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Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-03-11 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 11mars2020 kl. 09.00-12.00. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
UlfJiewertz (M), ledamot 
Gösta Sandgren (M), ledamot 
Thomas Nerd (S), ledamot 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Ebba Krumlinde (C), ledamot 
Mats Sjöbeck (C), tjg. ers. för Uno Johansson (C) 
Ninni Markow (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Jonas Nilsson (MP), ej tjänstgörande ersättare. 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare. 
Erik Lidberg, kommundirektör, del av mötet. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Claes Sjögren. Ersättare: Ebba Krumlinde. 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 16 mars 2020 kl. 15.00. 
J 

anO~ 
Claes Sjögr n 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2020-03-11 

Från och med 2020-03-17 till och med 2020-04-08 

Henrik Andersson 

Sida 

1av36 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2020-03-11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

KS § 4 7 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 48 Dnr KS 000889 /2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS§49 DnrKS000890/2019-900 
lnformationsärenden 

KS § 50 Dnr KS 000112/2020 - 200 
Ängelsbäck 27:30 och 27:33 - Överenskommelse om fastighetsreglering 

KS § 51 Dnr KS 001081/2018 - 380 
Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med befintlig förening 

KS § 52 Dnr KS 000915/2017 - 380 
Svar på motion - Utomhusisbana 

KS § 53 Dnr KS 001354/2017 - 350 
Svar på motion - Temalekplatser 

KS § 54 Dnr KS 000094/2020 - 412 
Avtal om anläggningsarrende - Torekovs Båtsällskap (TBSS) 

KS § 55 Dnr KS 000095/2020 - 903 
Politisk styrning av individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun 

KS § 56 Dnr KS 000794/2019 - 600 
Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun 

KS § 57 Dnr KS 001100/2017 - 900 
Revidering av arvodesreglemente - Gruppledararvode 

KS § 58 Dnr KS 000006/2020 - 903 
Utbetalning av partistöd 2020 

KS § 59 Dnr KS 001146/2018 - 900 
Uppföljning av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen 

KS § 60 Dnr KS 000663/2019 - 900 
Firmateckning - kommunens firma 

KS § 61 Dnr KS 000597 /2019 - 900 
Svar på medborgarförslag - Cafä vid Båstads tågstation 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av 36 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

KS § 62 Dnr KS 001402/2017 - 300 
Svar på motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun 

KS § 63 Dnr KS 001120/2017 - 100 
Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 

KS § 64 Dnr KS 000471/2019 - 900 
Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy 

KS § 65 Dnr KS 001307 /2017 - 350 

Sida 

3 av 36 

Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället och uppbyggnaden 
av laddinfrastruktur för elbilar 

KS § 66 Dnr KS 000472/2019 -100 
Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy 

KS § 67 Dnr KS 000909/2019 -100 
Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd 

KS § 68 Dnr KS 000449/2018 - 600 
Svar på motion - Inrätta familjecentral 

KS § 69 Dnr KS 000910/2019 - 600 
Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

KS § 70 Dnr KS 000079 /2020 - 903 
Val av ytterligare ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet 

KS § 71 Dnr KS 000891/2019 - 900 
Kommunstyrelsens beslutslogg 

KS § 72 Dnr KS 000880/2019 - 900 
Delgivningar 

KS § 73 Dnr KS 001182/2018 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 2019 

KS § 74 Dnr KS 000887 /2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 2020 

KS § 75 Dnr KS 000168/2020 - 903 
Nytt ärende - Extra sammanträde med kommunstyrelsen 

usterandes si naturer 
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Kommunstyrelsen 

KS §47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

DnrKSOOOBBB/2019-900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av 36 

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 Claes Sjögren. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ebba Krumlinde. 

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 16 mars 2020 kl. 15.00. 

justerandes si naturer 
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Kommunstyrelsen 

KS §48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000889/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 36 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av sekreteraren 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: 

Nytt ärende - Extra sammanträde med kommunstyrelsen. 

Fråga om avskrivning av motioner (behandlas under Informationsärenden) . 

Fråga om Stenhatten (behandlas under Delgivningar). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000890/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Sida 

6 av 36 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

Beslut 

a). Regionala kulturplanen (Kulturstrateg/kulturskolechef Helene Steinlein). 

b). Information från Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
(VD Anders Ramäng). 

c). Fråga från Hans Grönqvist (BP) om avskrivning av motioner. 
Kanslichef Olof Nilsson svarar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-03-11 

KS § 50 Dnr KS 000112/2020 - 200 

Ängelsbäck 27:30 och 27:33 - Överenskommelse om 
fastighetsregleri ng 

7 av 36 

Fastighetsägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 kontaktade teknik och service 
under hösten 2019 i syfte att undersöka möjligheten att förvärva en del av 
kommunens angränsande fastighet Båstad Ängelsbäck 27:30. Ägarna till Båstad 
Ängelsbäck 27:33 framställde sitt önskemål till kommunen utifrån en praktisk 
aspekt som man saknar rådighet över inom egen fastighet. Båstad Ängels bäck 
27:33 ligger lågt i förhållande till anslutande vägar i området och vägvattnet 
letar sig ner till tomtmark. Fastighetsägarna önskar således rådighet över 
markområdet varpå fördröjning av vattnet skulle kunna lösas. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-02-14, 
med tillhörande bilaga. 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering berörande fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:30 
och 27:33. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering berörande fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:30 
och 27:33. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2020-02-14. 
Handläggare: Susanna Almqvist 
Dnr: KS 000112/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Ängelsbäck 27:30 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berö
rande fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:30 och 27:33. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 kontaktade teknik och service under hösten 
2019 i syfte att undersöka möjligheten att förvärva en del av kommunens angränsande fastig
het Båstad Ängelsbäck 27:30. 
Ägarna till Båstad Ängels bäck 27:33 framställde sitt önskemål till kommunen utifrån en prak
tisk aspekt som man saknar rådighet över inom egen fastighet. Båstad Ängelsbäck 27:33 ligger 
lågt i förhållande till anslutande vägar i området och vägvattnet letar sig ner till tomtmark. 
Fastighetsägarna önskar således rådighet över markområdet varpå fördröjning av vattnet 
skulle kunna lösas. 

