med civilsamhället kan vi klara uppdraget 11 att ge välfärd till fler" (kommunutredning

en). Även denna samverkan behöver utökas och vidareutvecklas. 

Agenda2030 
Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till agenda 2030 och många av kommunens 
kärnverksamheter har bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål knyter till exempel 
an till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning samt miljö och klimat. 
Genom bland annat projektet Glo kala Sverige fortsätter kommunen att arbeta för att öka medve
tenheten om hållbarhet internt och externt och med att integrera ett hållbarhetsperspektiv i våra 
processer. 

t 
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Från deltid till heltid 
Heltidsarbete är avgörande för välfärdens kompetensförsörjning. Under 2020 kommer vi att fort
sätta med projektet "heltidsresan". Målet med projektet är att heltidsanställningar ska bli norm i 
välfärdens kvinnodominerande verksamheter. 

Bättre företagsklimat 
Båstad är en av landets mest företagsamma kommuner och har den högsta företagsamheten i 
Skåne. Resultat i Svensk Näringslivs ranking visar däremot något annat. En sjunkande ranking och 
behovet är stort att göra något nytt som kan förbättra vårt samarbete med näringslivet. 
Samarbetet med Båstads Turism och Näringsliv (BTN) kommer nu att fördjupas i syfte att för
bättra förutsättningarna för våra företagare och entreprenörer. Genom att inrätta en gemensam 
roll som näringslivslots tillsammans med BTN skapas bättre förutsättningar till dialog och möten 
med näringslivet. Samarbetet syftar också till att öka förståelsen för varandras villkor och utma
ningar. 

Skolkommun Båstad 
Skolorna i Båstad visar fina resultat enligt olika kvalitetsundersökningar. 
Kostnadsläget i vår skolverksamhet är visserligen relativt högt, men det är en medveten satsning 
och utbildning kommer att vara ett prioriterat område även i fortsättningen. Vi satsar på färre 
enheter med bra lokaler och utemiljöer som är trygga och stimulerande. 

Satsning på Vård och omsorg 
Vi kommer att göra en särskild satsning inom verksamhetsområdet Vård och Omsorg. Vård och 
omsorgsnämnden har fått utökad budget för att kunna finansiera driften av ett nytt vårdboende, 
Haga Park i Förslöv. Kvalitetsarbetet ska stärkas och utvecklas och genom den ovannämnda pro
jektet "Heltidsresan" ökar vi tjänstgöringsgraden för våra medarbetare. 

8.1 Nämndsmål/effektmål 

Kommunstyrelsen tar till sig och följer upp samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Kommunfullmäktiges indikatorer /nyckeltal kompletteras med ett antal egna mätvärden. 
En del mätvärden bryts ner på nämndsnivå, exempelvis nyckeltalen som mäter måluppfyllelsen 
för mål 8. 

Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

8.2. Uppföljning 

Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut och i samband med dia
logmötet. Uppföljning av internkontroll planer sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan 

9. Ekonomisk översikt 

Innehållet kommer när budgeten är klar 
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Förklaringar: 

• nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s 
nyckeltal/mättal I I 

• nyckeltal på rosa bottenfärg är KS:s egna, 
kompletterande nyckeltal I I 

• nyckeltal vi följer upp är kopplade till 12 av FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling. 

onsdag den 27 november 2019 
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Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

I Båstads kommun finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, 
idrott, kapital, nya ideer, entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft och rent vatten. 
Med andra ord - ett bättre sätt att leva 

Indikatorer: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste 
och trend med alla kommungr. mätning (år) 

kommuner 

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
66 t 60 62 2017 

som en plats att leva och bo på . SCB:s medborgarundersökning, 
(U00402) 
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, t (U00408) 43 40 40 2017 
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 11 T 73 72 2018 
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s t medborgarundersökning 65 62 55 2017 
Nöjd-regionindex fritidsaktiviteter(medborgarundersökningen) 
(U09408) SCB:s medborgarundersökning t 

67 61 59 2017 
Nöjd-medborgarindex bibliotek (U09407) SCB:s t 
medborgarundersökning 77 74 72 2017 

onsdag den 27 november 2019 
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad 

En välkomnande attityd är en del av Bjäres attraktionskraft. Detta ska genomsyra vårt arbete, 
både som politiker och medarbetare i vår kommun. Vi ska vara serviceinriktade, ha ett gott 
bemötande, utveckla vår kompetens och vara tydliga om vårt kommunala ansvar. 

Indikatorer: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste 
och trend med alla kommungr. mätning (år) 

kommuner 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s t medborgarundersökning, (U00401l 56 55 53 2017 

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post • och får svar inom en dag(%), KKIK, (U00442) 59 80 77 2018 
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 61 53 61 2018 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av t maxpoäng (%) KKIK (U00486) 89 85 87 2018 

onsdag den 27 november 2019 

Målsättning 
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Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 

Det är av vikt att vi under mandatperioden får en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. Det 
gäller såväl lokaler som verksamhet och styrformer. Vi satsar på färre enheter med bra lokaler och 
utemiljöer som är trygga och stimulerande. Tidiga insatser är viktiga. Vi satsar på Barnhälsoteam för att 
säkerställa att alla barn, men speciellt för barn med behov av särskilt stöd, får de insatser de behöver. 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla duktiga pedagoger. 
Övrigt: 
Livslångt lärande, bra arbetsmiljö, behålla bra skolresultat 

Koppling till Agenda 2030: m 
Indikatorer: 

senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend med alla kommungr. mätning {år) eller målvärde 

kom. 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
85,6 ... hemkommun, andel(%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK 83 82,9 2019 89 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
86,8 ... (%) (N15557) skolinspektionen 88 87 2018 89 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 
86,4 t (%) (N17457) SCB 78,2 75,7 2018 87 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun, 
14,5 ... (N17500} SCB och skolverket 14,2 14,1 2018 15 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
idigare, andel (%)(N18409} SCB ... 

48 45 39 2018 55 
Yrkeshögskola- hur många i arbete ett år efter avslutad 
utbildning (egen undersökning) 

Indikatorer .--
KS 

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun rfiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den enskildes behov och önskemål med målet att skapa välbefinnande. 
Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård och omsorg och 
välfärdstjänster med god kvalite och tillgänglighet. Vi ska planera med framförhållning och framsynthet. Vi strävar 
efter att skapa naturliga mötesplatser i våra tätorter för såväl ung som gammal. 
Övrigt: 
Rikt utbud av aktiviteter, kontinuitet, ta vara på det friska, trygghet, olika boendeformer, attraktiv arbetsgivare 
med bra arbetsmiljö 

Indikatorer: 
senaste värde 
och trend 

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn 

' Andel nöjda(%) (U23471) KKIK, Socialstvrelsen 85 
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 

2 505 .. (U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, andel .. 
nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 90 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel(%) (U28532) SKL:s .. 
undersökning anpassat till personer m. funktionsnedsättning 77 
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma 
saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 63 • 

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram 

onsdag den 27 november 2019 

Koppling till Agenda 2030: 

värdejmf värde jmf med Senaste 
med alla kommungr. mätning (år) 
kom. 

