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[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2015-02-11 

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 13.00 - 19.15. 

Bo Wendt (BP) ordförande 
Helena Stridh (BP) 
James Johnson (BP), ej§§ 53-54, 56-57, 62, 65, 68-69 
Gösta Gebauer (C), vice ordförande 
Uno Johansson (C) 
Katarina Toremalm (MP), jäv§ 55, ej§ 58 
Kerstin Gustafsson (M) 
Christer de la Motte (M) 
Åsa Ragnarsson (M), jäv§ 55 
Thomas Andersson (FP) 
Ingela Stefansson (S) 
Göran Klang (S) 
Carolin Gräbner (SD) 
Emma Jönsson (MP), tjg. ers. § 55, 58 
Torgny Brenton (M), tjg. ers. § 55 
Eddie Grankvist (BP), tjg. ers.§ 53-54, 56-57, 62, 65, 68-69 

Katarina Pelin, kommunchef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

Katarina Toremalm (MP), ersättare Kerstin Gustafsson (M). 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 17 februari kl. 09.00. 
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Sekreterare 

Linda~ 
Paragrafer: 31 - 70 

Ordförande 
Bo Wendt 

, / 
Justerande 

Katarina Toremalm, ej§§ 55, 58 

BEVIS OM PROTOKOLLETS ANSLAG 

Politiskt organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

Anslaget sätts upp: 2015-02-17 

Anslaget plockas ned: 2015-03-11 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kom~ntoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Närvaro- och omröstningslista: Kommunstyrelsen 2015-02-11 

Omröstningar 

När- § 37 § 37 § 37 § 55 § 55 § 55 
va ro (1) (1) (2) 

Ledamot Tie: ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja 

Helena Stridh [BP) N X X X 

James Johnson (BP) Ej §§ 53-54, 56-57, 62, 65, N X X X 
68-69 

Gösta Gebauer (C) N X X X 

Uno Johansson (C) N X X X 

Katarina Toremalm (MP) Jäv§ 55: E.Jönsson N X X X 
Ej§ 58 

Kerstin Gustafsson (M) N X X 

Christer de la Motte (M) Ej§ 68 N X X 

Åsa Ragnarsson (M) Jäv§ 55: T.Brenton N X X 

Thomas Andersson (FP) N X X 

Ingela Stefansson (S) N X X X 

Göran Klang (S) N X X X 

Carolin Gräbner (SD) N X X X 

Ordförande Bo Wendt (BP) N X X X 

Hans Grönkvist (BP) Ej tjg. ers. 

Inge Henriksson [BP) 

Stefan Olsson (C) 

Johan Forsberg (C) 

Emma Jönsson (MP) Ej tjg. ers. Tjg. §§ 55, 58 

Torgny Brenton (M) Ej tjg. ers. Tjg. §§ 55 

Gösta Sandgren (M) 

Jonas Persson Follin (M) 

Mats Lundberg (FP) 

Jessica Andersson [S) Ej tjg. ers. 

Mikael Jalris (S) 

Ann-Christin Ingeman (SD) 

Eddie Grankvist (BP) Ej tjg. ers. Tjg. §§ 53-54, 
56-57, 62, 65, 68-69 

SUMMA: 13 7 5 1 9 4 9 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelse 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 11 februari 2015 

Paragraf Ärendebeskrivning 
31. Godkännande av dagordningen 

32. Informationspunkter 

33. Delgivningar 

34. Anmälan av delegationsbeslut 

35. Svar till revisionen avseende revisionsrapport "Granskning av kommunstyrelsens 
beredning av ärenden" 

36. Ändringar av kommunstyrelsens delegationsordning 

37. Ändring av kommunstyrelsens reglemente 
- ersättarnas närvaro i kommul).styrelsens utskott 

38. Budgetberedning - Förslag om utökad budgetberedning med en representant 
från varje parti i kommunstyrelsen 

39. Ansökan till valmyndigheten om extra pengar för det kommande omvalet 

40. Närvaro på kommunkontoret två timmar /vecka för ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledarna i kommunfullmäktige 

41. Reglemente för Välbefinnanderådet i Båstads kommun 

42. Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 

43. Reglemente för Kommunala Handikapprådet i Båstads kommun 

44. Val av ledamot, tillika ordförande, i Kommunala Handikapprådet 

45. Val av ledamot, tillika ordförande, i Kommunala Pensionärsrådet 

46. Val av ordförande och vice ordförande i Välbefinnanderådet 

47. Återkoppling till kommunstyrelsen från de kommunala råden 

48. Val av representant till Kommunförbundets styrgrupp för 
vuxenutbildningssamverkan i Skåne 

49. Förtydligad investeringsprocess VA-investeringar 

50. Festivaldagar 2015 

51. Seglarveckan 

52. Tunnelinvigning 

53. Nedläggning av lekplats samt tomtreglering 

54. Malen badets cafä - Ny hyresgäst och nytt hyresavtal 

55. Överlåtelse av badanläggning i Torekov 

56. Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelväg från Ranviksterrassen 
till centrala Båstad 

57. Svar på medborgarförslag - Cykelvägar i och omkring Västra Karup 



58. Överenskommelse med Skånetrafiken gällande regionbusstrafik 
i Båstads kommun 

59. Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket 
för gång- och cykelväg längs Vistorpsvägen (länsväg 1722) i Förslöv 

60. Yttrande över Trafikverkets Funktionellt prioriterat vägnät 

61. Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd 

62. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Båstads kommun 

63. Cykelstrategi för Båstads kommun 

64. Exploateringsavtal avseende Trollbäcken i Båstad 
- nu fråga om överlåtelse av avtalet 

65. Exploateringsavtal för fastigheten Varan 17:6 

66. Detaljplan för Varan 17:6 i Torekov - Beslut om antagande 

67. Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, 
- Beslut om antagande 

68. Återremiss av detaljplan för Laxen 6 m.fl. i Båstad -
Beslut om antagande 

69. Detaljplan för del av Östra Kamp 23:1 m.fl. - Beslut om antagande 

70. Miljöanalyser 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 

Beslut 

KS § 31 

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Katarina Toremalm (MP) väcker ett nytt ärende angående 
miljöanalyser, § 70. 

Kerstin Gustafsson (M) väcker frågan om att bjuda in hamnbolaget. 
Ärendet tas upp på nästa KS den 11 mars 2015. 

justerandes signaturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 

KS § 32 

lnformationspunkter 

a). Bibliotek i Grevie. Bildningschef Henrik Andersson. 

b). Entreprenörsveckan v.26 2015. Mikael Heinig. 

c). Asylboendet i Hemmeslöv. 
Kommunchef Katarina Pelin/ enhetschef Patrik Sumner. 

d). Verksamhetsutveckling, vård och omsorg. 

Blad 

3 

Kommunchef Katarina Pelin/Vård- och omsorgschef Monica Ehnberg. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

Ut lJtv' 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 

KS § 33 

Delgivningar 

1. Protokoll fört vid sammanträde med Bjärehälsan ekonomisk förening 
och Bjärehälsan AB 2015-01-12. 

2. NSVA, styrelsens mötestider 2015. 

justerandes signaturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 

KS § 34 dnr. KS 148/15-904 (om inget annat anges) 

Anmälan av delegationsbeslut 

1. Personalärenden, lista daterad 2015-01-27 

2. Individ och familj. 2015-01-01-2015-01-26 

3. Teknik och service Jenny Hertsgård. Lista daterad 2015-01-12 

4. Teknik och service. Sven-Inge Granlund. Lista daterad 2015-01-07 

5. Barn och skola Birgitte Dahlin. Lista daterad 2015-01-07 

6. Bildning och arbete, Henrik Andersson. Lista daterad 2014-12-02, 
2014-12-19 

7. Kommunledning Marianne Fredriksson. Dödsboanmälan. 
Lista daterad 2015-01-23. 

8. Bildning och arbete Jonas Appelgren. Lista daterad 2015-01-09. 

9. Barn och skola Katarina Jakobsson. Lista daterad 2014-12-17. 

10. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 
(finns på www.bastad.se) 

I usterandes signaturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd 

vrl 
KF Utdragsbestyrkande 

lir 
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Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 

KS § 35 dnr. KS 1873/14-900 

Svar till revisionen avseende revisionsrapport "Granskning av 
kommunstyrelsens beredning av ärenden" 

6 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtrodeendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsens beredning av ärenden. Granskningens syfte har varit att bedöma 
om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid 
beredning av ärenden. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Den sammanfattande bedömningen är att det i grunden finns en struktur för hur 
ärendeberedningprocessen ska gå till vilken bedöms vara känd av förvaltning och 
kommunstyrelsen. Revisorerna efterfrågar en dokumenterad ärendeberednings
process. Roll- och ansvarsfördelningen mellan de politiska organen bedöms inte 
till fullo hittat sina strukturer i beredningsprocessen. Revisorerna bedömer att 
kommunstyrelsen fortsatt bör se till att beslutsunderlagen är ändamålsenligt 
utformade och beaktar de perspektiv som ska åtföljas enligt anvisningarna för 
tjänsteskrivelser. Det finns även fortsatt utvecklingsarbete för kommunstyrelsen 
att se till att det finns en god uppföljning och kontroll för att säkerställa att de beslut 
som fattas av fullmäktige verkställs. Kommunstyrelsen bör slutligen säkerställa att 
de rutiner som införts i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och god kvalitet på 
ärendeberedningsprocessen efterlevs. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad 2015-01-08 bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar översända denna tjänsteskrivelse till kommun
revisionen såsom svar på rapporten. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

UJt iw 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-01-08 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: ~5(?;,}~/P( - fCJO 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Revisionsrapport 

Samråd har skett med: 

Svar revisionen avseende revisionsrapport "Granskning av kommunsty
relsens beredning av ärenden" 

Bakgrund 
EY har på uppdrag av de förtrodeendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommun
styrelsens beredning av ärenden. Granskningens syfte har varit att bec;iöma om kommunstyrel
sen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid beredning av ärenden. 

Den sammanfattande bedömningen är att det i grunden finns en struktur för hur ärendebered
ningprocessen ska gå till vilken bedöms vara känd av förvaltning och kommunstyrelsen. Revi
sorerna efterfrågar en doumenterad ärendeberedningsprocess. Roll- och ansvarsfördelningen 
mellan de politiska organen bedöms inte till fullo hittat sina strukturer i beredningsprocessen. 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen fortsatt bör se till att beslutsunderlagen är ända
målsenligt utformade och beaktar de perspektiv som ska åtföljas enligt anvisningarna för tjäns
teskrivelser. Det finns även fortsatt utvecldingsarbete för kommunstyrelsen att se till att det 
finns en god uppföljning och kontroll för att säkerställa att de beslut som fattas av fullmäktige 
verkställs. Kommunstyrelsen bör slutligen säkerställa att de rutiner som införts i syfte att säl
kerställa en ändamålsenlig och god kvalitet på ärendeberedningsprocessen efterlevs. 

Aktuellt 
Båstads kommun har en ny politisk organisation från den 1januari2015. Den nya politiska 
organisationen innebär i stora drag att det införs tre nya nämnder, jävsnämnden försvinner 
och att två fasta beredningar försvinner. 

Övervägande/framtid 
Den nya organisationen innebär att nya rutiner för ärendeberedning och ärendehantering be
höver införas. Kansliet arbetar tillsammans med ordförandena i de politiska organen och för
valtningen med de nya ärendeberedningsrutinerna och i det fortsatta utvecklingsarbetet med 
denna processen kommer revisionens rapport att vara ett stort stöd. En dokumenterad ären
deberedningsprocess är målet. 

150119\t:\kka\1 person\ca tharina\aktuellt!\2015\tjsk revisionssvar ks beredning Jan 2015.docx\ce 
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En formaliserad dialog där aktuella ärenden gås igenom, liknande den utskottsgenomgång som 
fanns i den tidigare politiska organisationen, har redan införts genom en ärendegenomgång en 
gång per månad med ordföranden från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna till
sammans med kommunchef, kanslichef och nämndsekreterarna. Syftet är att det ska finnas en 
helhetssyn, att fördelning av ärenden blir rätt och det finns möjlighet att föra en dialog om 
samsyn kring vilka ärenden som ska föredras. 

Under hösten har ärendehanteringssystemet Ciceron (tidigare Diabas) uppgraderats och 
kommer att innebära effektivare hantering av beslutsunderlag, kallelser och protokoll. Upp
graderingen ger också möjlighet för kommunen att övergå till digitala handlingar i de politiska 
mötena. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar översända denna tjänsteskrivelse till kommunrevisionen 
såsom svar på rapporten. 

rstad(J°,15-0~ 

~on 
Kanslichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 

KS § 36 dnr. KS 16/15-903 

Ändringar av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet Delegationsordningen för kommunstyrelsen antogs vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 januari. Vid sammanträdet fördes diskussioner om vissa 
delar som rödmarkats den i bifogade bilagan. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Delegationsordning för kommunstyrelsen, antagen 2014-01-02, bilaga 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning ändras i enlighet med det 
rödmarkerade i bilagan. 

Justerandes signaturer 

7 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ zw 
'-



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen av Kommunstyrelsen den 2015-01-02, § 4 . Dnr: KS 16/15 -901. 
Reviderad av kommunstyrelsen 2015-02-11 § 

Delegationsordning för Kommunstyrelsen 

Allmänt om delegation 

Vad innebär delegation? 

..JVVt . 1b7,5 -'1'5 

Vlrsf Oil ~t\ l<S 
\ 50J..11 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§),innebär att rätten att besluta i ett visst ärende 
( eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. 

Delegaten företräder kommunstyrelsen, så att delegatens beslut ses som styrelsens beslut. 
Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltnings besvär. 

( Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget. 
Styrelsen kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu inte har fattat 
något beslut. 

Delegaten har redovisningsansvar till kommunstyrelsen och det straffrättsliga ansvaret. Det inne
bär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten har rätt att 
överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i kommunstyrelsen. 

Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 

Delegation inom kommunstyrelsen förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige 
besluta om ett reglemente för kommunstyrelsen, som talar om vilka verksamhetsområden som 
styrelsen ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som styrelsen ska fatta beslut. 

Sedan kan kommunstyrelsen besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast förekommande 
( ärendena samlas i kommunstyrelsens delegationsordning, men styrelsen kan också besluta om 

delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut. 

( 

Vad kan kommunstyrelsen delegera? 

Kommunstyrelsen bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten 
ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras 
(6 kap 34 §KL). Följande typer av ärenden får inte delegeras av kommunstyrelsen: 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 

styrelsens övergripande ansvar för verksamheten 

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige 

- Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 

- Yttranden med anledning av att styrelsens egna beslut har överklagats 

- Ärenden som r6r myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som får stora kon
sekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan 
delegeras från styrelsen) 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till styrelsen 

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, bland annat inom socialtjänstens område, där 
beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 

. 1 ~v lu (/ 



Delegation och verkställighet 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning 
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verk
ställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommu
nallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för alterna
tiva lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren 
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning av 
en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Till vem kan kommunstyrelsen delegera? 

Kommunstyrelsen kan enligt 6 kap 33 § KL lämna delegation till: 
- En ledamot eller ersättare i styrelsen 
- En av kommunens anställda 
- Ett utskott 

Det är inte tillåtet att delegera till: 
- En grupp av anställda 
- En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering) 
- En anställd i kommunalt bolag 
- Ett presidium 

Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten, 
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället. 

Om varken ordinarie delegat eller ersättare finns tillhands eller har angetts och beslutet inte kan 
dröja, ska ärendet avgöras av delegatens chef eller lämnas till ordföranden för avgörande. 

I kommunstyrelsen ersätter 1:e vice ordförande respektive 2:e vice ordförande vid ordförandens 
frånvaro, om inte annat anges särskilt i delegationsordningen eller i särskilt beslut. 

Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten 

Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom att ordförande 
erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. Därutöver har kommunstyrelsen 
möjlighet att i vissa fall förordna annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Ett exempel på 
sådan kompletterande beslutanderätt är ordförandens möjlighet att besluta om omedelbart 
omhändertagande enligt LVM. Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är 
att det alltid ska finnas någon besluts behörig att tillgå. 

Brådskande ärenden 

Kommunstyrelsen får, enligt 6 kap 36 § KL, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att 
besluta i ärenden som är så brådskande att styrelsens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara 
om ärenden som absolut måste avgöras omgående, till exempel olika typer av omhändertaganden. 

Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen, ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde 
och är att anse som ett beslut av styrelsen. 



Anmälan av delegationsbeslut m.m. 

Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att 
det är fattat med stöd av delegation från styrelsen och enligt vilken punkt i delegationsordningen. 

Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Besvärshänvisning ska 
finnas med i beslutet. 

Delegations beslut ska anmälas till kommunstyrelsen, enligt 6 kap. 35-37 §§KL. Besluten ska anmä
las vid styrelsens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegationsordningen. 

Anmälan av fattade delegations beslut ska senast åtta dagar före styrelsens sammanträdesdag 
tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter 
föregående anmälan. 

Firmateckningsrätt 

Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning ut
gör ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan 
denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av kommunfullmäktige, kommunsty
relsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller 
andra rättshandlingar. Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av 
tex. en verksamhets områdeschef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras 
inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att 
underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut om firmatecknings
rätt. 
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Allmänna delegationsbestämmelser 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om avslag på begäran om utläm- 6 kap 7 § OSL Verksamhets- Kanslichef/ Beslut om att lämna ut 
AOOl nande av allmän handling till enskild områdeschef Kommunjurist allmän handling fattas av 

eller annan myndighet samt uppställ- den som har handlingen i 
ande av förbehåll i samband med utläm- sin vård om inte viss be-
nande till enskild fattningshavare enligt 

arbetsledning eller sär-
skilt beslut ska göra detta 

KS/ Beslut om avslag på begäran om utläm- Kommunjurist 
A002 nande av anbud i upphandling samt upp-

ställande av förbehåll i samband med 
utlämnandet 

KS/ Beslut att lämna ut uppgifter ur person- 12 kap 6 § SoL Verksamhets- Kommun- Om uppgiften överlämnats 
A003 register till statliga myndigheter i forsk- områdeschef arkivarien till centralarkivet beslutar 

ningssyfte kommunarkivarien 
KS/ Överklagande, yrkande om inhibition Delegaten i Denna delegation omfä~ 

A004 samt yttrande till allmän förvaltnings- ursprungs- tar även beslut huruvi~ ,. , 

domstol, när förvaltningsrätt eller kam- beslutet överklagande, yrkande om 
marrätt ändrat styrelsens beslut och inhibition samt yttrande 
detta beslut ursprungligen fattats av till allmän förvaltnings-
delegaten domstol ska ske 

KS/ Beslut att avge yttrande till domstol eller Delegaten i Kommunjurist ( i 
AOOS annan myndighet med anledning av ursprungs- .. 

överklagande av delegationsbeslut beslutet 
KS/ Beslut att avvisa överklagande som 24§ FL Delegaten i Verksamhets-
A006 kommit in försent. ursprungs- Områdeschef 

beslutet eller kanslichef 
eller kommunju-
rist 

KS/ Beslut att avvisa överklagande som 24§ FL Kanslichef Kommunjurist 
A007 kommit in försent, i de fall där ur-

sprungsbeslutet ej fattats på tjänsteman-
nade!egation. 

KS/ Beslut att överklaga dom eller beslut av Verksamhets- Kommunjurist 
A008 domstol eller annan myndighet, samt att områdeschef 

inge överklagandeskriften 
KS/ Beslut att omprövning ska ske 27 § FL Delegaten i Verksamhets-
A009 ursprungs- områdeschef 

beslutet 
KS/ Omprövning av beslut 27 § FL Delegaten i Verksamhets-

( AOlO ursprungs- områdeschef I 

beslutet 
KS/ Beslut om att föra kommunens talan vid KS ordförande Kommunstyre!-
AOll över- och underdomstolar, exekutions- sens l:e eller 2:e 

säten samt övriga myndigheter i Sverige vice ordförande 
KS/ Beslut att utse och avvisa ombud att föra KS ordförande Kommunstyre!- ( I 

A012 kommunens talan vid över- och under- sens l :e eller 2:e 
domstolar, exekutionssäten samt övriga vice ordförande 
myndigheter i Sverige 

KS/ Beslut att såsom kommunens ombud Kommunjurist 
A013 föra kommunens talan vid över- och eller kanslichef 

underdomstolar, exekutionssäten samt 
övriga myndigheter i Sverige, med den 
behörighet som framgår av 12 kap 14 § 
rättegångsbalken, samt med rätt att 
förordna annan i sitt ställe, allt i den mån 
det ej genom särskilt beslut uppdragits åt .. . '' 
annan 

KS/ Beslut om polisanmälan angående brott 10 kap 2 § OSL Verksamhets-
A014 mot den egna verksamheten (ekona- områdeschef 

miskt bistånd, skadegörelse m.m.) 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om polisanmälan angående vissa 10 kap 21 och Verksamhets-
AOlS brott mot underåriga samt vissa grövre 23 §§ OSL områdeschef 

brott 
KS/ Beslut i styrelseärenden som är så 6 kap 36 § KS ordförande l:e eller 2:e vice 
A016 brådskande, att styrelsens avgörande kommunallagen ordförande 

inte kan avvaktas (nedan KL) 
KS/ Beslut i utskottsärenden som är så 6 kap 36 §KL Utskotts- l:e eller 2:e vice 
A017 brådskande, att utskottets avgörande ordförande ord-förande 

inte kan avvaktas 
KS/ Beslut om Wörtroendemännens delta- KS ordförande 
A018 gande i kurser etc 
KS/ Yttrande angående antagande av hem- KS ordförande 
A019 värnsmän 
l{S/ Avge yttrande enligt Lag om TV- SFS 1998:150 § 18 Säkerhets-

120 övervakning samordnare 
KS/ Avge yttranden i folkbokföringsärenden Registrator Kanslichef 
A021 
KS/ Tillstånd att använda kommunens stads- Kommunika- Kanslichef 
A022 vapen Tionschef 

r, :; Beslut i ärenden som rör tillståndsgiv- Lotterihand-
'\.A023 ning mm enligt Lotterilagen läggare 

KS/ Beslut att anta och revidera styrelsens Kommun- Kanslichef 
A024 dokumenthanteringsplaner arkivarie 

KS/ Besluta om gallring av styrelsens hand- Kommun- Kanslichef 
A025 lingar arkivarie 

KS/ Dödsboanmälan till skatteverket ÄB 20 kap 8 a§ Chefssekr. Skatteverket bör under-
A026 rättas om vilka som är 

delegater 
KS/ Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2§ Chefssekr. 
A027 Begravningslagen 

KS/ Ingå samverkansavtal (extern motpart) Verksamhets-
A028 om samarbete områdeschef 
KS/ Beslut om ramavtalsupphandling av Upphandlare 
A029 kommunövergripande ramavtal 

KS/ Beslut om att kommunen ansluter sig till Upphandlare 
30 ramavtal som ingåtts av samarbetsorgani-

sationer (t.ex. Kommentus) 
KS/ Beslut om upphandling (värde över 28 % Verksamhets-
A031 av tröskelvärdet) av verksamhetsspecifika områdeschef 

varor och tjänster i enlighet med inköp-
' och upphandlingspolicy samt förlänga 

befintliga avtal. 

K&f TAS BORT Beslut om att titFeaa oEh 'fista ~ lrn13 ~ §, Qislffi RekffiFf 
~ åtgäFEleF via trnkasserieF. miRiReFiRgslageR förskoleEhef 

f"')nnn,l:'t:."'7'\ 
......................... J 

KS/ NYTT! Beslut om utdelning av miljöpriset KSau 
A032 

Ekonomi 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om utdelning av kommunala sti- KS ordförande 
EOOl pendier, gratifil~ationer även som stipen-

: 
di er /bidrag ur donationsfonder om ej 
annat medges. 

KS/ Beslut om överlåtelse och upplåtelse eller KS ordförande 
E002 återköp av mark för industribebyggelse i 

enlighet med av fullmäktige eller kommun-
styrelsen antagna riktlinjer och pris. 

KS/ Beslut om Placering av donationsmedel. Ekonomichef 
E003 
KS/ Beslut om Betalningsuppskov enligt VA- Ekonomichef 
E004 lagen. 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om betalningsuppskov under 3 mån. Ekonomichef 
E005 
KS/ Beslut om att ansöka om lagsökning eller Ekonomichef 
E006 betalningsföreläggande hos domstol. 
KS/ Beslut om att begära utmätning i fast KSau 
E007 egendom. 
KS/ Beslut om uppgörelse om kvittning. KSau 
E008 
KS/ Beslut om överenskommelse om betalning KSau 
E009 eller avskrivning av fordran, anta ackord, 

ingå förlikning och sluta annat avtal över 
100.000 kr/ärende. 

KS/ Beslut om överenskommelse om betalning Ekonomichef 
E010 av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 

sluta annat avtal under 100.000 kr. -
KS/ Beslut om att vid behov ta upp lån eller Ekonomichef Samråd sker med KS 6\ . 
E011 omsätta befintliga lån inom den belopps- förande. 

ram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de 
närmare föreskrifter om säkerheten som 
fullmäktige angivit. -t 

I -
KS/ Beslut om tekniska justeringar av pengen Ekonomichef Underrätta berörd nämnd, 
E012 för barnomsorg, grundskola och gymna- förskolechefer, rektorer 

sium. och fristående huvudmän. 
KS/ Beslut om tekniska justeringar i hem- Ekonomichef Underrätta berörd nämnd. 
E013 tjänstpeng och boendepeng. 