Teknik och service har berett frågan utifrån ett nyttoperspektiv och kommit fram till att en 
fastighetsreglering skulle vara till gagn för båda parter. 
Den yta som i upprättat förslag till överenskommelse ska föras till fastigheten Båstad Ängels
bäck 27:33 har avgränsats för att inte omöjliggöra en utveckling av kommunens intilliggande 
Va-anläggning. Då kommunen har anlagt Va-ledningar som inte säkrats med någon rättighet 
över fastigheten Båstad Ängels bäck 27:33 omfattas även det markområdet av upprättad över-
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2 (2) 

enskommelse. Genom att föra det belastade markområdet till kommunens fastighet Båstad 
Ängelsbäck 27:30 så behöver inte kommunen säkra ledningarna med annars ofrånkomlig rät
tighet. 
Förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering har upprättats och godkänts av 
fastighetsägarna till Båstad Ängels bäck 27:33. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några kända konsekvenser. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några kända konsekvenser. 

Ekonomi 
Marken som omfattas av av överenskommelsen har värderats till 5 3 kr /kvm vilket är ett 
genomsnittligt, marginaliserat värde baserat på tomtvärden i det geografiska området. 
Kommunen kommer således erhålla en intäkt för marköverlåtelsen om ca 105 tkr. Intäkten 
kommer kommunen tillhanda när lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Anders Björk och Sigrid Söderberg Feustel, ägare till fastigheten Båstad Ängels bäck 
27:33 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-03-11 8av36 

KS § 51 Dnr KS 001081/2018 - 380 

Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete 
med befintlig förening 

Västra Karups IF ska starta en ny förening, Västra Karups FF, för att främja 
övergång mellan junior- och seniorverksamhet genom att då kunna skapa ett 
representationslag i lägre division samt ett samarbetslag mellan ungdomslag i 
andra föreningar. Vi föreslår att startbidrag betalas ut till den nya föreningen, 
men att föreningarna därefter behandlas som en gemensam förening i all 
fortsatt bidragshantering. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus 2020-02-13. 

1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division har rätt till 
startbidrag vid skapande av den nya föreningen. 
2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division ska behandlas som 
en del av den närmaste moderföreningen. 
3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division har rätt till 
startbidrag vid skapande av den nya föreningen. 

2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att 
skapa samarbetslag och/eller representationslag i lägre division ska 
behandlas som en del av den närmaste moderföreningen. 

3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för förenings bidrag. 

justerandes si naturer 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-03-11 9 av 36 

KS § 52 Dnr KS 000915/2017 - 380 

Svar på motion - Utomhusisbana 

Liberalerna motionerade den 1 september 2017 om att kommunen ska utreda 
möjligheterna och förutsättningarna för att anlägga en utomhusisbana 
(konstfrusen) i Båstads kommun. Motionärerna vill att denna utredning ska 
innehålla beräkningar på investerings- och driftskostnader, 
samarbetsmöjligheter med förenings- och näringsliv samt placering av banan. 
Den 25 september 2019 beslutade kommunfullmäktige tillsätta en tillfällig 
beredning för att ta fram ett program för idrott och det rörliga friluftslivet. 
Denna beredning är en optimal plattform där frågor som dessa kan lyftas och 
utredas, dessutom är det en plattform där kommunfullmäktiges alla partier är 
representerade. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att motionen 
bifall och att kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för 
framtagande av ett idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att 
tillsammans med förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus 2020-02-25. 

1. Motionen anses vara besvarad. 
2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 001354/2017 - 350 

Svar på motion -Temalekplatser 

Sida 

10 av 36 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade 2017-12-06 om att förvaltningen ska utreda 
förutsättningarna för att minska antalet smålekplatser till förmån för större 
temalekplatser. Förvaltningen har, precis som motionärerna önskar, sett över 
möjligheten att minska smålekplatser för att istället satsa på större 
temalekplatser som i större utsträckning blir en träffpunkt för 
kommuninvånarna. I föreslagen budget för 2020 är 2 000 tkr avsatta för 
temalekplatser för plan 2023. Att satsa på större temalekplatser ligger i tiden 
och fler och fler kommuner väljer att satsa på några få och större lekplatser. 
Man ska dock ha i åtanke att de större temalekplatserna fungerar mer som 
utflyktsmål och ett besök på en temalekplats blir vanligen en gemensam 
familjeaktivitet som förläggs till helger. Därför har förvaltningen kommit fram 
till att ett fåtal större temalekplatser i kombination med välplacerade mindre 
lekplatser är att föredra. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson 2020-02-20. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

justerandes si naturer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-11 11av36 

KS § 54 DnrKS000094/2020-412 

Avtal om anläggningsarrende -Torekovs Båtsällskap (TBSS) 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har idag ett avtal om arrende i Torekovs hamn med Torekovs 
Båt- och segelsällskap, TBSS. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att ett 
nytt avtal om arrende skulle upprättas med TBSS. Avtalstiden skulle vara 10 år 
från och med 2023-03-01. Syftet var att få en bättre långsiktighet och planering 
för hamnens och verksamheternas behov av utveckling, bevarande och 
investeringar. Under hösten 2019 startade en grupp för byutveckling ett arbete 
med att ta fram förslag på åtgärder som ska beaktas i arrendeavtalet. 
Arrendeavtalet innebär att TBSS tillsammans med hamnens intressenter kan 
bedriva och utveckla hamnanknuten verksamhet med andrahandsupplåtelse av 
båtplatser, gästhamn, sjöfartstrafik till Väderö mm, sjöräddningsstation, 
småskalig/tillfällig handel och restaurangverksamhet jämte nödvändig annan 
service. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2020-02-17, 
med tillhörande bilagor. 