82 83 2019 

3 129 3 209 2017 

90 92 2019 

74 70 2018 

81 66 2017 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Kopplingti11Agenda2030: 111 • m • 
Indikatorer: 

senaste värde värdejmf 
och trend med alla 

kom. 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) 
2,9 • (N00955) Arbetsförmedlingen 3,5 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, 
Andel (%)(N00973)SCB 32 47 
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) av befolkningen (N31816)Socialstvrelsen mm. 0,5 0,9 
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket 

82,4 t 75,4 

onsdag den 27 november 2019 

värde jmf med Senaste 
kommungr. mätning (år) 

2,3 2019 

58 2018 

0,6 2018 

71,6 2017 

Målsättning 
eller målvärde 
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Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat 

För att långsiktigt klara välfärden i Båstads kommun kommer vi att arbeta för att förbättra 
förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i vår kommun. I samverkan med Båstad 
Turism och Näringsliv finner vi former för ökad dialog med företagarna och för ökad förståelse för 
varandras möjligheter och utmaningar. I nära samarbete mellan kommun, region, ide burna sektorn, 
akademi och vårt lokala näringsliv finna nya samarbetsformer för bättre användande av våra 
gemensamma resurser. Dessutom lägga grunden till smidig myndighetsutövning och ökad 
beredskap för verksamhets mark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhets ort ska vi ta till vara 
genom att ha hög plan beredskap av byggbara markområden för åretruntboende och 
företagsetableringar. 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend 

Företagsklimatet enl. ÖJ(lnsikt) totalt NKI, (U07451) 71 .J 
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkät) Svenskt Näringsliv 3,3 
Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år(%) 
Svenskt Näringsliv, UC 22,1 
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter, Ja/Nej 

Ja 

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy 

onsdag den 27 november 2019 

med alla kommungr. 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Vår nya Översiktsplan kommer under mandatperioden att vara ett viktigt dokument för styrning 
och utveckling av vår kommun. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden/områden som ska 
bevaras för framtiden samtidigt som vi är tydliga med var vi vill se byggnation för boende och 
verksamheter. 
Vi tar fram en klimatanpassningsplan för att prioritera vilka insatser som ska göras, tex förebygga 
stranderosion. VA-nätet kommer att byggas ut och reinvesteringar i befintlig VA-struktur 
kommer att öka. Viktiga kommunala beslut ska innehålla miljökonsekvensutredning. Insatser för 
att göra oss alla mera medvetna om att vi måste leva mera hållbart både socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt kommer att utvecklas under mandatperioden. 
Övrigt: Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafik, skapa miljömedvetenhet, 
återvinning/återbruk, sparsamhet i energiförbrukning. 

Koppling till Agenda 2030: m 
I nd i kato rer I nyckelta I: 

senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend med riket kommungr. 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall 
Sverige 

560 ... 499 578 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) ... 
{U07514) Ekomatcentrum 20 30 26 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel {%) (U00437) 

43,8 ... Miljöfordons Sverige, KKIK 37,6 21 
Skyddad natur totalt, andel{%) {N85054) SCB 9,7 .. 6,4 11,7 

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 

onsdag den 27 november 2019 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Vi kommer genom dialog klargöra politikens 
roll och våra medarbetares roll för att skapa tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är 
varandras arbetsmiljö och vi vinnlägger oss om att skapa bra förutsättningar för att 
rekrytera och behålla vår personal, bland annat att ge resurser för att införa "rätt till heltid". 
Övrigt: Bra lönesättning, medbestämmande/inflytande, friskvård, tillit, ledarskap, 
kompetensutveckling, ändamålsenliga lokaler 

Koppling till Agenda 2030: IJ 
Indikatorer: 

senaste värde jmf 
värde och med alla 
trend kommune 

r 

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex 
78 .. (U00200)egen undersökning 79 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s 
48 t personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) 63 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%){egna uppgifter i 
5,5 .. ÅR)(N00090) 6,6 

Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) novemberstatistik 13 .. 12 
Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

onsdag den 27 november 2019 

värde jmf med Senaste 
kommungr. mätning 
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

Indikatorer: 

senaste 
värde och 
trend 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 

2% . mandatperioden 
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat+ avskrivningar). Att uppnås under 

64%. mandatperioden. 

Styrdokument: budget 

onsdag den 27 november 2019 

Koppling till Agenda 2030: El 
värde värde jmf 
jmf med med 
riket kommungr. 

1A% 0% 

66,9% 

Senaste 
mätning 
(år) 

2018 

2018 
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ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Proposition 

2019-12-04 

KS § 260 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) 
- Beslut om antagande 

9 av 31 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit uppe 
i kommunfullmäktige för antagande. En politisk minoritet återremitterade 
detaljplanen för översyn av planens bestämmelser. Förvaltningen har inte 
funnit skäl att göra några justeringar då planen är förenlig med de önskemål 
som lyfts vid återremiteringen. 

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2019-11-04, med 
tillhörande bilagor. 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för 
antagande. 

Bo Wendt (BP): Avslag på detaljplanen. Vi anser att evenemangsytor inte ska 
utökas och att nuvarande parkeringsyta ska behållas. 

Mats Sjöbeck (C) och Uno Johansson (C): Föreslagen förändring av parker och 
torg med en ny torgyta som ska vara bilfri med borttagande av parkeringar 
motsätter sig Centerpartiet. Vi anser att möjligheten till parkering är 
livsnödvändig för att ha ett levande hamnområde som dessutom är tillgängligt. 
Kostnaden för ombyggnaden kommer att uppgå till miljontals kronor vilket i 
framtiden kan komma att belasta kommunens budget. Vi yrkar härmed på att 
föreslagna förändringar gällande parkerings/torg/evenemangsområdena tas 
bort från förslaget till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). 

Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan mot arbetsutskottets förslag 
och finner då att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning 
begärs. Ordföranden bestämmer att arbetsutskottets förslag ska utgöra 
huvudförslag och därefter att Bjärepartiets förslag på avslag till detaljplanen 
ska utgöra motförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till arbetsutskottets förslag. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts avslagsyrkande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2019-12-04 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 4 NEJ-röster samt 2 som avstår, 
enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Ninni Markow (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Mats Lundberg (L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Mats Siöbeck (C) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 4 2 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns 
för antagande. 

Mot beslutet reserverar sig Centerpartiet, se bilaga. 

Sida 

10 av 31 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Reservation Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). KS 
4 december 2019. 

Föreslagen förändring av parker och torg med en ny torgyta som skall vara bilfri med 
borttagande av parkeringar motsätter sig centerpartiet. Vi anser att möjligheten till 
parkering är livsnödvändig för att ha ett levande hamnområde som dessutom är 
tillgängligt. Kostnaden för ombyggnaden kommer att uppgå till miijontalskronor 
vilket i framtiden kan komma att belasta kommunens budget. 

Vi reserverar oss härmed för förslagna förändringar gällande parkerings-/torg
/evenemangsområdena. 