Personal 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om tillsvidareanställning av verk- Kommunchef Kommunchef ska samråda 
POOl samhetsområdeschef med förhandlingsutskot-

tet före beslut. 
KS/ Beslut om tillsvidareanställning av övriga Verksamhets-
P002 chefer områdeschef 
KS/ Beslut om tillsvidareanställning av övrig Chef 
P003 personal 
KS/ Beslut om visstidsanställning av kommun- Förhandlings-
P004 chef utskott I -
KS/ Beslut att utse ställföreträdare för försko- SkolL 2 kap 19 § Verksamhets-
P005 lechef/rektor områdeschef 
KS/ Beslut om uppsägning på grund av arbets- Kommunchef 
P006 brist - fler än fem (5) anställda 
KS/ Beslut om uppsägning på grund av arbets- HR-chef 
P007 brist - färre än fem (5) anställda (' 

~ 

KS/ Beslut om uppsägning av personliga Kommunchef 
P008 skäl/avsked av verksamhetsområdeschef 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga HR-chef Biträdande HR-
P009 skäl/avsked av övriga chefer chef 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga HR-chef Biträdande HR-
P010 skäl/avsked av övrig personal chef 
KS/ Beslut om omplacering av verksamhets- Kommunchef 
P011 områdeschef 

KS/ Omplacering mellan verksamhetsområ- HR-chef Biträdande HR-
P012 dena när överenskommelse ej nåtts chef 
KS/ Ekonomisk uppgörelse i samband med HR-chef Biträdande HR- .. 
P013 anställnings upphörande chef 

: KS/ Kollektivavtalsförhandlingar HR-chef Biträdande HR-
P014 chef 
KS/ Lönesättning vid rekrytering/ nya arbets- Förhandlings-
P015 uppgifter/ återköp av kommunchef utskott 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Fastställa ramar, regler och riktlinjer för Förhandlings-
P016 lönerevision utskott 
KS/ Begära in och besluta om bisyssla för KS ordförande 
P017 kommunchef 
KS/ Beviljande av förmåner enligt pensions- HR-chef Biträdande HR-
P018 policy chef 
KS/ Beviljande av förmåner utöver pensions- HR-chef Biträdande HR-
P019 policy om särskilda skäl föreligger chef 
KS/ Övergripande ansvarig för att arbetsmiljö- Kommunchef Kommunchefen har rätt 
P020 arbetet bedrivs systematiskt. att vidaredelegera denna 

punkt 
KS/ Beslut om lockout Förhandlings-
P021 utskott 

' 
KS/ Tvisteförhandlingar på grund av konflikt Förhandlings-

22 utskott 
KS/ Beslut om samhällsfarlig konflikt Förhandlings-
P023 utskott 
KS/ Beslut om att använda person som avses i 2:19 SkolL Rektor/ 
P024 2 kap 18 § SkolL för att bedriva undervis- förskolechef 

- ning under längre tid än sex månader. 
_ _./ Beslut om att ureda och vidta åtgärder mot 2 kap 3 § Diskri- Chef 

P025 trakasserier. mineringslagen 
(2008:567) 

Planrutiner 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om att ingå planavtal Verksamhets- Stadsarkitekt 
PLOOl områdeschef 
KS/ Beslut om granskning (utställning) av KSau 
PL002 planer som överensstämmer med över-

siktsplanen (ÖP) 

Kommunal vuxenutbildning 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om avgifter för böcker och andra 20 kap. 7 § Sko!L KSau Utgångspunkten är att 
UOOl lärverktyg utbildningen ska vara av-

,, giftsfri. 
KS/ Beslut om att utbildning på en kurs ska 20 kap. 9 § SkolL Rektor Får överklagas till Skolvä-
U002 upphöra sendets överklagande-

nämnd enligt 28 kap. 12 § p 
10 SL (av elev /sökande) 

'""'-/ Beslut om att på nytt bereda elev utbild- 20 kap. 9 § 3 st. Rektor Får överklagas till Skolvä-
' _,03 ning om det finns särskilda skäl SkolL sendets överklagande-

nämnd enligt 28 kap. 12 § p 
11 SL (av elev/ sökande) 

KS/ Behörighet och beslut om mottagande till 20 kap. 11 och 13 §§ Rektor Beslut om mottagande får 
U004 utbildning på grundläggande nivå Sko IL överklagas till Skolväsen-

3 kap. 2 § VuxF dets överklagandenämnd 
enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL 
(av elev/ 
sökande) 

KS/ Beslut om yttrande i samband med ansö- 20 kap. 11 och 14 §§ Rektor 
uoos kan om utbildning på grundläggande nivå Sko IL 

hos annan huvudman 
--

KS/ Beslut om mottagande av elev (rån annan 20 kap. 11och14 §§ Rektor 1 Beslutet får överklagas till 
U006 hemkommun till utbildning på grundläg- Sko IL Skolväsendets överkla-

gande nivå - gandenämnd enligt 28 
kap. 12 § p. 9 SL (av elev/ 
sökande) 

KS/ Behörighet och beslut om mottagande till 20 kap. 19-20 och Rektor Beslut om mottagande får 
U007 utbildning på gymnasial nivå 22 §§ Sko!L överklagas till Skolväsen-

dets överklagandenämnd 
enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL 
(av elev/ 
sökande) 
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Yttrande och beslut om interkommunal 20 kap. 21 § Sko!L Rektor Beslut om interkommunal 
U008 ersättning i samband med ansökan om ersättning får överklagas 

utbildning på gymnasial nivå hos annan till Skolväsendets över-
huvudman klagandenämnd enligt 28 

kap. 12 § p.12 SL (av 
elev/ 
sökande) 

KS/ Beslut om mottagande av elev från annan 20 kap. 22 § Sko!L Rektor En behörig sökande ska 
U009 hemkommun till utbildning på gymnasial tas emot om hemkommu-

nivå nen åtagit sig, eller ska åta 
sig, att svara för kostna-
derna 

KS/ Beslut om att anta sökande till utbildning 20 kap. 23 § SkolL Rektor Gäller ej sökande som 
U010 på gymnasial nivå avses i 20 kap. 19 § SL 

(elev som har examenf-'ln 
yrkesprogram men ej 1 · 
behörighet till högsko-
lestudier) 

KS/ Beslut om rätt till prövning 3 kap. 21 SkolL Rektor 
U011 20 kap. 30 § 

SkolL 

Särskild utbildning förvuxna 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om avgifter för böcker och andra 21kap.6 § SkolL Rektor Utgångspunkten är att ut-
U012 lärvertyg bildningen ska vara avgiftsfri 
KS/ Beslut om mottagande av sökande till 21 kap. 7 § 3 st. Rektor Beslutet får överklagas till 
U013 särskild utbildning för vuxna SkolL Skolväsendets överklagande-

nämnd enligt 28 kap. 12 § p. 
9 SL (av elev/sökande) 

KS/ Beslut om mottagande av sökande från 21 kap. 7 § SkolL Rektor En sökande ska tas emot om 
U014 annan hemkommun till särskild utbildning hemkommunen åtagit sig 

förvuxna att svara för kostnaderna. 
Beslutet får överklagas till 
Skolväsendets överklagan-
denämnd enligt 28 kap. 12 § 
p. 9 SL (av elev/ 
sökande) 

KS/ Yttrande och beslut om kommunal ersätt- 21 kap. 7 § SkolL Rektor 
U015 ning i samband med ansökan till särskild \ 

utbildning för vuxna hos annan huvudman 
KS/ Beslut om att anta sökande till särskild 21 kap. 7 § SkolL Rektor 
U016 utbildning för vuxna på gymnasial nivå 
KS/ Beslut om att utbildning på en kurs ska 21 kap. 9 § 2 st. Rektor Får överklagas till Skolvä-
U017 upphöra SkolL sendets överklagandeniif j 

enligt 28 kap. 12 § p. 10'::,~ 
(av elev /sökande) 

KS/ Beslut om att på nytt bereda elev särskild 21kap.9§3 st. Rektor Får överklagas till Skolvä-
U018 utbildning för vuxna om det finns särskilda SkolL sendets överklagandenämnd 

skäl enligt 28 kap. 12 § p. 10 SL 
(av elev /sökande 1 

Utbildning i svenska för invandrare 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om att eleverna ska hålla sig med 22 kap. 5 § SkolL Rektor 
U019 egna lärverktyg 

,.,, 
;-

KS/ Beslut om att minska undervisningens 22 kap. 6 § Sko!L, 2 Rektor Minskning kan ske om eleven 
U020 omfattning kap. 24 § VuxF begär det och huvudmannen 

finner att det är förenligt med 
utbildningens svfte 

KS/ Beslut om att ta emot en elev till utbildning 22 kap. 15 §§ SkolL Rektor Får överklagas till Skolvä-
U021 i svenska för invandrare sendets överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL (av 
elev/sökande) 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om att utbildning på en kurs ska 22 kap. 16 § 2 st. Rektor Får överklagas till Skolvä-
U022 upphöra SkolL sendets överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 10 SL 
(av elev/sökande) 

KS/ Beslut om att på nytt bereda elev utbild- 22 kap. 17 § SkolL Rektor Får överklagas till Skolvä-
U023 ning i svenska för invandrare om det finns sendets överklagandenämnd 

särskilda skäl enligt 28 kap. 12 § p. 11 SL 
(av elev/sökande) 

KS/ Beslut om rätt till prövning i utbildning i 3 kap. 21 § SkolL, Rektor 
U024 svenska för invandrare 22 kap. 24 § SkolL 
KS/ Beslut om ansökan till Skolverket om en 2 kap. 5 § VuxF Rektor 
U025 ny kurs på gymnasial nivå inom kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna 

TTC:,/ Beslut om vilka nationella kurser som ska 2 kap. 9 §och Rektor Beslut om orienteringskur-
J26 ges inom 2 kap. 3 § VuxF ser och individuella kurser 

beslutas av rektor, liksom 
-Kommunal vuxenutbildning på grundläg- uppdelning i delkurser 
gande nivå 
- Kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå 
-Särskild utbildning för vuxna 
-Utbildning i svenska för invandrare 

KS/ Anskaffning av platser för arbetsförlagt 2 kap. 27 § VuxF Rektor 
U027 lärande och se till att lärandet uppfyller 

kraven 
KS/ Beslut om utredning som allsidigt klarläg- 7 kap. 4 § VuxF Rektor Utredning ska inledas om-
U028 ger omständigheter av betydelse i ärende gående och genomföras 

om avstängning skyndsamt 

Bibliotek 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om öppethållande Verksamhets-
U029 områdeschef 

Kultur 

( 
l\lr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
I Beslut om årsbidrag till kulturella förening- Enligt gällande Kulturstrateg Delegationen omfattar 

KOOl ar bidrags regler även rätten att avslå 
bidragsansökningar 

KS/ Beslut om års bidrag till studieförbund Enligt gällande Kulturstrateg Delegationen omfattar 
K002 bi dragsregler även rätten att avslå 

J bidragsansökningar 
K~/ Beslut om inköp av konstverk för vilka Kulturstrateg 
K003 kostnaden uppgår till högst ett pris bas-

belopp 
KS/ Beslut om programverksamhet där kostna- Kulturstrateg 
K004 den uppgår till högst ett prisbasbelopp 
KS/ Beslut om kulturpristagare KSau 
KOOS 
KS/ Beslut om mottagare av kulturstipendium KSau 
K006 
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Fritidsärenden 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om fördelning av anslag till barn- Mark- och 
F001 och ungdomsföreningar samt till förening- fritids chef 

ar för funktionshindrade enligt fastställda 
normer 

KS/ Beslut om utbetalning av investerings bi- Mark- och 
F002 drag enligt fastställda bidragsnormer och fritidschef 

inom ramen för befintliga medel 
KS/ Besluta om bidragför särskilda ändamål Mark-och 
F003 upp till ett belopp om max ett pris bas- fritids chef 

belopp inom ramen för befintliga medel till 
bidragsberättigade föreningar 

KS/ Besluta om granskning av Mark- och 
F004 bidragsberättigad förening fritids chef 
KS/ Besluta om utarrendering av badanlägg- Mark- och 
F005 ningar i Torekov och i Segelstorp fri tidschef ( 

-
KS/ KSau 
F006 Besluta om Nolatopristagare 
KS/ Besluta om ungdomsledarpristagare KSau 
F007 

Mark, teknik och service 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Framställning till och yttrande över remis- Verksamhets-
TSOOl ser från lantmäteriet ang. fastighetsbild- områdeschef 

ning m.m. avseende kommunens fästig- teknik och 
heter. service 

KS/ Beslut om förvärv och byte av mark för Verksamhets-
TS002 gatu- och parkändamål i enlighet med områdeschef 

gällande detaljplan 
KS/ Förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av Verksamhets-
TS003 fastighet eller fastighetsdel, där detta sker områdeschef 

för att genomföra fastställd detaljplan vad teknik och 
avser mark för gata, väg eller annan allmän service 
plats mindre än eller lika med 250 m2. 
Beslutet förutsätter att medel finns i bud-
get. Maximalt 100.000 kr/ärende. 

KS/ Förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av Exploaterings- Verksamhets-
TS004 fastighet eller fastighetsdel, där detta sker ingejör områdeschef 

för att genomföra fastställd detaljplan vad teknik och ser-
avser mark för gata, väg eller annan allmän vice 
plats större än 250 m2. Beslutet förutsätter 
att medel finns i budget. Maximalt 300.000 
kr/ärende. -

KS/ Själv eller genom ombud företräda kom- Verksamhets- Delegat beroende på'' 
TSOOS munen vid förrättning hos fastighetsbild- områdeschef ärendets karaktär. 

ningsmyndighet, och enligt lagen om en- teknik och 
skilda vägar, med behörighet att å kom- service eller 
munens vägnar ansöka om sådan förrätt- exploaterings-
ning och att företräda kommunen vid ingenjör 
förrättningen med den behörighet som 
anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken. 

KS/ Själv eller genom ombud företräda kom- Projektingen-
TS006 munen som markägare vid fastighets- och jör 

tomtindelning. (beställare, VA 
och 
renhållning) 

KS/ Yttranden på remisser angående bygglov Verksamhets-
TS007 såsom sakägare (granne). områdeschef 

teknik och 
service 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Företräda kommunen som markägare vid Verksamhets-
TSOOB grannyttrande där bygglov ej behövs. områdeschef 

KS/ Beslut om utsträckning, nedsättning, död- Verksamhets-
TS009 ning och relaxation av inteckningar samt områdeschef 

utbyte av pantbrev liksom ordförandem 
andra därmed jämförliga åtgärder. 

KS/ Yttrande i ärende om tillstånd att bedriva Parkingenjör Mark- och 
TS010 tillfällig handel. fritidschef 

KS/ Beslut om upplåtelse av torgplats, allmän Parkingenjör Mark- och 
TS011 platsmark eller annan kommunal mark, fritidschef 

samt avge yttrande i tillståndsfrågor rö-
rande all kommunal mark. 

,, 
I Beslut om att bevilja eller avslå ansökan Natur- och 

TS012 om nedtagning av träd på kommunal mark. skogsförvaltare 

KS/ Beslut om Jakträttstillstånd av skadedjur Jaktförordningen Natur- och Mark- och Ansvarig delegat är 
TS013 på kommunägd mark. 1987:905 skogsförvaltare fri tidschef skyldig 

( 
att kräva dokumentation 
på godkänd jägarexa-
men av kommunjägaren. 
De som fått sina tillstånd 
upphävda meddelas att 
möjlighet till nya till-
stånd efter ansökan 
kommer att prövas efter 
givna förutsättningar. 

KS/ Beslut om att arrendera ut och/ eller upp- Verksamhets-
TS014 låta kommunens mark på högst fem (5) år i områdeschef 

sänder. 