Nytt avtal om arrende i Torekovs hamn tecknas med Torekovs 
Båt- och segelsällskap, att gälla till och med 2033-02-28. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Bifall med följande ändring: Arrendetiden ska gälla för tiden 
2020-04-01 - 2028-02-28. 

Birgitte Dahlin (L), Ingela Stefansson (S), Mats Sjöbeck (C) och 
Kerstin Gustafsson (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Nytt avtal om arrende i Torekovs hamn tecknas med Torekovs 
Båt- och segelsällskap, att gälla till och med 2033-02-28. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-17 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 001440/2016 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avtal om arrende med Torekovs Båt- och segelsällskap i Torekovs 
hamn. 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta nytt avtal om arrende i Torekovs hamn 
med Torekovs Båt- och segelsällskap, att gälla till och med 2033-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har idag ett avtal om arrende i Torekovs hamn med Torekovs Båt- och segel
sällskap, TBSS. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att ett nytt avtal om arrende skulle upprättas med 
TBSS. Avtalstiden skulle vara 10 år från och med 2023-03-01. Syftet var att få en bättre långsik
tighet och planering för hamnens och verksamheternas behov av utveckling, bevarande och 
investeringar. 

Under hösten 2019 startade en grupp för byutveckling ett arbete med att ta fram förslag på 
åtgärder som ska beaktas i arrendeavtalet. 

Arrendeavtalet innebär att TBSS tillsammans med hamnens intressenter kan bedriva och ut
veckla hamnanknuten verksamhet med andrahandsupplåtelse av båtplatser, gästhamn, sjö
fartstrafik till Väderö mm, sjöräddningsstation, småskalig/tillfällig handel och restaurangverk
samhet jämte nödvändig annan service. 

Bakgrund 
Kommunen har sedan 2007 arrenderat ut Torekovs hamn till Torekovs Båt- och segelsällskap, 
TBSS. 

Upplåtelsen innebär att TBSS kan bedriva och utveckla hamnanknuten verksamhet med 
andrahandsupplåtelse av båtplatser, gästhamn, sjö fartstrafik till Väderö mm, sjöräddningsstat
ion, småskalig/tillfällig handel och restaurangverksamhet jämte nödvändig annan service. 
TBSS ska också säkra att det ska vara goda möjligheter för klubbar /föreningar att bedriva täv
lings- och träningsverksamhet för båtar, surfing, dykning mm. 

Markupplåtelsen innebär också att TBSS ska sköta och underhålla hamnområdet avseende 
kajer, bryggor, vågbrytare, byggnader mm. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för Torekovs hamn. Bakgrunden var att gällande detaljplan för Torekovs hamn är i 
behov av att förnyas då den inte reglerar bebyggelsen inom området. Otydligheter gällande var 
som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. Behovet 
finns därför av en ny, tydligare detaljplan som ger möjlighet till utveckling men även beva
rande av hamnen. Det finns också behov av planering för förebyggande åtgärder med hänsyn 
till klimatförändringar. 



2 (2) 

Arbetet med detaljplanen är i avvaktan för att kunna beakta de förslag som gruppen för byut
veckling arbetade fram under hösten 2019. 

Nuvarande avtal gäller till och med 2023-02-28. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt 
arrendeavtal med TBSS som ska gälla till och med 2033-02-28. Beslutet innebär att kommunen 
tillsammans med TBSS och hamnens intressenter får en ny längre arrendeperiod för att kunna 
långsiktigt planera hamnens utveckling, bevarande, innehåll och investeringar. 

Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag på arrendeavtal med TBSS som gäller till och med 
2033-02-28. Avtalet innebär att TBSS svarar för skötsel och underhåll av hamnen och att upp
rätta andrahandsarrenden med båtägare och näringsidkare. TBSS ska se till att både förnyelse 
och bevarande sker av arrendestället så att hamnens besöksnäring och båtverksamhet främjas. 
Det ska också finnas åtkomst till arrendestället med god tillgänglighet för allmänheten. 
Arrendeavgiften är 925 000 kr exklusive moms per år och regleras med index enligt KPI. 
TBSS svarar för alla brukningskostnader avseende vatten, avlopp, el, renhållning mm. 

TBSS äger rätt till upplåtelser i andrahand efter godkännande av kommunen. Intäkterna för 
detta tillfaller TBSS. TBSS ska också upplåta båtplatser för gästhamnsverksamhet och för sjö
trafik till Väderö mm. Investerings- och skötselplan för bryggor, kajer, belysning, markkom
pletteringar som bänkar, papperskorgar, markbeläggningar mm ska upprättas årsvis av TBSS. 
Kostnader för investeringar som anknyter till arrendeställets anläggningar ansvaras av kom
munen för beslut årsvis i investerings budget. 

Ekonomi 
Arrendeavgiften är 925 000 kr exklusive moms per år. Avgiften täcker de kostnader som 
kommunen har avseende kapitalkostnader vid investeringar och administration under 
arrendetiden. 