Båstad den 4 december 2019 
Mats Sjöbeck 
Uno Johansson BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

nrK.~.. ..... .. .. .. .. .. ;~~ö167;js 
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[il:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-12-04 

KS § 261 Dnr KS 000812/2019 - 200 

Svar på remiss över förslag till mark- och boendeprogram 
för Helsingborgs stad 2020-2023 

11av31 

Stadsledningsförvaltningen inom Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag 
till nytt mark- och boendeprogram. Programmet berättar om hur staden vill 
prioritera för att utveckla bostäder till dess invånare och för att tillgodose 
behovet av mark för näringslivet. 

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2019-11-06, med 
tillhörande bilagor. 

Båstads kommun har inget att erinra avseende Helsingborgs stads Mark- och 
boendeprogram 2020-2023. Vi tackar för möjligheten att yttra oss och anser att 
programmet är väl underbyggt med relevant statistik. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Båstads kommun har inget att erinra avseende Helsingborgs stads Mark
och boendeprogram 2020-2023. Vi tackar för möjligheten att yttra oss 
och anser att programmet är väl underbyggt med relevant statistik. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-06 

Handläggare: Olof Se liden 

Dnr: KS000812/2019-200 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Remissvar gällande Mark- och boendeprogram Helsingborgs stad 2020-
2023 

Förslag till beslut 

Båstads kommun har inget att erinra avseende Helsingborgs stads Mark- och boendeprogram 
2020-2023. Vi tackar för möjligheten att yttra oss och anser att programmet är väl underbyggt 
med relevant statistik. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningsförvaltningen inom Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till nytt mark- och bo
endeprogram. Programmet berättar om hur staden vill prioritera för att utveckla bostäder till dess 
invånare och för att tillgodose behovet av mark för näringslivet. 

Aktuellt 
Helsingborgs stad har en långsiktig vision om att år 2035 vara en skapande, pulserande, global, ge
mensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden har antagit fyra imiktningar att 
arbeta för: Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer, Helsingborg ska upplevas 
som en trygg plats, Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället och Arbetet med livskvali
tet ska genomsyra alla delar av verksamheten. 

Mark- och boendeprogrammet visar vilka steg som ska tas för att uppnå visionen om Helsingborg 
2035, de fyra inriktningarna och ambitionerna i översiktsplanen och stadsplanen. Programmet anger 
även riktlir\jer för markanvisningar och exploateringsavtal. 

I samband med arbetet för Översiktsplanen 2021 beslutade kommunfullmäktige om att Helsingborg 
stad ska vara 200 000 invånare år 2050 vilket innebär ett behov av ca 800 -900 nya bostäder/år. Pro
grammet visar att bedömningen om bostads.brist är svår, där olika delar av kommunen har bostads
brist av olika typer av bostäder, just som i Båstads kommun. För att nå målet om 200 000 invånare 
skriver Helsingborgs stad i mark- och boendeprogrammet bland annat att bostäder ska lokaliseras 
med närhet till högkvalitativ regional kollektivtrafik, 75% av bostäderna ska byggas i centralorten 
och 25% ska byggas på landsbygdens tätorter, bostäder ska synliggöras på den regionala bostads
marknaden, staden ska förtätas med både bostäder och näringslivsetableringar, staden ska stimulera 
hållbait byggande. För att öka tryggheten ska projekt prioriteras som kompletterar det befintliga 
bostadsutbudet, vid planering ska olika typer av samhällsservice finnas med och utvecklas i takt med 
att staden växer, staden ska erbjuda boendemöjligheter för individer som har svårt att komma in på 
den ordinarie bostadsmarknaden via till exempel träningslägenheter eller andra former av boenden 
som tillhandahålls av socialtjänsten, antalet bostadslösa barnfamiljer ska minskas. 

Programmet visar i kartmaterial på större utbyggnadsområden och lämpliga platser att förtäta som 
exempelvis Fredriksdal, Drottninghög och Östra Ramlösa. Vikt läggs vid kommunens stationsnära 
lägen så som Kattarp, Ödåkra och Rydebäck. 

För att förstå vilken typ av mark näringslivet efterfrågar har en förvaltningsövergripande projekt
grupp arbetat med en mark för näringslivet för en mer efterfrågestyrd och kraftigt förbättrade förut
sättningar för detaljplanerad mark för företagsetableringar. Ökat samarbete med näringsliv samt 



2 (2) 

markförvärv i strategiska lägen måste göras för att nå kommunfullmäktiges mål om 40 ha säljbar 
mark 202 I. I kommunen finns 122 ha detaljplanerad verksamhetsmark varav kommunen äger ca 27 
ha. Framtida etableringar väntas vara mer energiintensiva, kräva högre bygghöjd och högre exploate
ringsgrad av marken. Förtätning och omvandling av befintlig verksamhetsmark ses som ytterligare 
behov. Framtida detaljplaner ska ha stor flexibilitet och möta behov som kan uppstå över tid. 

Stadens har fyra riktlinjer för markanvisning: Samverkansförfarande, Anbudsförfarande, Direktan
visning och Markanvisningstävlingar. Syftet med stadens riktlinjer för markanvisning är att tillför
säkra sig om att det råder sunda konkurrensförhållanden med en mångfald av fastighetsutvecklare på 
marknaden samt att säkerställa och skapa incitament för byggherrar att arbeta med bl.a. innovation, 
hållbarhet och kvalitet i stadsbyggandet. Vid anvisning av mark för näringslivet tillämpas direktan
visning. I det fall det finns flera intressenter av en fastighet genomförs en jämförelseprocess utifrån 
exempelvis typ av etablering/hyresgäst, antalet arbetstillfällen, yteffektivitet och nyttjande av exploa
teringsgrad. 

Samhällsbyggnad 
Olof Sellden, planchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik & Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss mark- och boendeprogram 2020-2023 



Ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

.· 

2019-12-04 12 av 31 

KS § 262 Dnr KS 000102/2019 - 200 

Överlåtelseavtal för del av Hemmeslöv 5:65 - Padelhall 

Företaget Padl Fastigheter AB vill uppföra och förvalta en padelhall med 
tillhörande kommersiella ytor i Båstads kommun. Båstads kommun har genom 
två föregående beslut bekräftat sin intention att sälja mark till bolaget för att 
möjliggöra projektet. Parterna har dock inte ingått avtal om överlåtelse av mark 
på grund av otillräckliga resurser i projektet. Med anledning av uteblivet 
avtalsslut har Teknik och service initierat ett beslutsärende om återgång av 
taget beslut att överlåta mark till Padl Fastigheter AB. Ärendet har beretts vid 
sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 september 2019. 
Företaget Padl Fastigheter AB inkom i anknytning till ovanstående beredning 
med en uppdaterad ekonomisk redovisning jämte ett tydliggjort 
förvaltningsupplägg. Företaget har med stöd av tillkomna investerare och 
Handelsbanken säkrat projektförutsättningarna. Det ursprungliga köpeavtalet 
kan dock inte ingås på grund av de tidsangivelser som återfinns i villkoren. För 
att möta företaget i de tillkomna möjligheterna att förverkliga projektet har 
Teknik och service tagit fram ett reviderat förslag till köpeavtal. Revideringen 
rör i huvudsak de tidsangivelser som avser tillträde, bygglov, byggstart jämte 
eventuell återgång av avtalet. Padl Fastigheter AB avser starta upp byggnation 
omgående med målsättning att inviga padelhallen kvartal 3 2020. Den mark 
som kommunen avser överlåta har styckats av och fått fastighetsbeteckningen 
Båstad Hemmeslöv 5:65. Priset för marken är oförändrat, 300 kr/kvm. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-10-30, med tillhörande bilagor. 