KS/ Beslut om Överlåtelse eller återköp av Verksamhets-
TS015 mark för villa/egnahemsbebyggelse i en- områdeschef 

lighet med av fullmäktige eller kommun-
styrelsen antagna riktlinjer och pris. 

KS/ Ingå avtal om upprättande av förbindelse- VA-och 
TS016 punkt för vatten- och avlopp. renhållnings-

J chef 
1'..::l/ Ingå servitutsavtal avseende Verksamhets-
TS017 va-ledningar och gator. områdeschef 

KS/ Utfärda intyg om kommunens medgivande Verksamhets-
TS018 att köpare av kommunal tomt får ta ut områdeschef 

I inteckning å fastigheten om vilande lagfart 
utfärdats pga köpevillkoren i köpeavtalet 
(tät byggnad). 

KS/ Ingå avtal om exploateringssamverkan Exploaterings-
TS019 gällande va, gator och belysning inom ingenjör 

detaljplanelagt område och ärendet ej är 
omfattande eller av principiell betydelse. 

11 



Trafikärenden 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Besluta om lokala trafikföreskrifter. 10 kap. TrF Trafikingenjör Mark- och Publiceras i Svensk trafik-
TOOl (1998:1276) fri tidschef föreskriftssamling (STFS) 

KS/ Beslut om att bevilja eller avslå ansökan 13 kap. 3 §, 4 § TrF Trafikingenjör Mark- och 
T002 om undantag från lokal trafikföreskrift. (1998:1276) fri tidschef 

KS/ Bevilja eller avslå ansökan om parkerings- 13 kap. 8 § TrF Assistent, Trafikingenjör 
T003 tillstånd för rörelsehindrade. (1998:1276) (trafikfrågor) 

KS/ Avge yttrande, dock ej av principiell be- Trafikingenjör Mark- och 
T004 skaffenhet eller av större betydelse, till fri tidschef 

( myndigheter, organisationer och liknande 
avseende frågor som rör trafikfäring. 

KS/ Besluta om flyttning av fordon. Lagen (1982:129) Trafikingenjör Mark- och 
TOOS om flyttning av fri tidschef 

fordon i vissa fall, 
Förordningen l 
(1982:198) om 
flyttning av fordon 
i vissa fall. 

KS/ Beslut att bevilja eller avslå ansökan om Trafikingenjör Mark- och 
T006 grävningstillstånd och trafikanordnings- fri tidschef 

plan. 

Individ och familj 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om att utredning ska inledas. 11kap1§ SoL Socialsekr. Se socialstyrelsens 
IOFOOl allmänna råd, 

dokumentation 
KS/ Beslut att utredningen inte ska inledas eller 11kap1§ SoL Enhetschef 
IOFOOZ att inledd utredning avslutas. 
KS/ Beslut att övervägande i utredning inte ska 11kap1§ SoL Enhetschef 
IOF003 föranleda någon ytterligare åtgärd. 
KS/ Beslut om framställan att flytta över ärendet 2kap10 § SoL IOF-chef Gäller även ärenden 
IOF004 till annan kommun. enligt FB, SOL, LVU, 

LVM och LASS 
KS/ Beslut i fråga om mottagande av ärende från KSau Gäller även ärenden 
IOFOOS annan kommun. enligt FB, SoL, LVU, LVM 

och LASS ( 

KS/ Beslut om att ansöka hos Inspektionen för 2 kap 11 § SoL IOF-chef ' 
IOF006 Vård och Omsorg (IVO) om överflyttning av 

ärende. 
KS/ Beslut om att avge yttrande till IVO i ärenden Handläggare IOF-chef Information till KS au 
IOF007 
KS/ Beslut om att föra kommunstyrelsens talan SoL 10 kap 2 § Socialsekrete- Kommunjurist 
IOF008 vid domstol eller annan myndighet i Sverige i rare 

ärenden enligt SoL och FB 
KS/ Yttrande till Inspektionen för vård och om- IOF-chef Yttrande av särskild vikt 
IOF009 sorg med anledning av inkommet klagomål information till KS au. 

till inspektionen " sl~a l3esh1tas a"' 
VY ~ ~tyFelsea 

1') 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd till En individuell 
livsföring i övrigt bedömning 

KS/ - enligt riksnorm och riktlinjer. 4kap1§ SoL 
ska alltid göras i 

Socialsekr./ biståndsärenden. 
IOF010 Assistent 

Socialsekr./ 
KS/ - upp till 40% av pris bas beloppet utöver norm 4kap 1§ SoL assistent 
IOF011 och riktlinjer. 

KS/ - upp till ett helt pris basbelopp utöver norm 4kap1§ SoL Enhetschef 
IOF012 och riktlinjer. 

KS/ - mer än ett pris basbelopp utöver norm och 4kap1§ SoL KS au 
IOF013 riktlinjer. 

h.2l/ - med villkor om praktik eller andra kompe- 4kap 4§ SoL Socialsekr. 
IOF014 tens-höjande åtgärder. 

KS/ - avslå eller sätta ned fortsatt ekonomiskt 4kap 5§ SoL Socialsekr. 
'015 bistånd. 

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som 
följer av 4 kap 1 § SoL 

KS/ - hyresskulder mer än 3 mån. 4 kap 2§ SoL KSau 
IOF016 

- skuldsanering. 4 kap 2§ SoL KS au 
KS/ 
IOF017 - borgensåtagande. 4 kap 2§ SoL KSau 

KS/ - andrahandskontrakt på lägenhet. 4 kap 2§ SoL Socialsekr. 
IOF018 
KS/ Beslut om ekonomiskt bistånd till begrav- 4kap 2§ SoL Socialsekr. 
IOF019 ningskostnader och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet. 
KS/ Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 9kap1§ och Socialsekr. Samråd arbetsledning. 
IOF020 enligt 4 kap 1§ SoL. 9 kap 2§ SoL 
KS/ Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 9 kap 2§ 2 st Socialsekr. Samråd arbetsledning. 
IOF021 enligt 4 kap 2§ SoL. SoL Återkrav får endast ske 

under villkor om åter-
betalning. 

KS/ Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 9 kap4§ SoL IOF-chef 
IOF022 enligt 9 kap 1 och 2§§ SoL och 8 kap 1§ SoL. 

KS/ Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt 9 kap 3§ SoL KSau 
ll023 om återkrav avseende ekonomiskt bistånd 

enligt 9 kap 1 och 2 §§ och 8 kap 1 § SoL. 
KS/ Beslut enligt riktlinjer om bistånd i form av 4kap1§ SoL Socialsekr. 
IOF024 öppenvårdsinsatser. 
KS/ Beslut om bistånd i form av 4kap1§ SoL Socialsekr. 
IOF025 kontaktperson/-familj 

Beslut om förordnande och entledigande 

KS/ - av kontaktperson, Socialsekr. 
IOF026 

KS/ - av kontaktfamilj. Socialsekr. 
IOF027 
KS/ Beslut om boendestödsinsatser. 4 kap 1§ SoL Socialsekr. 
IOF028 
KS/ Beslut om bistånd åt vuxna i form av place- 4kap1§ SoL Enhetschef 
IOF029 ring/ omplacering i familjehem. 
KS/ Beslut om bistånd till vuxna i form av vård 4kap1§ SoL Enhetschef 
IOF030 (placering/ omplacering) i hem för vård 

eller boende. 
KS/ Beslut om köp av plats i annan kommun IOF-chef OBS: Lagen om 
IOF031 eller offentlig upphandling 

annan vårdgivare. 

13 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om upphörande av biståndsinsats 4kap 1§ SoL Socialsekr. 
IOF032 enligt 

4kap 1§ SoL. 
KS/ Beslut om att polisanmäla grövre brott. IOF-chef 
IOF033 

Ersättningar 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

Ersättning till kontaktperson/kontaktfamilj Kommunförbundets 
riktlinjer, senast gällande 

KS/ - enligt riktlinjer, Socialsekr. cirkulär 
IOF034 

KS/ - utöver riktlinjer. IOF-chef 
IOF035 
KS/ Ersättning till familjehem Kommunförbundets ', 
IOF036 - enligt riktlinjer, Socialsekr. riktlinjer, senaste gäl-

!ande cirkulär 
KS/ - utöver riktlinjer. IOF-chef 
IOF037 
KS/ Beslut om ersättning till privat hem för vård IOF-chef Kommunförbundets ! 

IOF038 eller boende. riktlinjer, senaste gäl-'· 
!ande cirkulär 

KS/ Beslut om ersättning för uppehälle ( egenav- 8kap1§ 1 st Socialsekr. 
IOF039 gift) vid stöd- och hjälpinsatser av behand- och 42 a§ SoF 

lingskaraktär när bistånd ges i form av plats i 
hem för vård eller boende eller i familjehem 
(vuxna). 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall {L VM) 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om att inleda utredning om skäl för 7§ LVM Enhetschef 
IOF040 tvångsvård. 
KS/ Beslut om att utredning inte ska inledas 7§LVM Enhetschef 
IOF041 eller att påbörjad utredning ska läggas ned 

alternativt övergå i en utredning enligt SoL. 
KS/ Beslut om omedelbart omhändertagande. 13 §LVM KSau Annan ledamot i KS ordförande har beslutan-
IOF042 nämnden enligt derätt enligt lag i akuta 

särskilt nämnds be- ärenden 
slut.13 § 2 st. LVM 

KS/ Beslut att omhändertagande genast ska 18b§LVM KSau Ordförande, l:e, 
IOF043 upphöra. eller Z:e vice ordfö-

rande i styrelsen 
eller annan ledamot 
i nämnden enligt 
särskilt nämndsbe-
slut 

KS/ Beslut om läkarundersökning samt utse 9§ LVM Socialsekr. 
IOF044 läkare. 
KS/ Beslut om att begära polishandräckning för 45§1pLVM IOF-chef 
IOF045 att föra en missbrukare till läkarundersök-

ning. 
KS/ Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 11§ LVM KSau Förordnande för utskottets 
IOF046 vård enligt L VM. ordf. eller l:e eller 2:e vice 

ordf. om utskottets beslut 
inte kan 
av:v:aktas. ' 

KS/ Beslut att begära polishandräckning för 45§ 2 p LVM IOF-chef 
IOF047 inställelse vid vårdinstitution. 

1 ;1 



Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Lämna upplysningar och förslag på åtgärder 6§ Lag om särskild Socialsekr. -
IOF048 till åklagaren person-utredning i 

brottmål. 
KS/ Yttrande till åklagarmyndigheten beträf- 46§ LVM IOF-chef 
IOF049 fande den som vårdas enligt LVM 
KS/ Yttrande till allmän domstol när den som 31kap2§ 1 st IOF-chef 
IOFOSO begått brottslig gärning kan bli föremål för BrB 

LVM-vård 
KS/ Yttrande i ärenden om förordnande av god 11kap16 § Socialsekr. 
IOFOSl man eller förvaltare för någon som har fyllt 2 stFB 

16 år 
KS/ Yttrande i körkortsärende 39§ 3 st Kör- Socialsekr. 
IOF052 kortslagen 

r ;lut angående utländsk medborgare 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Lämna underrättelse och avge anmälan om Utlänningslagen 11 Socialsekr. 
IOF053 utlänning enligt utlänningskungörelsen kap och Utlän-

ningsförordningen 6 

\ 
kap 

Tillstånd enligt alkohollagen 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2 § Alkohol- KSau 
IOF054 till allmänhet eller slutna sällskap lagen 
KS/ Interimistiskt beslut avseende serverings- 8 kap 2 § Alkoholla- Alkohol-
IOFOSS tillstånd till allmänhet eller slutna sällskap gen handläggare 

(omfattar endast starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker) 

KS/ Beslut om utökning av serveringstid 8kap19§ Alkohol-
IOF056 Alkohollagen handläggare 
KS/ Beslut om fler dryckesslag 8kap 2 § Alkohol-
IOFOS7 Alkohollagen handläggare 
KS/ Beslut om utvidgning av serveringsyta 8kap14§ Alkohol-
IOF058 Alkohollagen handläggare 
KS/ Beslut att godkänna ägarförändringar vid 9kap11 § Alkoholhand-
IOF059 befintliga serveringsställen Alkohollagen läggare 

--~! Beslut om tillfälliga tillstånd för servering 8 kap 2 § Alkohol-
IOF060 till Alkohollagen handläggare 

allmänheten. 

KS/ Beslut om tillfälliga tillstånd för servering 8 kap 2 § Alkohol-
'061 till slutna sällskap. Alkohollagen handläggare 

KS/ Beslut om serveringstillstånd för konkurs- 8 kap 2 §, 9 kap 12 § Alkohol-
IOF062 förvaltare att fortsätta driften. Alkohol-lagen handläggare 

KS/ Beslut om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 4§ Alkohol-
IOF063 för slutna sällskap vid cateringverksamhet. Alkohollagen handläggare 

KS/ Beslut att godkänna eller inte godkänna 8 kap4§ Alkohol-
IOF064 lokal i samband med serveringstillstånd för Alkohollagen handläggare 

slutna sällskap vid cateringverksamhet. 
KS/ Beslut om serveringstillstånd för servering i 8kap14§ KSau 
IOF065 gemensamt serveringsutrymme. Alkohollagen 
KS/ Beslut om S,ärskilt tillstånd för provsmak- 8 kap 2 §, 7 § 2 pkt KSau --
IOF066 ning vid tillverkningsställe. Alkohollagen 

KS/ Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmak- 8 kap2 §, 6 § 2 pkt Alkohol-
IOF067 ning vid arrangemang. Alkohollagen handläggare 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om erinran. 9 kap 17 §Alkohol- Alkohol-
IOF068 lagen handläggare 

KS/ Beslut om varning. 9 kap 17 §Alkohol- KSau 
IOF069 lagen 
KS/ Beslut om återkallelse då tillståndet inte 9 kap 18 § pkt 1 Alkohol-
IOF070 längre utnyttjas. Alkohollagen handläggare 

KS/ Beslut om återkallelse på grund av brister. 9 kap 18 § pkt 2 och KSau 
IOF071 3 Alkohollagen 
KS/ Beslut om att återkalla tillstånd i avvaktan 9 kap 18 § pkt 2 och Ordförande 1:e eller 2:e vice 
IOF072 på slutligt beslut 3 Alkohol-lagen iKSau ordförande 

KS/ Beslut om förbud mot eller inskränkning av 3 kap 10 §Alkohol- KSau 
IOF073 försäljning av alkoholdrycker vid visst till- lagen 

fälle. i 

KS/ Beslut om förbud mot detaljhandel med 9 kap 19 §Alkohol- KSau 
\ 

IOF074 eller servering av öl samt meddelande av lagen 
varning. 