Båstad 2020-02-17 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

2020-03-11 

KS § 55 Dnr KS 000095/2020 - 903 

Politisk styrning av individ- och familjeomsorgen 
i Båstads kommun 

12 av 36 

Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 
2019 uppdrag av kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska 
styrningen av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin 
upprinnelse i händelser som inträffat inom verksamheten under 
hösten/vintern 2019. Det framarbetade förslaget tar sikte mot en kortsiktig och 
en långsiktig lösning. Den långsiktiga innebär ett utredningsuppdrag för att se 
över hela den politiska organisationen, för att på bästa vis skapa rätt 
förutsättningar för den politiska styrningen. Det kortsiktiga förslaget innebär 
att kommunstyrelsen, under utredningsperioden, övertar 
utbildningsnämndens ansvar och inrättar ett socialutskott. Att 
kommunstyrelsen övertar ansvaret innebär att en rad politiska beslut behöver 
fattas av kommunstyrelsen, för att säkerställa att övergång som inte påverkar 
brukarna på ett negativt vis. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-02-13, med tillhörande 
bilaga. 

1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd 
med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. 
Ansvaret överförs från och med 2020-04-01. 
2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott - Socialutskott - bestående av tre 
ledamöter och lika många ersättare. Av ledamöterna väljer kommunstyrelsen 
en ordförande och en vice ordförande. 
3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras 
i enlighet med bilaga 1. 
4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, 
arbeta fram förslag på förändringar av den politiska organisationen. 
Organisationsförändringen bereds i kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 

Thomas Nerd (S), Birgitte Dahlin (L), Ebba Krumlinde (C), Kerstin 
Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S). Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Claes Sjögren (BP): Bifall med ett förtydligande i punkt 2 att det är 
kommunstyrelsen som utser det nya utskottet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 

Beslut 

2020-03-11 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

13 av 36 

1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd 
med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. 
Ansvaret överförs från och med 2020-04-01. 

2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott - Socialutskott - bestående av tre 
ledamöter och lika många ersättare som utses av kommunstyrelsen. Bland 
ledamöterna väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice 
ordförande. 

3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente 
uppdateras i enlighet med bilaga 1. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, 
arbeta fram förslag på förändringar av den politiska organisationen. 
Organisationsförändringen bereds i kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 

justerandes si naturer 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-11 14 av 36 

KS § 56 Dnr KS 000794/2019 - 600 

Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen 
i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har 2020-01-28 beslutat godkänna handlingsplanen som 
tagits fram med anledning av de brister som kommit till nämndens kännedom. 
Handlingsplanen innehåller en yrkan på utökning av budget med 4 700 tkr. 
Ekonomiavdelningen har tillsammans med Avdelningen för hållbar utveckling 
analyserat verksamhetens ekonomi och kvalitet och gör bedömningen att ett 
tilläggsanslag behövs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson och ekonomichef 
Elisabet Edner 2020-03-03, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Fastställa utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och 
vägval inom individ- och familjeomsorgen med följande ändringar /tillägg: 
•Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 
2020, 4 700 tkr under 2021 samt 4 700 tkr under 2022. Finansiering ska ske 
genom det aviserade extra anslaget från staten som inryms i regeringens 
vårändrings budget. 
• Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske månadsvis 
under 2020 med fördjupade analyser tre gånger per år. 
• Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av 
handlingsplanen inklusive analys av det ekonomiska utfallet. 

Föredragande Tf. chef för individ och familj Lena Täringskog och kommundirektör 
Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Bo Wendt (BP): Bjärepartiet yrkar avslag för den del som rör nya befattningar 
för 4, 7 miljoner kronor med följande motivering: Bjärepartiet anser att det är 
för tidigt att anslå 4, 7 miljoner kronor med tanke på den kaosartade situation 
som förelegat inom Individ och familj. Vi anser att organisationen efter alla 
nyrekryteringar behöver sätta sig. 

Thomas Nerd (S): Bifall med följande tillägg: Ett uppföljningsdokument bör tas 
fram för att kunna följa handlingsplanen. Detta ska sedan följas upp månadsvis 
vid nämndens sammanträden. Utöver detta bör en extern uppföljning göras, 
exempelvis en gång i halvåret. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

2020-03-11 15 av 36 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag och därmed avslagit Bo Wendts 
yrkande. 

Därefter frågar ordföranden huruvida kommunstyrelsen kan bifalla Thomas 
Nerds tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för åtgärder och vägval 
inom individ- och familjeomsorgen fastställs, med följande 
ändringar /tillägg: 

• Individ och familj får en tillfällig utökning av budget med 2 350 tkr under 
2020, 4 700 tkr under 2021 samt 4 700 tkr under 2022. Finansiering ska 
ske genom det aviserade extra anslaget från staten som inryms i 
regeringens vårändringsbudget 

• Uppföljning av verksamheten, både kvalitet och ekonomi, ska ske 
månadsvis under 2020 med fördjupade analyser tre gånger per år. 

• Inför 2023 års budget genomför kommunstyrelsen en utvärdering av 
handlingsplanen inklusive analys av det ekonomiska utfallet. 

2. Ett uppföljningsdokument bör tas fram för att kunna följa handlingsplanen. 
Detta ska sedan följas upp månadsvis vid nämndens sammanträden. Utöver 
detta bör en extern uppföljning göras, exempelvis en gång i halvåret. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

2020-03-11 16 av 36 

KS § 57 Dnr KS 001100/2017 - 900 

Revidering av arvodesreglemente - Gruppledararvode 

För att uppnå en budget i balans för kommunfullmäktige har dialog förts mellan 
kommunfullmäktiges ordförande och gruppledarna. Dialogen har lett fram till 
förslaget om att minska gruppledararvodet från 5% till 3,5% från och med 
april. Detta i syfte att uppnå budget i balans. Förändringar i arvodesnivåer bör 
noga övervägas, då det kan få negativa effekter på styrningen i den politiska 
organisationen. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-02-14. 