Reviderat köpeavtal för Båstad Hemmeslöv 5:65, tidigare del av Båstad 
Hemmeslöv 5:9, godkänns. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Avslag med anledning av att ursprungligt förslag ändrats och 
att det har blivit uppenbart att framtida parkeringsplatser behövs i ett större 
antal än tidigare beräknats, för fortsatt maximalt utnyttjande av vår station 
för ett hållbart resande. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Bo Wendts 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets 
förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Reviderat köpeavtal för Båstad Hemmeslöv 5:65, tidigare del av 
Båstad Hemmeslöv 5:9, godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-30. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000102/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Överlåtelseavtal för del av Hemmeslöv 5:9 - Padelhall 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen be
sluta att godkänna reviderat köpeavtal för Båstad Hemmeslöv 5:65, tidigare del av Båstad 
Hemmeslöv 5:9. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Padl Fastigheter AB vill uppföra och förvalta en padelhall med tillhörande kommer
siella ytor i Båstads kommun. Båstads kommun har genom två föregående beslut bekräftat sin 
intention att sälja mark till bolaget för att möjliggöra projektet. Parterna har dock inte ingått 
avtal om överlåtelse av mark på grund av otillräckliga resurser i projektet. 
Med anledning av uteblivet avtalsslut har teknik och service initierat ett beslutsärende om 
återgång av taget beslut att överlåta mark till Padl Fastigheter AB. Ärendet har beretts vid 
sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 september 2019. 

Företaget Padl Fastigheter AB inkom i anknytning till ovanstående beredning med en uppdate
rad ekonomisk redovisning jämte ett tydliggjort förvaltningsupplägg. Företaget har med stöd 
av tillkomna investerare och Laholms sparbank säkrat projektförutsättningarna. 
Det ursprungliga köpeavtalet kan dock inte ingås på grund av de tidsangivelser som återfinns i 
villkoren. För att möta företaget i de tillkomna möjligheterna att förverkliga projektet har tek
nik och service tagit fram ett reviderat förslag till köpeavtal. 
Revideringen rör i huvudsak de tidsangivelser som avser tillträde, bygglov, byggstart jämte 
eventuell återgång av avtalet. 
Padl Fastigheter AB avser starta upp byggnation omgående med målsättning att inviga padel
hallen kvartal 3 2020. 

Den mark som kommunen avser överlåta har styckats av och fått fastighets beteckningen Bå
stad Hemmeslöv 5:65. Priset för marken är oförändrat, 300 kr/kvm. 

Bakgrund 
Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 godkändes i kommunfullmäktige den 16 maj 2018, opt
ionsavtalet förlängdes till den siste januari 2019 efter att detta efterfrågats av företaget. Teknik 
och service jämte avdelningen för samhällsbyggnad informerades om projektets förutsättning
ar den 28 januari 2019. 
Den 10 april 2019 godkände kommunstyrelsen upprättat förslag till köpeavtal för överlåtelse 
av del av Hemmeslöv 5:9. 
Den 24 september 2019 bereddes förslag om återgång av kommunstyrelsens beslut om överlå
telse i kommunstyrelsens arbetsutskott. 



2 (3) 

Aktuellt 
Padl Fastigheter AB arbetar på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning fram ett detaljerat 
förslag på byggnadens exteriör och tillhörande markdisponering. Projektet marknadsförs som 
"Båstad office & padelcourt". 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och service anser att redovisat förslag till etablering tillför nya värden till stationsom
rådet och det intilliggande bostadsområdet Tuvelyckan. Logistiskt är platsen gynnsam för väx
ande småföretag som vill hyra in sig i ändamålsenliga kontorslokaler, även servicefunktioner 
såsom läkarmottagning, tandläkarmottagning skulle med fördel kunna etableras i detta läge. 
Sporten padel bli mer och mer populär. Att placera en padelhall i det aktuella läget skulle till
föra norra delen av Båstad en ny och tillgänglig träningsform men även attrahera besökare 
från andra orter. 

Verksamhet 
I samband med fastighetsöverlåtelsen måste ca 660 kvm lokalgata projekteras och byggas ut 
mot spårområdet i öst. Lokalgatan är en rest från övrigt genomförande av gällande detaljplan 
och krävs för att trafikverket ska kunna nå järnvägsområdet. Teknik och service kommer i 
samband med projekteringen utreda om det kan iordningställas ett antal parkeringsfickor i 
gaturummet. 

Ekonomi 
Projektering och utbyggnad av lokalgata, jämte belysning, kommer att belasta kommunens 
exploateringsprojekt 8001 med uppskattningsvis 1 mkr under 2020. 
På tomten finns en spillvattenlednings som måste flyttas till et nytt läge, kostnaden för detta 
beräknas till 250 tkr och belastar Va-projekt 5022. 
Projektet generarar intäkter till Va-kollektivet i form av anslutningsavgift. 
Tomtförsäljningen genererar 1914300 kronor i intäkt under kvartal 2, 2020. 

Teknik och Service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Padl Fastigheter AB, Magnus Jönsson 
2. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
3. Södra Hallands kraft AB 
4. Samhällsbyggnadskontoret, Andrea Lager 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till reviderat köpeavtal för Båstad Hemmeslöv 5:65 

Samråd har skett med: 



Roger Larsson, Olof Sellden (samhällsbyggnadskontoret). Jan Bernhardsson, Alexander 
Ejwertz Johanzon (teknik och service). 

3 (3) 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-12-04 

KS § 263 Dnr KS 000324/2019 - 200 

Tilldelning av byggrätt i exploateringsområdet 
Stinehov-Östra Karup 

13 av 31 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret genomfört 
ett förenklat tävlingsförfarande för 15 tomter i kommunens exploaterings
område Stinehov, Östra Karup. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Tre förslag till byggnation i exploateringsområdet Stinehov inkom till 
kommunen under tävlingstiden ifrån; Mariastaden projekt AB, JW hus 
AB/Karin Pettersons arkitektbyrå och Fredrik Johnsson. Samtliga propåer 
innehöll förslag till byggnation i form av parhus. 
Förslagen till byggnation har utvärderats av en jurygrupp bestående av 
tjänstemän från teknik och service och samhällsbyggnadskontoret. Mariastaden 
projekt AB och JW hus AB Karin Pettersons arkitektbyrå lämnade in snarlika 
förslag till byggnation, med upplåtelseform BRF, på område 2 och 3 men med 
olika tankar kring markdisponering. Fredrik Johnsson och Mariastaden projekt 
AB lämnade in förslag till byggnation inom område 1. Fredrik Johnssons förslag 
till byggnation skilde sig främst från Mariastaden projekt ABs avseende 
våningsantal och upplåtelseform. 