KS/ Yttrande till Lotterinspektionen avseende Alkohol-
IOF075 spelautomater på serveringställen som handläggare 

innehar serveringstillstånd. 
KS/ Yttrande till Polismyndigheten i ärenden Alkohol-
IOF076 gällande offentlig tillställning och ianspråk- handläggare 

tagande av offentlig plats. 

Övrigt 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om anmälan till överförmyndare att SoF 5 kap 3 § Socialsekr. 
IOF077 behov av god man/förvaltare finns/inte 

längre finns 
KS/ Beslut gällande ansökan om fondmedel Assistent 
IOF078 

KS/ Yttrande i vapenärenden Socialsekr. 
IOF079 
KS/ Underrättelse till IVO om missförhållanden i 13 kap 5 § SoL KSau 
IOFOSO enskild social verksamhet 

\ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 8 

KS § 37 dnr. KS 1633/14-901 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente 
- ersättarnas närvaro i kommunstyrelsens utskott 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) har väckt ett ärende avseende ändring av kommunstyrelsens 
reglemente 26 §om ersättarnas närvarorätt i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Thomas yrkar att ersättarna får närvarorätt i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstning 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

Om kommunstyrelsens reglemente ska ändras så är det kommunfullmäktige som 
fattar beslut om detta. Kommunfullmäktige har genom ordvalet i reglementet gett 
kommunstyrelsen rätt att tillåta att ej tjänstgörande ersättare är närvarande vid 
varje enskilt sammanträde genom separat beslut vid varje sammanträdestillfälle. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad 2015-01-09, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Thomas Andersson (FP) med bifall från Åsa Ragnarsson (M) och Christer 
de la Matte (M): 1. Ej tjänstgörande ersättare ska ha närvarorätt vid arbetsutskottets 
sammanträden från och med dagens sammanträde. Om punkt 1 blir avslagen yrkas 
att ärendena vid arbetsutskottens möten ska vara tidssatta för att kunna kalla in 
ersättare om jävssituation uppstår. Ordförande har ansvaret för att spara tid. 

Ingela Stefansson (S) med bifall från Gösta Gebauer (C): Bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kommunstyrelsen 
bifallit liggande förslag. Omröstning begärs och följande omröstningsordning 
godkänns: 

Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla Thomas Anderssons m.fl . yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 Ja- och 5 Nej-röster, samt 1 som avstår, vilket närmare 
framgår av protokollets närvaro- och omröstningslista. 

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla det liggande förslaget från 
arbetsutskottet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens reglemente ska inte ändras. 

Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslagits, reserverar sig närvarande 
ledamöter från Miljöpartiet, Moderaterna och Folkpartiet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

tJ!r 2/v 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 

KS § 38 dnr. KS 108/15-903 

Budgetberedning - Förslag om utökad budgetberedning med 
en representant från varje parti i kommunstyrelsen 

9 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) har väckt ett ärende om utökad budgetberedning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Notering 

Utskott/presidium 

Thomas föreslår att budgetberedningen ska utökas så att varje parti som finns 
representerat i kommunstyrelsen också är representerade i budgetberedningen. 

I kommunstyrelsens reglemente§ 30 står: "Arbetsutskottet utgör kommunens 
budgetberedning. Budgetberedningen kan utökas med fler personer om styrelsen 
så beslutar. Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett 
beredande organ till kommunstyrelsen." 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad 2015-01-09, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgetberedningen utökas så att alla partier som är representerade i kommun
styrelsen har en representant i budgetberedningen. 

2. Partiernas representant i budgetberedningen ska vara antingen ordinarie eller 
ersättare i kommunstyrelsen. 

De partier som inte är representerade i arbetsutskottet ombeds att meddela kansliet 
vilken person som ska sitta med i budgetberedningen. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

ul 31v 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2015-02-11 10 

dnr. KS 81/15-900 

Ansökan t ill va l myndigheten om extra pengar för det kommande 
omvalet 

Beskrivning av ärendet Katarina Toremalm (MP) har väckt ett ärende angående att kommunen ska söka 
( extra pengar hos valmyndigheten för det kommande omvalet i kommunen. 

( 

Underlag till beslutet 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Båstads kommun kommer att ha ett omval under våren 2015. I budgeten för 2015 
har det inte avsatts medel för att genomföra ett omval varför det finns anledning 
att undersöka möjligheten att söka statliga medel för omvalet. 

Valnämnden är den nämnd som ansvarar för valen i kommunen. Det bör även vara 
den enhet som ansvarar för att ansöka om medel för att genomföra ett omval. 
Frågan bör därför överlämnas till valnämnden. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2015-01-19, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till valnämnden. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

w ~fil 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 11 

KS § 40 dnr. KS 82/15-900 

Närvaro på kommunkontoret två timmar/vecka för ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledarna i kommun
fullmäktige 

( Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) väcker nytt ärende på dagens sammanträde. 

( 

Underlag till beslutet 

Notering 

Yttranden 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda som antogs av kommun
fullmäktige den 26 november 2014 att gälla från den 1 januari 2015 ska ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledarna i kommunfullmäktige befinna sig 
på kommunkontoret 2 timmar /vecka för att vara tillgängliga för allmänheten, gemen
samma överläggningar och dylikt. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att arbetsutskottsledamöterna och grupp
ledarna ska vara samtidigt på kommunkontoret varje helgfri tisdag kl. 16.00-18.00. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Thomas Andersson (FP) deltar ej i beslutet. 

Gösta Gebauer (C), Uno Johansson (C), Katarina Toremalm (MP) och Christer 
de la Motte (M) yttrar sig i ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Arbetsutskottsledamöterna och gruppledarna ska vara samtidigt på kommun
kontoret varje helgfri tisdag kl. 17.00-19.00. 

2. En utvärdering ska genomföras efter den 1 september 2015. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

lt!f-~ 1v 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-11 

§ 41 dnr. KS 105/15-903 

Reglemente för Välbefinnanderådet i Båstads kommun 

Blad 

12 

Beskrivning av ärendet I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 uttrycktes 
önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre kommunala råden till 

( kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente har därmed tagits fram. 

( 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

De delar som har ändrats jämfört med det förra reglementet är i stora drag följande: 

- Rådets ordförande och vice ordförande ska utses av kommunstyrelsen, 
- Rådet ska i samband med sitt första möte varje år upprätta en aktivitetsplan, 
- Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekretrare Henrik Andersson daterad 2015-01-20. 
Förslag till nytt reglemente för välbefinnanderådet, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för välbefinnanderådet antas att gälla från och med 2015-02-25 
enligt bilaga efter följande justering i § 4: "Rådets ordförande ska en gång per 
år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen" ändras till "Rådet ska en gång 
per år skriftligen redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen". 

2. Det förra reglementet för rådet från 2012 upphör därmed att gälla. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

(l; J;k-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2015-02-11 13 

dnr. KS 107 /15-903 

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 uttrycktes 
önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre kommunala råden till 

( kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente har därmed tagits fram. 

( 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

De delar som har ändrats jämfört med det förra reglementet är i stora drag följande: 

- Rådets ordförande ska utses av kommunstyrelsen, 
- Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen, 
- Rådet ska utse en av föreningarnas representanter till vice ordförande, 
- Rådet ska i samband med sitt första möte varje år upprätta en aktivitetsplan. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekretrare Henrik Andersson daterad 2015-01-20. 
Förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för kommunala pensionärsrådet antas att gälla från och med 
2015-02-25 enligt bilaga efter följande ändring i§ 4: "Rådets ordförande ska 
en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen" ändras till "Rådet 
ska en gång per år skriftligen redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen". 

2. Det förra reglementet för rådet från 2012 upphör därmed att gälla. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

[Jff 0 )Y 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2015-02-11 14 

dnr. KS 106/15-903 

Reglemente för Kommunala Handikapprådet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 uttrycktes 
önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre kommunala råden till 

( kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente har därmed tagits fram. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

De delar som har ändrats jämfört med det förra reglementet är i stora drag följande: 

- Rådets ordförande ska utses av kommunstyrelsen, 
- Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen, 
- Rådet ska utse en av föreningarnas representanter till vice ordförande, 
- Rådet ska i samband med sitt första möte varje år upprätta en aktivitetsplan. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekretrare Henrik Andersson daterad 2015-01-20. 
Förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för kommunala handikapprådet antas att gälla från och med 
2015-02-25 enligt bilaga efter följande ändring i§ 4: "Rådets ordförande ska 
en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen" ändras till "Rådet 
ska en gång per år skriftligen redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen". 

2. Det förra reglementet för rådet från 2012 upphör därmed att gälla. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

1Pr 3 Jr 
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ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 15 

KS § 44 dnr: KS 173/15-903 

Val av ledamot, tillika ordförande, i Kommunala Handikapprådet 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska utse en ledamot, tillika ordförande, i Kommunala 
Handikapprådet. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Under förutsättning att rådets nya reglemente godkänns av kommunfullmäktige 
2015-02-25 utses följande person till ordförande i Kommunala Handikapprådet 
för tiden fram till 2018-12-31: 

Ingrid Edgarsdotter (KD) 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbest:yrkande 

1Rt ~w' 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 16 

KS § 45 dnr: KS 174/15-903 

Val av ledamot, tillika ordförande, i Kommunala Pensionärsrådet 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska utse en ledamot, tillika ordförande, i Kommunala 
Pensionärsrådet. 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Gösta Gebauer (C) föreslår Tord Knutsson (C). 
Kerstin Gustafsson (M) föreslår Torgny Brenton (M). 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kommunstyrelsen 
valt Tord Knutsson (C). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Under förutsättning att rådets nya reglemente godkänns av kommunfullmäktige 
2015-02-25 utses följande person till ordförande i Kommunala Pensionärsrådet 
för tiden fram till 2018-12-31: 

Tord Knutsson (C) 

fusterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

/Qr EJ/ 
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llil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 17 

KS § 46 dnr: KS 175/15-903 

Val av ordförande och vice ordförande i Vä lbefinnanderådet 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska utse ordförande respektive vice ordförande i 
Välbefinnanderådet. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Under förutsättning att rådets nya reglemente godkänns av kommunfullmäktige 
2015-02-25 utses följande person till ordförande i Välbefinnanderådet för tiden 
fram till 2018-12-31: 

Marianne Mjöberg (BP) 

2. Under förutsättning att rådets nya reglemente godkänns av kommunfullmäktige 
2015-02-25 utses följande person till vice ordförande i Välbefinnanderådet för 
tiden fram till 2018-12-31 : 

Christer de la Matte (M) 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

l1f blf 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 18 

KS § 47 dnr. KS 82/ 15-900 

Återkoppling till kommunstyrelsen från de kommunala råden 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) har väckt ett nytt ärende angående de tre kommunala råden: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

"Våra råd - pensionärs-, handikapp- och välbefinnanderåden. Hur ska återkoppling 
ske till kommunstyrelsen och ev. godkännande av välbefinnanderådets 
aktivitetsplan". 

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om innehåll i den nya politiska 
organisationen gavs kommunstyrelsen ansvar för det tre kommunala råden. Det 
beslutades också att kommunstyrelsen utser ordföranden till de kommunala råden. 

Då förändringar i organisationen även förändrat rådens tillhörighet behöver rådens 
reglementen ses över. En översyn och förslag på nya reglementen kommer till 
kommunstyrelsen inom kort. I dessa reglementen kommer Thomas yrkanden 
att beaktas. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2015-01-19, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen avslutar ärendet utan åtgärd då frågan om återkoppling 
till kommunstyrelsen hanteras i ärende med reglementen till råden. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

IJ!o V 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-11 

§ 48 dnr. KS 172/15-600 

Val av representant till Kommunförbundets styrgrupp för 
vuxenutbildningssamverkan i Skåne 

Blad 

19 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att utse en representant till kommunförbundets styrgrupp 
( för vuxenutbildningssamverkan i Skåne för mandatperioden 2014-2018. 

Underlag till beslut 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-03-09, § 96, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till representant i kommunförbundets styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan 
i Skåne för mandatperioden 2014-2018 utses: 

Uno Johansson (C), ordinarie 

och 

Åsa Ragnarsson (M), ersättare 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

l(jö tv 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 20 

KS § 49 dnr. KS 113/15-906 

Förtydligad investeringsprocess VA-investeringar 

Beskrivning av ärendet NSVA har nu funnits i drygt fem år. Under den tiden har insikten om behov av 
liksom förmågan att genomföra investeringar i kommunernas VA-system ökat. 
Då omfattningen växt och erfarenheter samlats, har också ett behov växt fram 
att förbättra, förtydliga och förenkla de administrativa rutinerna kring 
VA-investeringar. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson daterad 2015-01-16 
samt bilaga från N SV A. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. NSVA och Båstads kommun inrättar arbetssätt enligt bilagt förslag från NSV A. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

/j(ZYY-
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-16 

Handläggare: FredrikJönsson 

Dnr: ks i13/1s -~ q(}b 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse samt bilaga från NSVA 
Samråd har skett med: 
NSVA 

Tjänsteskrivelse 

Förtydligand investeringsprocess VA-investeringar 

Bakgrund 

1 (1) 

NSVA har nu funnits i drygt fem år. Under den tiden har insikten om behov av liksom förmågan 
att genomföra investeringar i kommunernas VA-system ökat. Då omfattningen växt och erfa
renheter samlats, har också ett behov växt fram att förbättra, förtydliga och förenkla de admi
nistrativa rutinerna kring VA-investeringar. Se bifogad tjänsteskrivelse samt bilaga från NSVA 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att NSVA och kommunen inrättar arbetssätt enligt bilagt 
förslag från NSVA. 