1. Arvodesnivån för gruppledare ändras från 5 % till 3,5 %. 
2. Förändringen gäller från och med april 2020. 

Mats Sjöbeck (C) och Bo Wendt (BP): Avslag på ändringen av arvodesnivån 
på 5%, dvs 36 936 kr. 

Birgitte Dahlin (L) och Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Arvodesnivån för gruppledare ändras från 5% till 3,5%. 

2. Förändringen gäller från och med april 2020. 

Mot beslutet reserverar sig Centerpartiet och Bjärepartiet. 

usterandes si naturer 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000006/2020 - 903 

Utbetalning av partistöd 2020 

Sida 

17 av 36 

Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 4 kap.§§ 29-32 kommunallagen. Där 
framgår det att kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-01-02, med tillhörande 
bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Partistöd 2020 betalas ut enligt följande : 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 

Moderaterna 20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
Bjärepartiet 20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
Centerpartiet 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Socialdemokraterna 20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
Liberalerna 20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
Sverigedemokraterna 20 000 kr 3 10 000 kr 50 000 kr 
Miljöpartiet 20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
Kristdemokraterna 20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 
Totalt 2019 41 570 000 kr 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer 



rJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Notering 

Beslut 

Parti 

Moderaterna 
Bjärepartiet 
Centerpartiet 
Socialdemokraterna 
Liberalerna 
sverigedemokraterna 
Miljöpartiet 
Kristdemokraterna 
Totalt2019 

2020-03-11 18 av 36 

För att erhålla utbetalningen ska respektive parti senast den 13 april 2020 
skicka in kontaktperson samt postgiro/bankgironummer för utbetalningen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Partistöd 2020 betalas ut enligt följande: 

Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 

20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
20 000 kr 3 10 000 kr 50 000 kr 
20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 

41 570 000 kr 

usterandes si naturer 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-03-11 19 av 36 

KS § 59 Dnr KS 001146/2018 - 900 

Uppföljning av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den 
interna kontrollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av 
kommunstyrelsens reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen 
har. Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda 
kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan 
för 2019. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-02-17, med tillhörande 
bilaga. 

1. Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 
2. Uppmanar förvaltningen att återkomma med information om åtgärder av 
rödmarkerade kontrollmoment innan sommaren. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

2. Uppmanar förvaltningen att återkomma med information om åtgärder 
av rödmarkerade kontrollmoment innan sommaren. 

justerandes si naturer 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2020-02-17 

Handläggare: Lena Törnros och Elisabet Edner 

Dnr:001146/2018-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppföljning av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 

1 (2) 

Uppmanar förvaltningen att återkomma med information om åtgärder av rödmarkerade 
kontrollmoment innan sommaren. 

Bakgrund 
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den 
interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 
§ 284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som 
ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) 
framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den interna kon
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har. 

Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment som 
ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2019. 

Kommentar till gul avvikelse på Skyndsamt besvarande av inkomna skrivelser till 
kommunen (uppdaterat 2020-03-04) 
Kontrollmomentet har varit med sedan längre tid tillbaka hos kommunstyrelsen. Efter att 
ha varit rött eller gult under ett antal år förändrades det, men har sedan varit rött senaste 
två åren. Förvaltningen föreslog att momentet antingen skulle tas bort eller förändras 
(enligt framtaget förslag) till 2019 men beslutet var att det skulle bibehållas. Beslut ska 
verkställas, men då metoden för dess genomförande har stora brister har kontroll fått ske 
på andra vis. 

I kommunens servicedeklaration finns en punkt som avser skyndsamt besvarande av 
skrivelser. Där finns ingen metod beskriven, utan förvaltningen har då gjort det enligt 



2 (2) 

metoden som föreslogs för styrelsen inför 2019. I den mätningen framgår att skrivel
ser /frågor har besvarats skyndsamt och kontrollmomentet är således grönt 

Utöver ovanstående kontroll genomfördes servicemätning under hösten 2019, KKiK. I den 
mätningen framgår att andelen som får svar på e-post inom 1 dag är 89%, 1-2 dagar får 
91 % svar och från två dagar till en arbetsvecka får 96% svar. Baserat på den mätningen 
får vi utgå från att den stora merparten av inkomna frågor besvaras skyndsamt. Baserat 
på resultatet i KKiK kan åtgärder göras för att ytterligare stärka svarsfrekvensen. 

Förvaltningen ställer sig positivt att inför kommande kontrollplaner återinsätta att frågor 
besvaras skyndsamt. Då med en metod som gör att resultatet återspeglar faktiska förhål
landen för styrelsen. 

Kommentar till röd avvikelse på försäkringar 
Rutin finns i handboken men följs inte i dagsläget. Första åtgärd är att informera om rutin 
på assistenträff där man påminner om att polisrapport tillsammans med den interna 
skaderapport skickas in till Ekonomiavdelningen, blanketten finns på Intranätet. 

Kommentar till röd avvikelse på regler för upphandling 
Det finns ännu inte systemstöd för att mäta bakgrundsparametrarna enligt definitionen 
på kontroll planspunkterna för upphandling. 