Jurygruppen bedömde Mariastadens projekt ABs förslag till byggnation inom 
område 2 och 3 mest fördelaktig för området baserat på; koppling till gaturum, 
mervärden och byggnadernas placering i förhållande till varandra. Jurygruppen 
bedömde Fredrik Johnssons förslag till byggnation inom område 1 mest 
fördelaktig för området baserat på: bostadstyp och upplåtelseform. 

Jurygruppen anser att de två utvalda förslagen till byggnation kommer att 
tillföra området både ordnad struktur/utryck och boendeformer som 
kompletterar nuvarande utbud i Östra Karup. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-10-31, med tillhörande bilagor. 

1. Tilldela Mariastaden projekt AB option att teckna köpeavtal jämte 
överenskommelse om åtagande med Båstads kommun avseende fastigheterna 
Östra Karup 6:26 - 6:37, område 1 och 2. 
2. Tilldela Fredrik Johnsson option att teckna köpeavtal jämte 
överenskommelse om åtagande med Båstads kommun avseende fastigheterna 
Östra Karup 6:22 - 6:24, område 3. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

2019-12-04 

Ingela Stefansson (S) : Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Bo Wendt (BP): Återremiss för redogörelse av bostadsrättsföreningen 
Mariastadens belåningsgrad. 

14 av 31 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida kommunstyrelsen ska 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag. Ordföranden finner då att 
kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tilldela Mariastaden projekt AB option att teckna köpeavtal jämte 
överenskommelse om åtagande med Båstads kommun avseende 
fastigheterna Östra Karup 6:26 - 6:37, område 1 och 2. 

2. Tilldela Fredrik Johnsson option att teckna köpeavtal jämte 
överenskommelse om åtagande med Båstads kommun avseende 
fastigheterna Östra Karup 6:22 - 6:24, område 3. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-31. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till : Kommunstyrelsen 

Tilldelning av byggrätt i exploateringsområdet Stinehov-Östra Karup 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att 

1. tilldela Mariastaden projekt AB option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse 
om åtagande med Båstads kommun avseende fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37, om
råde 2 och 3. 

2. tilldela Fredrik Johnsson option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse om åta
gande med Båstads kommun avseende fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24, område 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret genomfört ett förenklat 
tävlingsförfarande för 15 tomter i kommunens exploateringsområde Stinehov, Östra Karup. 

3 förslag till byggnation i exploateringsområdet Stinehov inkom till kommunen under tävlings
tiden ifrån; Mariastaden projekt AB, JW hus AB/Karin Pettersons arkitektbyrå och Fredrik 
Johnsson. Samtliga propåer innehöll förslag till byggnation i form av parhus. 
Förslagen till byggnation har utvärderats av en jurygrupp bestående av tjänstemän från teknik 
och service och samhällsbyggnadskontoret. 
Mariastaden projekt AB och JW hus AB Karin Pettersons arkitektbyrå lämnade in snarlika för
slag till byggnation, med upplåtelseform BRF, på område 2 och 3 men med olika tankar kring 
markdisponering. Fredrik Johnsson och Mariastaden projekt AB lämnade in förslag till bygg
nation inom område 1. Fredrik Johnssons förslag till byggnation skilde sig främst från Marias
taden projekt ABs avseende våningsantal och upplåtelseform. 

Jurygruppen bedömde Mariastadens projekt ABs förslag till byggnation inom område 2 och 3 
mest fördelaktig för området baserat på; koppling till gaturum, mervärden och byggnadernas 
placering i förhållande till varandra. 
Jurygruppen bedömde Fredrik Johnssons förslag till byggnation inom område 1 mest fördel
aktig för området baserat på: bostadstyp och upplåtelseform. 

Jurygruppen anser att de två utvalda förslagen till byggnation kommer att tillföra området 
både ordnad struktur /utryck och boendeformer som kompletterar nuvarande utbud i Östra 
Karup. 

Bakgrund 
Den 8 maj 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att släppa ett prospekt innehållande 15 tomter 
med byggrätt till kommunens intressenter. Detta beslut togs i syfte att stimulera byggnation 
inom det kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 
Inlämningstiden för förslag till byggnation förlängdes en månad på grund av tillkommande 
möjlighet till tolkning av gällande planbestämmelser. Detta tolkningsutrymme och utökad in
lämningstid kommunicerades med samtliga intressenter. 
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2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslut skapas den första förutsättningen att bygga 
24 nya bostäder med upplåtelseform BRF jämte 6 nya bostäder med upplåtelseform hyresrätt i 
Östra Karup. Boendekostnaden kommer att anpassas till marknadsläget i området. En 
bostadrätt uppskattas kosta under 2 mkr och hyressättningen för lägenheterna bedöms till 
1650 kr/kvm och år. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser kända för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. Först vid ingång av 
köpeavtal förbinder sig parterna till ekonomisk prestation. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Mariastaden projekt AB, Johan Sjöstedt 
2. JW Hus AB, Emil Hribsek 
3. Karin Petterssons arkitektbyrå, Erik Holmgren 
4. Fredrik J ohnsson 
5. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
6. Samhällsbyggnadskontoret, Andrea lager 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Prospekt 
2. Inkomna bidrag till byggnation 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Catharina Arehög, Olof Sellden, Camilla Nermark, Lina Falk 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-12-04 

KS § 264 Dnr KS 000501/2017 - 900 

Svar på återremitterad motion - Ungdomsråd i 
Båstads kommun 

15 av 31 

Beskrivning av ärendet Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet 
har ej gått att verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
skäl. Under 2019 tillfördes medel för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, 
men reglementet var ej anpassat för dessa nya förutsättningar. Fullmäktige 
beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras och därav har 
en större omarbetning skett av reglementet. Det nya reglementet tar fasta på 
ekonomiska och verksamhetsrelaterade möjligheter, för att med begränsade 
resurser påbörja arbetet med att få med ungas perspektiv i kommunens 
verksamheter. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 20 november 2019 för 
att beakta ett tilläggsyrkande från Centerpartiet. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-10-10, med 
tillhörande bilaga. 