Båstad 2015-01-16 

\{eJr,\_ a;°('\~~ 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 

150116\ 7df\fj 



Datum 

2014-12-18 

Handläggare 

Johan Jönsson 
Telefon 

010-490 97 53 
E-post 

Johan.Jonsson@nsva.se Diarienummer xx 

Förtydligad investeringsprocess VA-investeringar 

NSVA har nu funnits i drygt fem år. Under den tiden har insikten om behov av liksom 
förmågan att genomföra investeringar i kommunernas VA-system ökat. Då omfattningen växt 
och erfarenheter samlats, har också ett behov växt fram att förbättra, förtydliga och förenkla 
de administrativa rutinerna kring VA-investeringar. 

Respektive kommun beslutar om investeringsbudget - ofta tillsammans med VA-taxan -
efter förslag framtaget av NSV A. NSVA kallar dokumentet Affärs plan och det omfattar tre år. 
Investeringar specificeras per objekt. Bakom affärsplanen finns också en reinvesteringsplan 
som omfattar hela anläggningskapitalet. I NSVA:s uppdrag för kommunerna ligger sedan att 
genomföra beslutade investeringar. 

Sammanfattning av förslag 

I beslutsunderlaget från NSVA ska för varje större investering framgå ev tekniska risker samt 

en varians från beslutat investeringsbelopp som beskriver den ekonomiska risken. I det fall 

ett projekt avviker ekonomiskt från beslut, men håller sig inom beslutets riskvarians, behöver 

inga nya beslut tas av kommunen. En förutsättning är också att det totala beloppet för VA

investeringar inte överskrids. 

Förslaget beskriver sedan olika lägen som kan uppstå innan och under ett projekts genom

förande samt vilka beslut som krävs kopplat till dessa. 

Vidare föreslås att 10 % av den totala investeringsvolymen för ledningsnät inte specificeras 

på objekt utan överlåts till NSVA att besluta om för under året akut uppkomna 

investeringsbehov. 

Bakgrunden till att ha ett andra beslut om resp investeringsobjekt, sk igångsättningsbeslut, är 

ursprungligen av likviditetsskäl - beslut om objekten och den ekonomiska ramen för dessa 

fattas ju av resp KF. Detta andra beslut föreslås delegeras till NSVA:s VD under förutsättning 

att projektet följer tidigare beslutade ramar. Istället tar NSVA fram en likviditetsbudget till 

varje kommun som vid behov justeras två gånger under året i samband med prognoser. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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NSVA rapporterar också månadsvis i efterhand tagna igångsättningsbeslut. 

Förslaget i alla detaljer bifogas denna tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 

Förslaget till förtydligad investeringsprocess har förankrats med NSVA:s TekniskEkonomiska 

Delegation, NSVA:s styrelse samt med NSVA:s ägarrepresentanter. NSVA har fått bifall från 

( samtliga ledamöter i dessa församlingar. NSVA söker därför nu beslut från kommunen att 

NSVA och kommunen inrättar arbetssätt enligt förslag . 

( 

( 

( 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Johan Jönsson 
Ekonomichef 

Bilaga 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Rrw ?n?? ?lin 02 Helsinaborn . Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 



Beslutsprocess investeringar 

lnvesteringsförslag Reinvesteringar Nyinvesteringar 
- Reinvesteringsplan - Saneringsplan 
- Saneringsplan - Vattenförsörjningsplan 
- Slutkundsinput - Landsbygdsstrategi 
- Kundkommuninput - Slutkundsinput 

- Kundkommuninput 

Urval Urvalskalkyl (vision "knappen") 

lnvesteringsbeslut Affärsplan LoP Objektsbeslut inom resp. budgetår med hyfsad kalkyl. 
Akutram 10% - se avsnitt oförutsedda händelser pkt A 

DRV & AVL Objektsbeslut nyinvest inom budgetår med hyfsad kalkyl. 
Objektsbeslut reinvest en!. plan för två år. 
Delas i 'förebyggande' och 'kör till ur funktion', vilket anges i Projektbeskrivningen FöB resp KuF. Anges även i 
investeringsuppföljningen. 

Kommun Resp kommunfullmäktige beslutar om investeringsobjekt 

lnvesteringsbeslut budget Affärs planen har gett oss ett objekts beslut med en maxram. 
I budgeten fin kalkylerar vi objekten. Följande kan hända: 

Om beslutade objekt kostar mer än tota len i AP, krävs ett tilläggsbeslut belopp alt. ett 
Samtliga 1 omprioriteringsbeslut. Vad gäller tilläggsbeslut är det normalt ett ärende för KF, men alltid ett 

kommunbeslut. Enkel standardblankett används i dessa fall. 
Samtliga 2 Om beslutade objekt kostar mindre än tota len i AP, får inga nya objekt genomföras för dessa pengar. 

Om beslutade objekt vid finkalkylering tillsammans kostar max tota len en!. AP, men enskilda objekt 
Samtliga 3 kostar mer, skrivs detta fram efter behov som ett infoärende i kommunen, under förutsättning att 

inget enskilt objekt avviker med mer än 1 mkr uppåt. 

Oförutsedda händelser Från avlämnad AP till dess att genomförandeperioden är slut, har vi 21 månader. Under denna tid kan 
förutsättningar förändras som måste hanteras. Det är naturligtvis också ett mått på vår förmåga att planera. 

A) Akutram LoP För att hantera mindre oförutsedda avvikelser, inrättas en akutram på 10% av investeringsvolymen. 
NSVA:s VD fattar - efter samråd med kommunens tekniska representant - beslut om objekt. Tekniske 



representanten vidarebefordrar vid behov info till politiken i kommunen. 
Objekt beslutade inom akutramen, redovisas särskilt i investeringsuppföljningen med hänvisningen Akut. 

B) Omprioriteringsbeslut Samtliga Om ett objekt blir kraftigt försenat pga. yttre omständigheter, ska NSVA inte ha mer egna resurser än att 
dessa kan fyllas med andra projekt. I sådana fall tas externa resurser bort (sådana som annars upphandlas). 
Försenade objekt benämns med hänvisningen SEN i investeringsuppföljningen 
Om andra yttre omständigheter gör att NSVA för VA-kollektivets bästa bör prioritera om lagd 
investeringsplan - tex pga. förändringar i samförläggningsplaner eller ett oförutsett ras av en pumpstation -
bör NSVA ha denna möjlighet. NSVA upprättar ett underlag för omprioriteringsbeslut som dels innehåller en 
projektbeskrivning på det nya objektet, dels redovisar vilka objekt som går ifrån samt orsaken till 
förändringen. Beslut om detta fattas av kommunen eller dess representant. För att styra upp detta, ska dessa 
underlag skickas vid bestämda tillfällen - förslagsvis i april och augusti för innevarande års budget och 
oktober för det kommande året. Omprioriterade objekt benämns med hänvisningen Omp i 
investeringsuppföljningen. 

lgångsättningsbeslut Samtliga Skälet för igångsättningsbeslut är normalt att ha koll på likviditeten. I samband med att 
igångsättningsbeslutet tas, avropar ekonomiavdelningen det i förväg planerade låneutrymmet från banken 
(intern eller extern). Objektet som sådant och kalkylen för dess genomförande är ju beslutad sedan tidigare. 
lgångsättningsbeslut enligt dagens utformning med godkännande av resp. kommun, försenar arbetet med 
investeringsprojekten utan att tillföra det som beslutet egentligen är avsett för. Därför föreslås 
igångsättningsbesluten tas av NSVA:s VD som lämnar beslutet till NSVA:s ekonomiavd för sammanställning i 
en likviditetsplan. 

Likviditetsplan NSVA upprättar i samband med budgeten en likviditetsplan för resp. projekt sammanställt per kommun och 
avdelning. 
En uppdaterad likviditetsplan lämnas till resp. kommun i samband med årets första och andra prognos. 

Ekonomiska avvikelser Även efter det att projektet fin kalkylerats, kan avvikelser mot plan uppstå. 
A) Ekonomisk avvikelse Samtliga Fram tom att projektet startas efter genomförd upphandling, kan ny information tillkomma om projektets 

innan projektstart förutsättningar och marknads läget för vissa tjänster förändras så att projektet blir dyrare eller billigare. I de 
fall avvikelsen är större uppåt än den i budgetbeslutet indikerade osäkerheten ska objektet upp till nytt 
beslut i kommunen. Då måste NSVA inkomma med ett Omprioriteringsbeslut enligt ovan innan projektet kan 
startas. 



Likaså måste NSVA inkomma med ett Omprioriteringsbeslut enligt ovan innan ett projekt kan startas om 
projektets avvikelse är större än 1 miljon kr uppåt jämfört med den beräknade projektutgiften i budget. 
Osäkerhet/risk som anges i AP och budget 

Riskklass Varians Notis 
Projektet måste om kalkyleras/undersökas mer noggrant för 

Riskklass OGILTIG AP Varians>= 51% att få en bättre uppskattning av utgifter och därmed kunna 
minska risken/osäkerheten 
Variansen för hög för att accepteras i budget men 

Riskklass OGILTIG BDGT Varians= 41- 50% 
accepteras i AP. Projektet måste fin kalkyleras i budget för 
att få en bättre noggrannhet av utgifter och därmed kunna 
minska risken/osäkerheten 

Riskklass A Varians= 31- 40% 
Riskklass B Varians= 16 - 30% 

Riskklass C Varians = 0 - 15% 

B) Ekonomisk avvikelse Samtliga Även i detta fall ska NSVA inkomma med ett Omprioriteringsbeslut enligt samma osäkerhetsramar som i A 
under projektets ovan. Uppstår avvikelsen så sent på året att omprioritering inom årets budget inte är möjlig, får 
genomförande omprioritering göras i nästa års budget. 

Det är viktigt att beslut om omprioritering pga. ekonomisk avvikelse inte blir krånglig, för då kommer vi bara 
att driva fram allt större säkerhetsmarginaler och därmed onödig upplåning av likviditet. Det viktigaste är att 
redan vid beslutstillfället informera kring vilka osäkerheter det finns i ett specifikt projekt samt vara överens 
om vid vilka nivåer nya beslut krävs. 

Ekonomisk uppföljning samt Projektens kostnadsutfall redovisas med samma periodicitet som driftskostnaderna, dvs. 10 ggr per år. 
mindre awikelser Avvikelser inom godkända osäkerhetsnivåer enligt budgetbeslut, redovisas i de tre gånger återkommande 

prognoserna. 

Projektavslut När objektet är färdigställt, ska kommunen bokföra detta som ett färdigt investeringsobjekt. NSVA skickar då 
en avslutsblankett som förutom slutbeloppet också kan innehålla en kommentar till ev. avvikelse. 

S.k. Överföringar Överföringar fungerar mycket dåligt i praktiken. Först måste vi vänta in det slutliga ekonomiska utfallet och 



därefter ett beslut från kommunen. Det kan i vissa fall ta en tredjedel av året innan vi kan få ett sådant. Ett 
projekt som planerats att avslutas i december, men löper in ett par veckor på det nya året, kan inte stoppas 
pga. detta. Därför kommer vi istället att utgå från att projekt som inte påbörjats, får äskas på nytt i nästa 
budget alternativt läggas fram som ett Omprioriteringsbeslut, där vi drar ner något annat projekt. De projekt 
som är igång, får hanteras på samma sätt, men med ett omprioriteringsbeslut i efterhand. Därmed kommer 
vi inte pga gamla projekt gå över den totalram som de individuella objekten i ett visst års budget summeras 
upp till. 
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KS § so dnr. KS 109/15-200 

Festivaldagar 2015 

Beskrivning av ärendet Med anledning av att tennisturneringen, Wimbledon, har skjutits sin tidsplanering 

Notering 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

en vecka framåt i tiden så påverkar det även tidpunkten för när tennisturneringarna 
i Båstad äger rum. För 2015 - 2017 är tennisturneringarna planerade att hållas 
veckorna 29 och 30 i Båstad. Vecka 28 har under många år varit den vecka som kallats 
"tennisveckan" som sedermera övergått till två veckor. Vecka 28 är den vecka som 
har genererat många besökare som vill ta del av tennis, festligheter, liv och rörelse 
m.m. som erbjudits i Båstad. Vecka 28 är den veckan som i folkligt tal benämnts med 
"Båstadveckan". Det får anses som vedertaget för den som är intresserad av festlig
heter att Båstad är platsen att besöka vecka 28. Det får också anses vedertaget att det 
omvända gäller för den som vill ha lugn och ro. Verksamheter och entreprenörer 
omkring stranden och tennisstadion som tillhandahåller den efterfråga av festligheter 
som finns, har insett att vecka 28 under 2015 - 2017 är fri från bokade evenemang. 
För att ta vara på denna "möjlighet" och för att inte tappa besökare till Båstad/Bjäre 
så har de genom Fredrik Olofsson (Huset vid stranden AB, Papas/Pepes) inkommit 
med en förfrågan om att få arrangera några festivaldagar, torsdag - lördag v. 28. 