Kommentar till röd avvikelse på kontroll av inventarier 
Alla verksamhetsområdeschefer ombads att lämna in alla sina inventarieförteckningar för 
intern kontroll. Förteckningar har inkommit från KL, SB och VO. TS, BS, samt BA har inte, 
trots påminnelse, inte inkommit med inventarieförteckning inom sina respektive områ
den. Bland inkomna förteckningar har stickprov gjorts. Dessa stickprov är detaljrika och 
noggrant ifyllda. 

Beslutet skall expedieras till: 

Revisionen, ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

2020-03-11 20 av 36 

KS § 60 Dnr KS 000663/2019 - 900 

Firmateckning - kommunens firma 

I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas 
ofta firma-tecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som 
inte tas upp i kommunallagen. Detta till trots har många kommuner utsett 
firmatecknare för att underlätta hanteringen. Då den nuvarande bestämmelsen 
om firmateckning i Båstads kommun har ett antal år på nacken, samt att 
förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan dess, finns behov av att 
uppdatera beslutet angående kommunens firmatecknare. Ärendet 
återremitterades i kommunstyrelsen den 15 januari 2020 för att se över 
formuleringarna avseende kontrasignering. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2019-12-02. 

1. Kommundirektören bemyndigas att å kommunens vägnar med 
kontrasignation av; 
- Ekonomichef eller teknik- och servicechef underteckna köpekontrakt, 
köpebrev, gåva- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal, 
- Ekonomichef teckna kommunal borgen samt undertecknande av 
lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande, 
- Exploateringsingenjör underteckna exploaterings- och servitutsavtal, 
- Ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller kanslichef teckna 
kommunens firma i övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 
2. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs 
härmed. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-03-11 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommundirektören bemyndigas att å kommunens vägnar med 
kontrasignation av; 

21av36 

- Ekonomichef eller teknik- och servicechef underteckna köpekontrakt, 
köpebrev, gåva- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal, 

- Ekonomichef teckna kommunal borgen samt undertecknande av 
lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande, 

- Exploateringsingenjör underteckna exploaterings- och servitutsavtal, 

- Ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller kanslichef teckna 
kommunens firma i övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 

2. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs 
härmed. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-11 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000663/2019 - 900 

Firmateckning - kommunens firma 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Kommundirektören bemyndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av; 

- Ekonomichef eller teknik- och servicechef underteckna köpekontrakt, köpebrev, 
gåvo- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal, 

- Ekonomichef teckna kommunal borgen samt undertecknande av låne handlingar vid 
upptagande av kommunala lån, i samråd med kommunstyrelsens ordförande, 

- Exploateringsingenjör underteckna exploaterings- och servitutsavtal, 

- Ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller kanslichef teckna kommunens firma 
i övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

2. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs härmed. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas ofta firma
tecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som inte tas upp i kommunal
lagen. Detta till trots har många kommuner utsett firmatecknare för att underlätta hanteringen. 

Då den nuvarande bestämmelsen om firmateckning i Båstads kommun har ett antal år på 
nacken, samt att förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan dess, finns behov av att 
uppdatera beslutet angående kommunens firmatecknare. Ärendet återremitterades 
i kommunstyrelsen den 15 januari 2020 för att se över formuleringarna avseende 
kontrasignering. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

Beslutet ska expedieras till: 

Olof Nilsson, kanslichef 
Kommunledningskontoret 

Verksamhetsområdeschefer, ekonomichef, HR-chef, kanslichef, kommunstyrelsens ordförande, 
kommunkansli, ekonomiavdelning. 

Samråd har skett med: 
Kommundirektör, ekonomichef, exploateringsingenjör, SKR - avdelningen för juridik, 
kommunstyrelsens ordförande. 



Ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000597 /2019 - 900 

Sida 

22 av 36 

Svar på medborgarförslag - Cafe vid Båstads tågstation 

Beskrivning av ärendet 2019-07-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Båstads kommun åter öppnar cafäet på järnvägsstationen i Båstad, antingen i 
egen regi eller via någon extern utförare. Kommunfullmäktige beslutade 
delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet 
delges kommunstyrelsen. Förvaltningen anser att förslaget är en god ide och 
ser också detta behov av ett cafä på denna plats. Båstads kommun har från och 
med den 1 februari 2020 tecknat ett kontrakt med en extern utförare som ska 
driva cafä i nya stationshuset i Båstad. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget ska anses besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från arbetsmarknadschef Ritva Veeborn och tf bildningschef 
Ewa Nilsson 2020-01-14. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2020-01-14. 
Handläggare: Ritva Veeborn & Ewa Nilsson 

Dnr: KS 000597 /2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Cafe vid Båstads tågstation 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2019-07-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun 
åter öppnar cafäet på järnvägsstationen i Båstad, antingen i egen regi eller via någon extern 
utförare. Kommunfullmäktige beslutade delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna 
fråga och att beslutet delges kommunstyrelsen. 

Förvaltningen anser att förslaget är en god ide och ser också detta behov av ett cafä på denna 
plats. Båstads kommun har från och med den 1 februari 2020 tecknat ett kontrakt med en ex
tern utförare som ska driva cafä i nya stationshuset i Båstad. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget ska anses besvarad. 

Bildning och arbete 
Ritva Veeborn, Arbetsmarknadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-07-19. 

Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf Bildningschef 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-11 23 av 36 

KS§ 62 Dnr KS 001402/2017 - 300 

Svar på motion -Arkitekturprogram för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Liberalerna i Båstad har i en motion den 14 december 2017 föreslagit att 
Båstads kommun tar fram ett arkitekturprogram. I motionen skriver 
Liberalerna att bakgrunden är att då det byggs mycket i Båstad och på Bjäre 
krävs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågorna. För att utveckla, förnya 
och bevara vårt Bjäre behöver arbetet med att skapa framtida livsmiljöer 
stärkas. Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället. 