Revideringen av reglemente för Kommunala Ungdomsrådet i Båstads kommun 
antas. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Revideringen av reglemente för Kommunala Ungdomsrådet i Båstads kommun 
antas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 265 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-04 

Dnr KS 000702/2019 - 100 

Svar på motion - Införa en kurtaxa 

Sida 

16 av 31 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet motionerade den 17 september 2019 om att förvaltningen 
undersöker möjligheterna att införa en kurtaxa, även kallad turistskatt eller 
turistavgift. Förvaltningen har varit i kontakt med Region Gotland som utredde 
samma fråga hösten 2018. Deras slutsats var att det inte är möjligt för enskild 
region eller kommun att själva införa en kurtaxa. Kommunallagen (2017:725) 
anger att kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. Införande av en kurtaxa kräver en lagändring vilket 
Båstads kommun inte har möjlighet att införa på egen hand. Mot bakgrund av 
att Region Gotland har utrett möjligheterna att införa en kurtaxa och att de har 
kommit fram till att en kurtaxa inte är genomförbar för kommuner, föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-31, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-12-04 17 av 31 

KS § 266 Dnr KS 001323/2017 - 400 

Svar på motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun 

Liberalerna, moderaterna, centerpartiet och socialdemokraterna motionerade 
den 30 november 2017 att Båstads kommun tar fram en handelspolicy. Precis 
som motionärerna skriver anser förvaltningen att handeln har en central roll i 
samhället och har en stor betydelse för Båstads kommuns attraktivitet. 
Införande av en handelspolicy skulle tydliggöra kommunens viljeinriktning 
gällande handeln och öka förutsägbarheten för investerare. Förvaltningen 
anser att en handelspolicy bör arbetas fram i samråd med politiker. Mot 
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt 
att kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag 
till handelspolicy som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-14. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag 
till handelspolicy som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag 
till handelspolicy som kommunstyrelsen kan besluta om. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



!fil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-12-04 18 av 31 

KS § 267 Dnr KS 000351/2018 - 900 

Svar på motion - Inrättande av välbefinnanderåd 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2018-03-27 om att ett välbefinnande råd inrättas 
underlydande kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-25 
att avveckla välbefinnanderådet i Båstads kommun som funnit i kommunen 
sedan 2012. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick då ta över följande 
arbetsuppgifter: 
Rapportering från Polisen om det brottsförebyggande arbetet, 
trygghetsmätningar och arbetet med medborgarlöften mm. 
Rapportering om eventuella folkhälsoprojekt som bedrivs efter förmåga i 
tillfälligt sammansatta grupper. 
Funktionen som kommunens lokala krishanteringsråd, enligt lag om 
extraordinära händelser. 

Motiveringen till att rådet avvecklades 2016 var att kommunens folkhälso
samt trygghetsskapande arbete, av besparingsskäl upphörde från och med 
2016-01-01. Därmed försvann de viktigaste beståndsdelarna i 
välbefinnanderådet. Dessutom genomfördes det besparingar inom skolornas 
elevhälsa och socialtjänsten vilket inte gjorde det är möjligt att avsätta resurser 
från dessa verksamheter till välbefinnanderådet och dess uppgifter. 
Förvaltningen anser att läget inte har förändrats sedan 2016 och bedömningen 
är att de frågor som välbefinnanderådet tidigare arbetade med nu behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett exempel på detta är medborgarlöftet som 
Båstads kommun och polisen framtog 2017. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-14. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avslås. 

Yrkande Uno Johansson (C): Bifall till motionen. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan mot arbetsutskottets förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 268 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-04 

Dnr KS 000800/2017 - 700 

Svar på motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt 
i Båstads kommun 

Sida 

19 av 31 

Beskrivning av ärendet Moderaterna motionerade 2017-07-14 om att möjliggöra för jouröppen 
vårdcentral i Båstads kommun. De föreslår i sin motion att förvaltningen får i 
uppdrag att göra en framställan till Region Skåne om att få bli pilotkommun för 
att starta ett joursystem mellan Båstads kommuns vårdcentraler så att det 
möjliggör för öppet dygnet runt. Förvaltningen ser, i detta första steg, inga 
hinder i att en sådan framställan får ställas till Region Skåne. Men skulle 
Båstads kommun bli godkänd av Region Skåne som pilotkommun bör fråga 
utredas vidare. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att göra framställan 
till Region Skåne enligt motionärernas intentioner. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-11-18. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen bifalls. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till motionen. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen bifalls. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2019-12-04 20 av 31 

KS § 269 Dnr KS 001353/2017 -100 

Svar på motion - Småföretagarhotell 

Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2017 att förvaltningen 
får tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar för lokalisering av 
småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet av sitt företagande. 
Förvaltningen delar motionärernas intentioner om att kommunen bör bidra till 
att underlätta för nyföretagande. Enklare och bättre villkor för nyföretagande 
kommer göra Båstad till en mer attraktiv kommun att leva och verka i. 
Förvaltningen anser att denna fråga bör utredas i samråd med politiker. Mot 
bakgrund till detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt 
att kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag utreda denna fråga. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-21. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar 
för lokalisering av småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet 
av sitt företagande. 

Uno Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar 
för lokalisering av småföretagarhotell för företagare som är i 
uppstartsskedet av sitt företagande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

2019-12-04 21av31 

KS § 270 Dnr KS 001181/2017 - 700 

Svar på motion - Broddar till alla 65 år och äldre 

Centerpartiet motionerade den 31oktober2017 om att samtliga invånare över 
65 år skulle få gratis broddar. Denna fråga har varit aktuell i många kommuner. 
I Hörby kommun beslutades 2017 att alla över 65 ska erbjudas gratis broddar 
och i Höganäs kommun beslutades samma år att alla pensionärer ska erbjudas 
gratis broddar. Kostnadsfria broddar, eller halkskydd, är en fråga som 
kommunen kan besluta om. Det är däremot även en fråga som tangerar Region 
Skånes ansvarsområde, då Region Jönköping nyligen har beslutat om 
investering i broddar för alla över 65 år. Kostnaden för det projektet 
uppskattades till 2 miljoner kronor för 46 000 par broddar - 43 kr per par. 
Den 31december2018 fanns det 4531 medborgare i kommunen över 65 år. 
Om kommunen finansierar ett projekt likt Region Jönköping blir det till en 
kostnad om ungefär 200 000 kr. Utöver det tillkommer verksamhetsrelaterade 
kostnader såsom distribution och insamling. Mot bakgrund av att frågan 
tangerar Region Skånes ansvarsområde föreslås att motionen anses besvarad 
samt att frågan om broddar för 65 år och äldre överlämnas till Region Skåne. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skicka en framställan 
till Region Skåne om gratis broddar för 65 år och äldre. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Uno Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets 
förslag, med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att se över de interna 
möjligheterna att informera om detta. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skicka en framställan 
till Region Skåne om gratis broddar för 65 år och äldre. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att se över de interna möjligheterna 
att informera om detta. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 271 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-04 

DnrKS000464/2015-700 

Sida 

22 av 31 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av trygghetsboende 
eller motsvarande i Västra Karup 

Beskrivning av ärendet 2015-03-25 inkom ett medborgarförslag med 300 namnunderskrifter med 
förslaget att Båstads kommun och Båstadhem ska skapa ett 
trygghetsboende/pensionärslägenheter /seniorboende i Västra Karup. 
Båstadhem rev delar av Bjärehemmet 2015 och sålde hela fastigheten 2017. 
Båstads kommuns teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och Båstadhem 
utredde frågan i sin tjänsteskrivelse "Försäljning av Bjärehemmet i Västra 
Karup, 2017-03-10. Deras slutsatser var följande: Båstad hem har utrett 
förutsättningar för att bygga om Bjärehemmet till ett trygghets boende och gjort 
bedömningen att det blir affärsmässigt svårt att genomföra. Båstadhem har 
även gjort en utredning om ombyggnad till ett vårdboende med fler lägenheter 
än idag. Båstadhem anser att kostnad för ombyggnation skulle bli alltför hög 
och med planlösningar som inte skulle bli optimalt för verksamheten. För att 
säkra mark för byggnation av ett framtida vårdboende skulle det vara möjligt 
att stycka av fastigheten innan försäljningen. Det finns dock ganska mycket 
mark som kommunen äger som skulle täcka ett framtida behov att bygga ett 
vårdboende. Båstadhem har i dagsläget inga planer på nybyggnation i Västra 
Karup och inget uppdrag från Båstad kommun att projektera fler äldreboenden 
utöver projektet i Förslöv; Haga Park. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-21. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Medborgarförslaget avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-12-04 