För verksamheten gäller ur miljösynpunkt egenkontrollansvar för verksamhets
innehavaren samt att samråd ska ske med kommunens miljöchef. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från t.f. teknik och servicechef 
Sven-Inge Granlund daterad 2015-01-18 bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. I syfte för arrangören att skapa arrangemanget "Båstad Live" görs avsteg 
från kommunens konsertpolicy och tillstånd beviljas för arrangemanget. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

1lf blf 
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KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-18 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS IC>tl/;5 -ztJo 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Huset vid stranden AB 
Samhällskydd/Miljö 
Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstad Live 9-11 juli 2015, bilaga 1 
Ljudsimulering, bilaga 2 

Samråd har skett med: 
Polismyndigheten 
Samhällsbyggnad 
Samhällskydd/miljö 

Festival 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Med anledning av att tennisturneringen, Wimbledon, har skjutits sin tidsplanering en vecka 
framåt i tiden så påverkar det även tidpunkten för när tennisturneringarna i Båstad äger rum. 
För 2015 - 2017 är tennisturneringarna planerade att hållas veckorna 29 och 30 i Båstad. 

Aktuellt 
Vecka 28 har under många år varit den vecka som kallats "tennisveckan" som sedermera över
gått till två veckor. Vecka 28 är den vecka som har genererat många besökare som vill ta del av 
tennis, festligheter, liv och rörelse m.m. som erbjudits i Båstad. Vecka 28 är den veckan som i 
.folkligt tal benämnts med "Båstadveckan". Det får anses som vedertaget för den som är intres
serad av festligheter att Båstad är platsen att besöka vecka 28. Det får också anses vedertaget 
att det omvända gäller för den som vill ha lugn och ro. Verksamheter och entreprenörer om
kring stranden och tennisstadion som tillhandahåller den efterfråga av festligheter som finns, 
har insett att vecka 28 under 2015 - 2017 är fri från bokade evenemang. För att ta vara på 
denna "möjlighet" och för att inte tappa besökare till Båstad/Bjäre så har de genom Fredrik 
Olofsson (Huset vid stranden AB, Papas/Pepes) inkommit med en förfrågan om att få arran
gera några festivaldagar, torsdag - lördag v 28. 

Enligt Fredrik Olofsson är målbilden att skapa några dagars musikarrangemang som vänder sig 
till en bred publik Avsikten är att arrangemanget ska knyta till sig välkända och etablerade 
artister och förhoppningsvis gem.erera ca 10 000 besökare över tre dagar. Tanken är vidare att 
arrangemanget ska inhägnas och hållas på ytan mellan Hotell Skansen och stranden. Innanför 
området är tanken att servering ska ske. Ett utkast på projektbeskrivning återges i bilaga 1. 

Båstads kommun har, av f d samhällsbyggnadsnämnden, en antagen konsertpolicy för ten
nisstadion och omkringliggande område. Kort sammanfattat säger policyn att det, på center
courten, får hållas 7 konserter fördelat över minst 21 dagar. Planeras färre än 7 konserter kan 
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de få arrangeras på en mindre tidsperiod än 21 dagar. Utanför centercourten får det arrange
ras 1 konsert. 

Övervägande/framtid 
Förvaltningen ställer sig i grunden positiv till att det arrangeras evenemang av olika slag inom 
kommunen. Det får anses som självklart att alla arrangemang som bidrar till fler besökare är 
viktigt för bland annat turistnäringen. Det går också att föra ett resonemang om att varje ar
rangemang påverkar omgivningen i olika utsträckning. När kommunen tar ställning till olika 
arrangemang måste det bland annat göras utifrån hur stor påverkan omgivningen rimligen 
kan/ska tåla. Konserter och musikarrangemang påverkar alltid omgivningen eftersom ljud 
sprids över omgivning och det finns regler i miljölagstiftningen som reglerar detta. Sökanden 
(Huset vid stranden AB) har inkommit med en simulering och tillhörande beskrivning om hur 
ljudet kommer att spridas, se bilaga 2. 

Vid utomhuskonserter spelar även väder och vindriktning stor roll för hur ljudet sprider sig. 
Om beslut fattas att kommunen beviljar tillstånd för arrangemanget kommer arrangören pla
cera scenen på sådant sätt att de tar hjälp av eventuell vindriktning för att påverka omgivning
en så lite som möjligt. Utöver det så kommer de att rikta ljudutrustningen med samma mål
sättning. Trots att det kommer vidtas åtgärder att rikta ljudet för att påverka omgivningen så 
lite som möjligt finns det risk att omgivningen blir påverkad och man kan anta i förekommande 
fall att viss medborgare kan komma ha synpunkter på detta. 

Eftersom vecka 28 under många år har varit en vecka innehållande mycket aktiviteter och fest
ligheter i och omkring området vid hamnen och centercourten så kan det antas att omgivning
en är vana vid viss påverkan vid just denna vecka. Då det bland annat är viktigt för turistnä
ringen i kommunen med arrangemang och att konserterna planeras hållas vecka 28 ställer sig 
förvaltningen positiv till att kommunen gör avsteg ifrån antagna riktlinjer i konsertpolicyn. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
I syfte för arrangören att skapa arrangemanget, Båstad Live, görs avsteg ifrån kommunens 
konsertpolicy och tillstånd beviljas arrangemanget. 

Sven-Inge Granlund 
Tf Teknik- och servicechef 
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Kommunstyrelsen 2015-02-11 22 

KS § 51 dnr. KS 110/15-900 

Seglarveckan 

Beskrivning av ärendet Seglingssport och seglingsarrangemang har under de senaste åren växt sig allt större i 
Båstads kommun. Seglingssport och seglingsarrangemang "sätter Båstad på kartan" 
och bidrar till att sprida den bild av Båstad som kommunen vill uppnå. Arrange
mangen har också bemötts och hanterats positivt av både politik och förvaltning. 

Underlag till beslutet 

Ajournering 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

I syfte att skapa goda förutsättningar för arrangören att arrangera seglingstävlingar 
av hög kvalitet vill arrangören teckna samarbetsavtal med kommunen som sträcker 
sig till och med 2017. Bland annat vill arrangören säkerställa att allmän plats finns till 
förfogande samt ekonomiska villkor härom. I annat fall har arrangören det svårt att 
ansöka om olika tävlingar hos olika förbund. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2015-01-18, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Sammanträdet ajourneras i två minuter. 

Ingela Stefansson (S) med bifall från Göran Klang (S): I enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige om lnriktningsdokumentför Båstads hamn flyttas de 
200 kvm mark som föreslås upplåtas på badstranden vid piren till västra delen 
av stranden eller till därför avsedd plats öster om östra piren, där det är mindre 
störande för badande och mer lättillgängligt för av- och pålastning från bilar. 

Kerstin Gustafsson (M) med bifall från Thomas Andersson (FP), Christer 
de la Matte (M), Gösta Gebauer (C), Åsa Ragnarsson (M) och James Johnson (BP): 
Bifall till liggande förslag. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Föreliggande samarbetsavtal med Sailing Båstad AB godkänns. 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att underteckna samarbetsavtalet. 

Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslagits, reserverar sig närvarande 
ledamöter från Socialdemokraterna. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

lik l>Jv 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-18 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: \<5 11 o/ ,5 - "f 00 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchefen 
Teknik och service 
Sailing Båstad AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtalsförslag, bilaga 1 

Seglarveckan 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Seglingssport och seglingsarrangemang har under de senaste åren växt sig allt större i Båstads 
kommun. Seglingssport och seglingsarrangemang "sätter Båstad på kartan" och bidrar till att 
sprida den bild av Båstad som kommunen vill uppnå. Arrangemangen har också bemötts och 
hanterats positivt av både politik och förvaltning. 

Aktuellt 
I syfte att skapa goda förutsättningar för arrangören att arrangera seglingstävlingar av hög 
kvalitet vill arrangören teckna samarbetsavtal med kommunen som sträcker sig till och med 
2017. Bland annat vill arrangören säkerställa att allmän plats finns till förfogande samt eko
nomiska villkor härom. I annat fall har arrangören det svårt att ansöka om olika tävlingar hos 
olika förbund. 

Förvaltningen har tillsammans med förra kommunalrådet träffat arrangören och diskuterat 
avtal, dess innehåll och omfattning. Mellan parterna föreligger avtalsförslag för underteck
nande. 

Övervägande/framtid 
Förvaltningen anser att det står utom tvivel att seglingsarrangemang verkligen är bra och 
önskvärda arrangemang att hålla i Båstad. Dessa arrangemang stärker bilden av sport, som
mar, hav och strandliv som Båstad bland annat står för. 

Föreliggande avtalsförslag om samarbete innehåller en punkt som är värd att beakta och vara 
medveten om - att arrangören vederlagsfritt får tillgång till viss allmän platsmark. Dels påver
kar det intäkterna för tekink- och service negativt. Därutöver kan det antas att det även fram
gent kan komma förfrågningar från andra arrangörer om att kommunen också ombeds stödja 
deras arrangemang genom att allmän platsmark ska upplåtas utan ersättning. I den mån kom
munen ska stödja arrangemang på detta viset måste förvaltningen se över hur teknik och ser
vice, budget- och resultatmässigt skall hållas utan påverkan. Förvaltningen har ett uppdrag att 
se över och arbeta fram en evenemangsstrategifpolicy under 2015 vari detta kommer hante
ras. Skäl för att göra avsteg avseende taxa för upplåtelse av allmän plats gällande seglingsar
rangemang är att allmänplats i stort kommer användas till "prova på - aktiviteter" riktat till 
allmänheten samt till uppställningsplats för båttrailers. Ytterligare skäl får anses vara att ar-
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rangemangen inte kommer kunna arrangeras då de inte kommer "gå runt" ekonomiskt, enligt 
uppgift från arrangören. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att seglingsarrangemang är positivt för kommunen 
och att det finns skäl att stödja arrangören, varför undertecknande av föreliggande samarbets
avtal föreslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun ska ingå föreliggande samarbetsavtal med Sailing Båstad AB, vidare 
ges kommunchefen i uppdrag att underteckna detsamma. 

Båstad 2015-01-18 

Sven-Inge Granlund 
TfTeknik och servicechef 
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Mellan Båstads kommun, nedan kallad "Kommunen", org. nr. 212000-0944 och Saling 
Båstad AB, nedan kallad "Arrangören", org. nr. 556746-4333 har denna dag träffats föl
jande avtal gällande seglingsarrangemang i Båstad. 

1. Syfte och bakgrund 
Syfte med detta avtal är att skapa förutsättningar för Arrangören att planera och organi
sera seglingstävlingar i Båstad. Detta avtal reglerar Kommunens och Arrangörens respek
tive åtaganden före, under och efter tävlingsevenemanget "Seglarveckan" nedan kallat 
"Evenemanget" under avtalstiden. Evenemanget är även en marknadsförande insats för 
Kommunen. I och med detta avtal medverkar Kommunen som partner i evenemanget 
under avtalstiden. 

2. Översiktlig beskrivning av evenemanget 
Segling, med kappsegling i synnerhet, har i alla tider stimulerat till stora utmaningar. 
Kappsegling är frihet, laganda, sportsmanship på hög nivå och miljöriktigt tänkande. 
Kappsegling är glädje och på alla nivåer, från Optimistjolle till America's Cup. 
Under Evenemanget kommer det att tävlas om Svenska- Nordiska- Europeiska och 
Världsmästartitlar i olika båtklasser. Allt från windsurfing, kite, jollar till kölbåtar. Eve
nemanget kommer vara fyllt av aktiviteter och möten, både på kappseglings banan såväl 
som i hamnen och på stranden. Seglingssugna besökare kommer att erbjudas "prova på" 
vattensporter av varierande slag. Evenemanget kommer också att skapa möjligheter att 
knyta nya kontakter, samtidigt som eventuell familj kan tillbringa en härlig vecka nära 
hav och bad med avkoppling. Evenemanget vill och kommer att bidra till att visa upp Bå
stad och Bjärehalvön från sin bästa sida. 

3. Arrangörens åtaganden 
Arrangören åtar sig följande: 

• I all kommunikation där det är görligt exponera Kommunens logotyp. 
• Tillse att möjlighet finns för Kommunen att erhålla en monteryta under Evene

manget. 
• Erbjuda prova-på aktiviteter för hela familjen under Evenemanget tex i kölbåt och 

windsurfing med syfte att locka fler att intressera sig för segling. 
• Ansvara för och bära hela det ekonomiska ansvaret för genomförandet av Evene

manget. 
• För det fall upplåten mark eller egendom på upplåten mark skadas i samband med 

Evenemanget, ska Arrangören utföra och bekosta återställandet av marken och 
egendomen i det skick som marken och egendomen befann sig i innan skadan 
uppkom. Vidare ska upplåten mark återlämnas till Kommunen i väl städat skick. 

4. Kommunens rättigheter 
• Kommunen äger rätt att kalla sig Partner i egen information och marknadsföring, 

såväl internt som externt. 
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• Kommunen äger rätt att, utan godkännande från Arrangören, använda Evene
mangets logotyp och namn i extern och intern marknadsföring på det sätt som 
Kommunen finner lämpligt. 

5. Kommunens åtaganden 
• Kommunen ska till Arrangören erlägga ett engångsbelopp om 20 000 (tjugotusen) 

kronor genom insättning på av Arrangören anvisat konto senast den 1 maj förre
spektive innevarande evenemangsår. 

• Kommunen ska vederlagsfritt till Arrangören upplåta den mark som framgår av bi
fogade karta, bilaga 1. Kommunens politiskt antagna taxor för evenemang med 
kommersiella inslag är fastställt till 5 - 10 % av omslutningen för evenemangen. 
Värdet på upplåtelsen bestäms därmed först efter att omslutningen för evene
manget är känt. 

6. Planeringsgrupp för framtida Evenemang 
Planeringsgruppen ska ha följande sammansättning: En representant från Teknik och 
Service, Båstads kommun, en representant från Båstad turism och näringsliv, en repre
sentant från Sailing Båstad AB samt en representant från Båstad Hamn AB. 