Förvaltningen instämmer i behovet av ett arkitekturprogram som ger vägledning till dels den som vill 
bygga i vår kommun, dels kommunen själv som byggherre och föredöme. 
Kostnaden för programmet behöver hanteras i det kommande budgetarbetet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-02-16. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram 
för Båstads kommun. 
3. Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd 
kostnad är 200 - 300 tkr om arbetet utförs med egen personal. 

Bo Wendt (BP) och Hans Grönqvist (BP): Avslag. Programmet kommer att ha 
ringa betydelse då det förutsätter ändring av i stort sett alla detaljplaner. 

Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram 
för Båstads kommun. 

3. Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd 
kostnad är 200 - 300 tkr om arbetet utförs med egen personal. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

usterandes si naturer 



Ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 63 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 001120/2017 -100 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 

Sida 

24 av 36 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av 
kommunens och Båstadhems fordon utrustas med alkolås för att öka 
trafiksäkerheten. Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten i kommunen. Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett 
nytt styrdokument för kommunens fordonshantering som sedan ska beslutas i 
den politiska organisationen - kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Mot 
bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att 
motionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara 
besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-02-04, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

Beslut 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

usterandes si naturer 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 0004 71/2019 - 900 

Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy 

Sida 

25 av 36 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att fordonspolicyn ska 
uppdateras och ska inkludera en tydlig styrning mot att prioritera 
fossilbränslefria fordon när nya inköp görs. Miljöpartiets intention är att 
Båstads kommuns fordonspark bör förändras så att den till större del består av 
miljöfordon och att kommunen beaktar denna aspekt vid inköp av nya fordon. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för 
kommunens fordonshantering som sedan ska beslutas i den politiska 
organisationen - kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Mot bakgrund av 
att miljöpartiets yrkande tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen 
får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-02-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

Beslut 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

usterandes si naturer 



lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-11 

KS § 65 Dnr KS 001307 /2017 - 350 

Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången 
till elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur 
för elbilar 

26 av 36 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 16 november 2017 om att Båstads kommun antar 
den elbilsstrategi enligt Familjen Helsingborg rekommendationer som gällande 
för Båstads kommun. I den bilagda elbilsstrategin, som Helsingborgs 
kommunfullmäktige antog 2015-09-24, tas tre strategiska områden upp som 
ska öka användandet av elbilar och laddhybrider i kommuner: åtgärder för att 
driva på övergången till elbilsamhället, egen fordonsanvändning och roll i 
uppbyggnaden av laddinfrastruktur. Dessa tre huvudområden som belyses i 
strategin är även i fokus i förvaltningens pågående arbete med framtagande av 
fordons- och resepolicy. Skulle förvaltningen efter färdigarbetade fordons- och 
resepolicy komma fram till att ovan nämnda elbilsstrategi bör antas kommer 
den frågan att aktualiseras. Mot bakgrund av att Liberalernas motion samt ovan 
nämnda elbilsstrategi tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen 
samt ovan nämnda elbilsstrategi får beaktas i förvaltningens pågående arbete 
med framtagande av fordons- och resepolicy. Motionen ska därmed anses vara 
besvarad. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-02-05, med tillhörande bilaga. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens 
pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens 
pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy. 

usterandes si naturer 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-03-11 27 av 36 

KS § 66 Dnr KS 000472/2019 - 100 

Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy 

Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att Båstads kommun tar fram en 
ny resepolicy som prioriterar klimatsmarta alternativ samt att i arbetet med att 
ta fram en ny resepolicy titta på den klimatväxlingsmodell Helsingborg har 
infört för kommunens resor. Förvaltningen har ett pågående uppdrag om att 
revidera kommunens resepolicy och där införa en modell som ska gynna 
klimatsmart resande. Mot bakgrund av detta pågående uppdrag föreslår 
förvaltningen att motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell får beaktas 
i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-02-04. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen 
av Båstads kommuns resepolicy. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen 
av Båstads kommuns resepolicy. 

usterandes si naturer 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000909/2019 - 100 

Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd 

Sida 

28 av 36 

Beskrivning av ärendet Håkan Mörnstad (BP) motionerade den 11 december 2019 att 
kommunfullmäktige tillsätter en socialnämnd som ett led i att stärka den 
politiska styrningen och kontrollen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 
december 2019 uppdrogs åt kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson 
Swanstein (M), att föreslå förändringar för att stärka den politiska styrningen 
inom socialtjänsten. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 
2020 redogör kommunalrådet att en översyn av den politiska organisationen 
för att skapa en långsiktig lösning. I det sammanhanget nämns en socialnämnd 
som ett exempel på tänkbar framtid. Håkan Mörnstads (BP) motion tangerar 
kommunstyrelsens väckta ärende i december 2019. Det ärendet kommer att 
behandlas i kommunfullmäktige i mars, med förslag om att påbörja en 
organisationsutredning som ska vara klar under året. Förvaltningens förslag är 
att Håkan Mörnstads (BP) motion beaktas i det arbetet och att den därmed ska 
anses vara besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichefOlofNilsson 2020-02-14. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning. 

usterandes si naturer 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-11 29 av 36 

KS § 68 DnrKS000449/2018-600 

Svar på motion - Inrätta familjecentral 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun ska 
införa en familjecentral och att förvaltningen får i uppdrag att utreda vart den 
bästa placeringen för detta skulle vara ur såväl geografisk aspekt som lokal och 
tillgänglighetsaspekter. Syftet med familjecentraler är att främja 
skyddsfaktorer genom hälsofrämjande arbete och minska riskfaktorer genom 
förebyggande arbete. Med familjecentral menas ensamlokalisering av 
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 
förebyggande verksamhet. Kännetecknande för verksamheten är att 
huvudmännen, till exempel kommun och region, samordnar sina resurser 
för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. I Skåne har Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne tagit fram ett gemensamt styrdokument med mål 
och syfte för Familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter. 
Detta dokument ligger till grund för de lokala avtal som tecknas mellan 
verksamheter finansierade av Region Skåne och Skånes kommuner. 
Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter är konkreta 
exempel på hur tvärsektoriell samverkan mellan olika professioner och 
verksamheter kan organiseras och utvecklas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson 2020-02-13. 