KS § 272 Dnr KS 000009 /2019 - 900 

Svar på medborgarförslag - Båstads kommun ska driva en 
kommunal återbruksverskamhet 

23 av 31 

2019-01-03 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksverksamhet. Beslut fattas i 
kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-28. 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Förvaltningen ska beakta medborgarförslaget när kommunen har en ny 
återvinningscentral i drift. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

2. Förvaltningen ska beakta medborgarförslaget när kommunen har en 
ny återvinningscentral i drift. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-10-28. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000009 /2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Båstads kommun ska driva en kommunal 
återbruksverksamhet 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

1 (2) 

2. Förvaltningen ska beakta medborgarförslaget när kommunen har en ny återvinningscentral 
i drift. 

Sammanfattning av ärendet 

2019-01-03 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun ska 
driva en kommunal återbruksverksamhet. Medborgarförslaget innebär att kommunen förser 
återbruksverksamheten med en lagerlokal samt tre personer som bedriver verksamheten. 

När m~dborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten 
till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 

Återbruksverksamhet finns i många svenska kommuner, enligt Sörab avfallsplan fanns det 
2016 återbruksverksamheter i 44 % av Sveriges kommuner 1. Denna verksamhet har även 
funnit i Båstad fram till att återvinningscentralen i Svenstad togs ur bruk, där det fanns en con
tainer som kommuninvånarna kunde lämna material som fortsatt gick att bruka. 

Enligt förvaltningen finns det problem med att införa en återbruksverksamhet i enlighet med 
medborgarförslaget. Skulle kommunen införa en återbruksverksamhet med egen lokal och 
anställda skulle kommunen konkurrerar med de många föreningar som i Båstads kommun 
arbetar med att samla material till deras loppisar. Dessutom är det ytterst tveksamt att kom
muninvånare skulle transportera brukbart material till en återbruksverksamhet när föreningar 
kostnadsfritt kan hämta dem. 

Förvaltningen ser även en risk i att denna återbruksverksamhet skulle missbrukas av besö
kare. Att de skulle lämna sopor där som de egentligen hade tänkt slänga på en återvinningscen
tral, för att slippa transportera dem till Ängelholms återvinningscentral. På detta sätt skulle 
Båstads återbruksverksamhet istället få ägna sig åt att transportera sopor till Ängelholms åter
vinningscentral. 

1 Sörab miljöbarometer 



2 (2) 

Det bästa enligt förvaltningen är att en återbruksverksamhet bedrivs på samma sätt som den 
gjorde då återvinningscentralen i Svenstad var i drift. Att det finns en container på återvin
ningscentralen som kommuninvånarna kan lämna material som fortsatt går att bruka. För att 
göra det så enkelt som möjligt och få kommuninvånarna att och lämna in brukbart material 
och återvinna så mycket som möjligt bör dessa verksamheter vara placerade på samma sätt. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat samt att 
förvaltningen ska beakta medborgarförslaget när kommunen har en ny återvinningscentral i 
drift. 

Kommunlednings kontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 
Teknik och service. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-01-03. 

Samråd har skett med: 
Kommunledningskontoret. 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 273 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-04 

Dnr KS 001445/2015 - 460 

Svar på medborgarförslag - Stöttning med kollektivtrafik 
till Apelrydsskolans elever och personal 

Sida 

24 av 31 

Beskrivning av ärendet 2015-11-04 inkom 22 identiska medborgarförslag där förslagsställarna föreslår 
att kommunen inför busstrafik till Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar. 
Då kommunen inte äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering 
kan kommunen inte besluta om att införa en busslinje som går till 
Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar, om inte kommunen bekostar 
trafiken på egen hand eller finner en medfinansiering. Medel för 
självfinansiering av busslinje finns inte. Kommunen för en aktiv dialog med 
Skånetrafiken för att arbeta för en ändring av befintliga busslinjer, utökning av 
busslinjer eller utökad anropstrafik inom Båstads kommun. Kommunen arbetar 
med att få fram en medfinansiering med Apelrydsskolan och Norrvikens 
trädgårdar. Då ärendet inte är inom ramen för kommunfullmäktiges 
beslutanderätt föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat. 
Men förvaltningen föreslår även att Båstads kommun för en dialog med 
Skånetrafiken om möjligheten till medfinansiering för att införa någon form 
av busstrafik mellan Båstad och Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-25. 

Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Båstads kommun för en dialog med Skånetrafiken om möjligheten till 
medfinansiering för att införa någon form av busstrafik mellan Båstad och 
Apelrydsskolan/N orrvikens trädgårdar. 

Arbetsutskottets förslag 1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Båstads kommun för en dialog med Skånetrafiken för att införa någon 
form av busstrafik mellan Båstad och Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

2. Båstads kommun för en dialog med Skånetrafiken för att införa någon form 
av busstrafik mellan Båstad och Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rTi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-12-04 25 av 31 

KS § 274 Dnr KS 001174/2015 - 350 

Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan 
i Grevie 

Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga någon form 
av farthinder för att minska hastigheten på Järnvägsgatan i Grevie. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-28 beslutades följande: Ärendet 
återremitteras för att klargöra om det är möjligt att fatta beslut utan att det 
måste vara bifall eller avslag till medborgarförslag, tex. i frågor där kommunen 
är positiv till förslaget men inte äger frågan. Järnvägsgatan i Grevie har under 
en lång period varit i behov av en ny asfaltsbeläggning. Våren 2015 fick Teknik 
och Service besked från Trafikverket att de hade för avsikt att asfaltera gatan 
under hösten 2015. Eftersom behov av att byta vattenledningar i vägen 
föreligger har NSVA fått hösten på sig att byta dessa. Därpå har Trafikverket 
skjutit fram asfalteringen till våren 2016. Förslagsställarna önskar att 
farthinder anläggs i samband med att Järnvägsgatan återställs och asfalteras 
efter byte av vattenledningar. Samordningar i enlighet med detta förslag är ofta 
tidsmässigt och ekonomiskt lönsamma och är att föredra i de fall det går att få 
till. Fysiska åtgärder på och längs en väg är en väghållarfråga. Järnvägsgatan är 
en statlig väg där Trafikverket är väghållare. Båstads kommun kan således inte 
besluta om att anlägga hastighetsdämpande åtgärder på Järnvägsgatan. 
Däremot finns möjligheten för Båstads kommun att medfinansiera 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det statliga vägnätet. Mot bakgrund av 
detta föreslår förvaltningens att medborgarförslaget anses besvarad samt att 
förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket samt 
föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-08-05. 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket 
samt föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket 
samt föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-12-04 26 av 31 

KS § 275 Dnr KS 000211/2018 - 700 

Svar på medborgarförslag-Anställ en syn- och hörselinstruktör 
i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet 2018-02-14 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Båstads kommun anställer eller utbildar en redan anställd till syn och 
hörselinstruktör. Kommunfullmäktige beslutade delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunstyrelsen. Det 
finns i nuläget ingen syn- och hörselinstruktör i någon av Båstads kommuns 
avdelningar. Barn och Skola har en hörselpedagog som i vissa fall tangerar en 
hörselinstruktör. Då det inte finns några medel för att anställa en syn- och 
hörselinstruktör inom lagd budget bör möjligheten att hyra en sådan person 
utredas. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
anses besvarat samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till 
att hyra in en syn- och hörselinstruktör från grannkommunerna eller från 
Region Skåne. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-28. 

Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att hyra in en 
syn- och hörselinstruktör från grannkommunerna eller från Region Skåne. 

Arbetsutskottets förslag 1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att hyra in en 
syn- och hörselinstruktör från grannkommunerna eller från Region Skåne. 
3. Vid eventuell tillkommande kostnad ska denna hanteras i kommande 
budgetberedning (helt i sedvanlig ordning). 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att hyra in en syn
och hörselinstruktör från grannkommunerna eller från Region Skåne. 

3. Vid eventuell tillkommande kostnad ska denna hanteras i kommande 
budgetberedning (helt i sedvanlig ordning). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-28. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000211/2018 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Anställ en syn- och hörselinstruktör i Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att hyra in en syn- och 
hörselinstruktör från grannkommunerna eller från Region Skåne. 

Sammanfattning av ärendet 
2018-02-14 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun 
anställer eller utbildar en redan anställd till syn och hörselinstruktör. Kommunfullmäktige 
beslutade delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunstyrelsen. 

1 (1) 

Det finns i nuläget ingen syn- och hörselinstruktör i någon av Båstads kommuns avdelningar. 
Barn och Skola har en hörselpedagog som i vissa fall tangerar en hörselinstruktör. Då det inte 
finns några medel för att anställa en syn- och hörselinstruktör inom lagd budget bör möjlighet
en att hyra en sådan person utredas. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medbor
garförslaget anses besvarat samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att 
hyra in en syn- och hörselinstruktör från grannkommunerna eller från Region Skåne. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-02-14. 

Samråd har skett med: 
Vård och omsorg. 
Teknik och service. 
Barn och skola. 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 276 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-04 

Dnr KS 001118/2017 - 900 

Svar på medborgarförslag - Parkeringsplatser på 
Ydrehall i Torekov 

Sida 

27 av 31 

Beskrivning av ärendet 2017-10-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställarna föreslår att 
kommunen utöka den befintliga parkeringen med 2-3 platser och utan 
tidsbegränsningar. Samt tillåtelse att parkera tillfälligt i rondellen med 
eventuell tidsbegränsning. Teknik och service avråder från att tillåta parkering 
i cirkulationsplats/vändplats, som exempelvis används för räddningsfordon vid 
utryckning. Planavdelningen anser inte att det är lämpligt att ta mark i anspråk 
för parkeringsplatser. Marken har höga naturvärden, det är tveksamt om 
parkering är förenligt med gällande detaljplan och det är svårt att omhänderta 
dagvatten på platsen. När kostnaden och nyttan av att anlägga 
parkeringsplatser på föreslagen plats vägs mot allmännyttan anser 
förvaltningen att kostnaden för att anlägga dessa parkeringsplatser inte står i 
proportion till allmännyttan de tillför. Det finns även flera närbelägna 
parkeringsplatser, enligt bild på andra sidan. Det finns även parkeringsplatser 
vid Olympiavägen/Södra Vägen som är belägna 350 meter från föreslagen 
plats. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
anses besvarat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-25. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 277 

Besluts loggen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-04 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Sida 

28 av 31 

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

Notering Ingela Stefansson (S): I ärendet om trafiksituationen i Grevie läggs till att en 
dialog ska föras även med Trafikverket. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för december 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-04 

KS § 278 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

a) . Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik tom oktober 2019 

b). Uppföljning - Regional Kustsamverkan SkåneHalland 

c). Protokoll från extra bolagsstämma i NSR AB 2019-09-16 

d). Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Vera Park 
Circularity AB 2019-09-16 

Sida 

29 av 31 

e) . Protokollsutdrag från myndighetsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning 
per den 31oktober2019 

Beslut 

t). Protokoll från pensionärsrådet 2019-10-31 

g). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-10-22 

h). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk 
månadsuppföljning per den 31oktober2019 

i). Skrivelse - Mötesplatser för våra äldre medborgare 

j). Mötesanteckningar från Sydvattens ägarsamråd 2019-11-08 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-04 

KS § 279 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

Beslut 

a). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade 
mellan 2019-10-01och2019-11-01 

b). Delegationsbeslut-Trafikingenjören 2019-11-11 

c). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-10-01 - 2019-10-31 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

30 av 31 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 280 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-04 

Dnr KS 001159/2018 - 903 

Val av ledamot samt ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för tiden 2020-01-01- 2020-12-31 

Sida 

31av31 

Beskrivning av ärendet I enlighet med en överenskommelse mellan Bjärepartiet och Centerpartiet 
2019-2022 ska kommunstyrelsen välja in en ny ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för nästkommande år. Under de år dessa partier inte har 
ordinarie plats är partiet, i enlighet med överenskommelsen, ersättare till det 
parti som har ordinarie plats. Därmed ska även en ny ersättare väljas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 
2019-12-03. 

Förvaltningens förslag 1. Följande person väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2020-01-01- 2020-12-31: Inge Henriksson (BP). 
2. Följande person väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2020-01-01- 2020-12-31: Ebba Krumlinde (C). 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Följande person väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2020-01-01- 2020-12-31: 

Inge Henriksson (BP). 

2. Följande person väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2020-01-01 - 2020-12-31: 

Ebba Krumlinde (C). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-03 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001159/2018 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Val av ledamot samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2020-01-01- 2020-12-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Följande person väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 
2020-01-01- 2020-12-31: 

Inge Henriksson (BP) 

2. Följande person väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 
2020-01-01- 2020-12-31: 

Ebba Krumlinde (C) 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

I enlighet med bifogad överenskommelse mellan Bjärepartiet och Centerpartiet 2019-2022 ska 
kommunstyrelsen välja in en ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för nästkommande 
år. Under de år partierna ej har ordinarie plats är partiet, i enlighet med överenskommelsen, 
ersättare till det parti som har ordinarie plats. Därmed ska även en ny ersättare väljas. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HR Servicecenter 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överenskommelse mellan BP och C inför val av ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-2022 

Samråd har skett med: 
Kanslichefen 