Förvaltningens och 
utbildningsnämndens 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-02-25. 

förslag Motionen anses besvarad. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C): Bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

Thomas Nerd (S) : Bifall till utbildningsnämndens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit utbildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Mot beslutet reserverar sig Centerpartiet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000910/2019 - 600 

Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

Sida 

30 av 36 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har under april 2019 sett behov av en genomlysning av 
nuvarande volymbaserade skolpengssystem. Skälet för detta är flera, 
nuvarande system har gällt sedan början av 2010?talet, där kostnader för kost, 
städ, löneglidning med mera inte reviderats under perioden. En utökning av 
timplanen i matematik, idrott och hälsa har skett stegvis under ett antal år 
vilket påverkat enheternas kostnader. En socioekonomisk 
resursfördelningsmodell har införts under läsåret 2019/2020 och ska 
utvärderas under hösten 2020. Inför budget 2020 flyttades medlen för 
skolpengen från Kommunfullmäktige till Utbildningsnämndens budget vilket 
innebär att nämnden har den samlade budgeten för Barn och skola som från 
årsskiftet innefattar förskola, grundskola och gymnasieskola. Med det 
ekonomiska läge Båstads kommun befinner sig i är det ytterst angeläget att 
göra en analys av nuvarande volymbaserad skolpeng, anpassa modellen och 
skapa en hållbar struktur för de kommande åren. Förvaltningen har med 
anledning av ovanstående påbörjat ett arbete i syfte att ta fram förslag på 
möjlig modell för en hållbar resursfördelning. Arbetet beräknas pågå under 
2020. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson 2020-02-12. 

Förvaltningens och 
utbildningsnämndens 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-02-25. 

förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000079/2020 - 903 

Sida 

31av36 

Val av ytterligare ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Beskrivning av ärendet Enligt det nyligen reviderade reglementet för Kommunala Tillgänglighetsrådet 
ska rådet bestå av två ledamöter som utses av kommunstyrelsen, enligt 3 § 
Sammansättning. För tillfället består rådet enbart av en ledamot utsedd av 
kommunstyrelsen, tillika rådets ordförande. Kommunstyrelsen ska mot 
bakgrund av detta utse ytterligare en ledamot. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-02-04. 

Arbetsutskottets förslag Rustan Svensson (M) väljs till ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet för 
perioden 2020-03-11 till 2022-12-31. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Rustan Svensson (M) väljs till ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet för 
perioden 2020-03-11 till 2022-12-31. 

Justerandes si naturer Utdra sbes 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Sida 

32 av 36 

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. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för mars 2020 godkänns. 

usterandes si naturer 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-11 33 av 36 

KS § 72 Dnr KS 000880/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Noteringar 

Beslut 

a). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-02-13 - Uppföljning av 
intern kontrollplan 2019 för myndighetsnämnden. 

b). Protokoll från pensionärsrådet 2020-02-13. 

c). Skrivelse från Synskadades Riksförbund - Satsa på syn- och hörselinstruktör 
- en lönsam investering för kommunen. 

d) . Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-02-04. 

e) . Dom från Förvaltningsrätten - Stenhatten. Avvisning av överklagande. 

f). Verksamhetsberättelse 2019 - Överförmyndare i samverkan. 

Angående protokoll från pensionärsrådet 2020-02-13: Ulf Jiewertz (M) yttrar 
sig i frågan. Protokollet ska ses över innehållsmässigt inom kort då det 
innehåller en del felaktiga påståenden. 

Angående dom från Förvaltningsrätten - Stenhatten. Avvisning av 
överklagande: Bo Wendt (BP) yttrar sig. Teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson svarar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-03-11 

KS § 73 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 2019 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

· Delegations beslut från trafikingenjören. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 

Sida 

34 av 36 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-03-11 

KS § 74 Dnr KS 000887 /2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 2020 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

Beslut 

a). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade 
mellan 2020-01-01 och 2020-02-01. 

b). Delegationsbeslut- Individ och familj 2020-01-01- 2020-01-31. 

c). Delegationsbeslut - Ekonomichefen 2020-02-19. 

d). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2020-03-02. 

e). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade 
mellan 2020-02-01 och 2020-03-01. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 

Sida 

35 av 36 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 75 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr KS 000168/2020 - 903 

Nytt ärende - Extra sammanträde med kommunstyrelsen 

Sida 

36 av 36 

Beskrivning av ärendet Mot bakgrund av att kommunfullmäktige den 25 mars kommer att besluta om 
att kommunstyrelsen ska överta utbildningsnämndens uppgift som 
socialnämnd med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och 
familjeverksamheten, bör kommunstyrelsen ha ett extra sammanträde innan 
detta ansvar överförs från och med den 1 april. Då inrättas ett nytt utskott -
Socialutskott - bestående av tre ledamöter och lika många ersättare. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Extra sammanträde med kommunstyrelsen äger rum onsdagen den 25 mars 
2020 i direkt anslutning till att kommunfullmäktiges sammanträde har 
avslutats. 

usterandes si naturer 