7. Force majeure 
Om part inte kan fullgöra ett åtagande på grund av omständigheter utanför dennes kon
troll, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, är parten befriad från åtagandet så 
länge omständigheten föreligger. Part är skyldig att snarast meddela motparten om detta. 

Part är vidare inte ansvarig för skada eller förlust som kan uppkomma för motparten. 

8. Ändringar och tillägg till avtalet 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska ske skriftligen och undertecknas av behöriga fö
reträdare för parterna. 

9. Förbud mot överlåtelse 
Ingendera part äger rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättig
heter eller skyldigheter enligt detta avtal på annan. 

10. Hävning 
Vardera part äger rätt att häva avtalet om motparten gör sig skyldig till ett väsentligt av
tals brott. 

11. Avtalstid 
Detta avtal träder i kraft dagen för håda parters undertecknande och fram till och med 
2017. Avtalet upphör därefter utan föregående uppsägning. 
Parterna ska senast den 30 september året innan respektive evenemangsår bestämma 
upplåtelsetiden avseende den mark som avses i andra stycket i denna punkt. Upplåtelse
tiden för varje evenemangsår ska dokumenteras skriftligt i en av parterna undertecknad 
handling. För det fall parterna inte kommer överens om upplåtelsetiden har Kommunen 
rätt att ensidigt bestämma denna utifrån de förutsättningar som gäller avseende övriga 
aktiviteter i och i anslutning till hamnområdet i Båstad. För 2015 upplåts marken enligt 
bilagd kartbild (bilaga 1) under tiderna 12 - 18 juni samt 29 juli till 9 aug. 
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12. Avtalets giltighet 
Detta avtals giltighet förutsätter att Arrangören och Båstad Hamn AB för varje evene
mangsår kommer överens om upplåtelse av delar av den mark, som framgår av bilaga 2, 
som Båstad Hamn AB arrenderar av Kommunen. I annat fall är detta avtal till alla delar 
förfallet utan någon rätt för part till ersättning av den andra parten. 

13. Tvistelösning 
Tvist angående tolkningen av detta avtal och till avtalet hänförliga rättsförhållanden ska 
avgöras av allmän domstol och med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta avtal har upprättats i 2 (2) exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

2015-01-

För Båstads kommun 

Katarina Pelin 
Kommunchef 

2015-01-

För Arrangören 

Pekko Svensson 
Ordf Sailing Båstad 
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Kommunstyrelsen 2015-02-11 23 

KS § 52 dnr. KS 111/15-900 

Tunnelinvigning 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har planerat invigning av Hallandsåstunneln den 8 december 2015 och 
att tågtrafiken börjar gå igenom tunneln, enligt tidtabell, den 13 december 2015. Vid 
tidpunkten för invigningen är det beräknat att stationsområdena i Båstad och Förslöv, 
med tillhörande stationsbyggnader, ska stå färdiga. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Trafikverket har planerat att någon person ifrån kungafamiljen ska delta vid 
invigningen, vem är inte bestämt i dagsläget. Vidare kan det förväntas att andra 
signifikanta personer för riket kommer att närvara. I dialog med Trafikverket har 
det framgått att fokus ifrån deras håll, i princip endast kommer att riktas åt tunneln. 

Ett möte har hållits tillsammans med turistchefen, kommunchefen och andra högre 
tjänstemän inom kommunen där det har diskuterats på vilket sätt Båstads kommun 
kan och ska medverka vid invigningen. Mötesdeltagarna fann det självklart att Båstads 
kommun måste ta vara på in-vigningstillfället för att kunna "visa upp" Båstad och 
Bjäre då invigningen säkerligen kommer att uppmärksammas nationellt. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2015-01-16 bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Thomas Andersson (FP): Vi anser att detta är en mycket stor händelse i vår 
kommun och måste uppmärksammas av alla kommuninvånare. Det är självklart 
att kommunen ska se detta som en stor möjlighet att göra PR för Båstads kommun, 
men också att slå ett slag för kollektivtrafikåkandet. Vi ser gärna att kommunens 
insats ska nå så många som möjligt av kommunens invånare så att alla får upp ögonen 
för kollektivresandets möjligheter och fördelar: 1. Förvaltningen får i uppdrag att 
redovisa invigningsaktiviteternas huvuddrag med särskilt fokus på PR för 
kommunen och kollektivtrafikresandet. 2. För att finansiera dessa invignings
aktiviteter anslås 200 tkr av medlen som står till KF:s förfogande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun ska aktivt delta och bidra till tunnelinvigningen som planeras 
äga rum i december 2015. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa invigningsaktiviteternas huvuddrag med 
särskilt fokus på PR för kommunen och kollektivtrafikresandet. 

3. För att finansiera dessa invigningsaktiviteter anslås 200 tkr av medlen som 
står till kommunfullmäktiges förfogande. 

justerandes sil(naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

{Jf ~lr 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-16 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS llif IS - 'tOO 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
Teknik och service 
Båstads Turism 

Tunnelinvigning 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Trafikverket har planerat invigning av Hallandsåstunneln den 8 december 2015 och att tågtra
fiken börjar gå igenom tunneln, enligt tidtabell, den 13 december 2015. Vid tidpunkten för in
vigningen är det beräknat att stationsområdena i Båstad och Förslöv, med tillhörande stations
byggnader, ska stå färdiga. 

Aktuellt 
Trafikverket har planerat att någon person ifrån kungafamiljen ska delta vid invigningen, vem 
är inte bestämt i dagsläget. Vidare kan det förväntas att andra signifikanta personer för riket 
kommer att närvara. I dialog med Trafikverket har det framgått att fokus ifrån deras håll, i 
princip endast kommer att riktas åt tunneln. 

Ett möte har hållits tillsammans med turistchefen, kommunchefen och andra högre tjänstemän 
inom kommunen där det har diskuterats på vilket sätt Båstads kommun kan och ska medverka 
vid invigningen. Mötesdeltagarna fann det självklart att Båstads kommun måste ta vara på in
vigningstillfället för att kunna "visa upp" Båstad och Bjäre då invigningen säkerligen kommer 
att uppmärksammas nationellt. 

Många ideer och tankar diskuterades vid mötet. Bland annat att det ska ske olika händelser och 
aktiviteter i både Båstad och Förslöv över flera dagar. Exempel på händelser och aktiviteter 
som diskuterades var, hålla seminarium (om kollektivtrafikens betydelse för Båstad/Bjäre), 
någon form av förtäring, uppvisning av räddningsfordon, utsmyckning av rodeller, flaggor till 
"flaggviftande" barn, ljusspelfljusskulptur /ljuslyktor vid stationen, musikkår, samarbete med 
närings- och föreningsliv, uppvisning med hästar och ridskola, mm. 

Det konstaterades relativt snabbt att det inte finns avsatta medel i budgeten för 2015 för att 
bekosta några aktiviteter i samband med invigningen samt att det är mindre motivera~ att dis
kutera tänkbara aktiviteter innan det står klart vilka ekonomiska resurser som eventuellt kan 
ställas till förfogande för kommunens insatser. 

Finansiering 
Kommunfullmäktige har varje år till sitt förfogande ett avsatt anslag för oförutsedda behov, 
250 tkr, som står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer 
under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja me-

150118\?df\sg 



2 (2) 

del ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall, dock maximalt 200 tkr under 
budgetåret. Av dessa medel kan 100 tkr efter beslut i kommunstyrelsen avsättas till tunnelin
vigningen. 

Övervägande/framtid 
Förvaltningen finner det näst intill som en självklarhet att kommunen måste närvara vid, bidra 
till och påverka invigningen av Hallandsåstunneln och för detta behövs medel. Att i dagsläget 
kostnads beräkna kommunens planerade insatser är omöjligt då det är avhängigt vilka insatser 
det blir och vilka insatser det blir är avhängit tillgängliga medel. Förvaltningen uppskattar att 
det behövs 100 - 150 tkr för att genomföra aktiviteter i samband med tunnelinvigningen. 
Dessa aktiviteter med tillhörande kostnader kommer särskilt redovisas kommunstyrelsen in
nan invigningen äger rum. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstad kommun ska aktivt delta och bidra till tunnelinvigningen som planeras äga rum 
i december 2015. ( 

2. För att finansiera invigningsaktiviteterna används 100 tkr av medlen som står till KF:s 
förfogande. 

Båstad 2015-01-16 

Sven-Inge Granlund 
TfTeknik och servicechef 

Johan Linden 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 24 

KS § 53 dnr. KS 112/ 15-200 

Nedläggning av lekplats samt tomtreglering 

Beskrivning av ärendet Det finns en lekplats lokaliserad vid Dalhemsvägen på mark som i detaljplan utgörs av 
tomtmark och ägs av kommunen. Lekplatsen används i mycket låg grad. Teknik och 
service anser därför att det finns skäl att lägga ner lekplatsen och lägga ut tomten 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

till försäljning. 

Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2015-01-15 bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Christer de la Matte (M) yrkar på följande tillägg: Intäkterna från försäljningen 
används till upprustning av övriga kommunala lekplatser. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga ner lekplatsen på Dalhemsvägen och 
lägga ut fastigheten Järnvägen 12 till försäljning via den kommunala villatomtkön. 
Priset fastställs till l.150 kr/kvm. 

2. Intäkterna från försäljningen används till upprustning av övriga kommunala 
lekplatser. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

/jj-~Jv 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-15 

Handläggare: Jenny Hertsgård 

Dnr: k5 i 1i/ 1 ·s - 'ioo 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Teknik och service 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Kartbilaga 1 & 2 -Antal barn i området under 12 år. 300 resp. 500 meter. 
Bilaga 3 - Bild på lekplatsen 

Nedläggning av lekplats samt tomtreglering 

Bakgrund 

1 (1) 

Det finns en lekplats lokaliserad vid Dalhemsvägen på mark som i detaljplan utgörs av 
tomtmark och ägs av kommunen. Lekplatsen används i mycket låg grad. Teknik och service 
anser därför att det finns skäl att lägga ner lekplatsen och lägga ut tomten till försäljning. Ägare 
till en av grannfastigheterna har inkommit med önskemål om att köpa hela eller del av tomten 
för att möjliggöra parkering på den egna tomten. På så vis skulle framkomligheten på 
Dalhemsvägen öka och underlätta för snöskottnings- och renhållningsfordon att ta sig fram. 

Aktuellt 
Varje lekplats har höga krav på skötsel, besiktningar och underhåll. Om lekplatsen på Dalhemsvägen 
läggs ner kan resurser omfördelas till mer välbesökta lekplatser. I en radie om 300 meter runt 
lekplatsen bor det idag 11 barn under 12 år. 

Övervägande/framtid 
Vid en försäljning läggs tomten till den kommunala tomtkön och säljs enligt tillhörande regler. 
En avstyckning för inkörsel till grannen skulle kunna möjliggöras. 

Lekplatser med hög kvalitet och högt lekvärde är viktiga i en kommun som vill vara attraktiv 
för barnfamiljer. På 60- och 70- talen byggdes många lekplatser i Sverige för att tillgodose den 
tidens behov. Idag ser det annorlunda ut. De flesta barnfamiljer som bor i villa har en gungställning, 
studsmatta och/eller en sandlåda på den egna tomten. Ledig tid tillsammans med barnen har också 
minskat generellt. Att åka till lekplatsen blir mer som en utflykt. Möjligen behöver kommunen ha 
fåne men stöne och mer attraktiva lekplatser idag än för 40 år sedan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ner lekplatsen på Dalhemsvägen och lägga ut fastigheten 
Järnvägen 12 till försäljning via den kommunala villatomtkön. Priset fastställs till 1150 kr /m2

• 

Båstad 2015-01-15 

cå.~ 
Parkingenjör 

150116\ t:\ tek\park & friti d\ tjänsteskrivelser\ lekpla ts dalhemsvägen .docx\jh 
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Kommunstyrelsen 2015-02-11 25 

KS § 54 dnr. KS 14/15-380 

Malenbadets cafe - Ny hyresgäst och nytt hyresavtal 

Beskrivning av ärendet Nuvarande hyresgäst på Malenbadets cafe har överlåtit sin verksamhet på 
Malenbadet till Havsbrynet AB fr.o.m. 2015-01-01. Teknik och service har sagt upp 
nuvarande hyresavtal för omförhandling med den nya hyresgästen och krävt nya 
villkor i enlighet med bilagt förslag till nytt lokalhyreskontrakt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från assistent Mia Lundström, daterad 2015-01-19 med tillhörande 
bilagor, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Yrkande Katarina Toremalm (MP): Ärendet återremitteras då hyreskontraktet är otydligt. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras för förtydligande av hyreskontraktet. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att fatta beslut i detta ärende. 

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

UJ'bli 



I (201~-9~~17) Henrik Andersson - Vd: Aterremis_~ HyrE?~vtal rllJalendadet KS 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 

Linda Wahlström 
henke.andersson@bastad.se 
2015-02-17 08:31 
Vd : Återremiss Hyresavtal Malendadet KS 2015-02-11 

» >Katarina Toremalm <ettkatarina@gmail.com> 15-02-16 23:00 » > 
MP - Återremiss Hyresavtal Malendadet KS 2015-02-11 

Hyreskontraktet är inte komplett. 

BÅSTADS KOMMUN-
Kommunstyrelsen 

2015 -oz- f7 

9~···"1u·f,·· ·· ··· .. ····· f.l'J:: .. , .. 1,t.'/.. $.. .-:: .l.O.P 

Tex återställning utav lokaler, vem betalar för varmvatten ventilation, el och kylar? 
Vem står för fungerande fläktar och ventilation ?Vad ingår som fasta/ lösa inventarier ?Vem står för 
kostnad av vattenmätare? 
Betalning av hyra kvartal( sid 164) eller 31 dec? 
Bifogat besiktnings och åtgärds protokoll? 
Brandskydd? 
Avfallshantering finns kylt soprum hyresvärden? 
Klausuler som inte gäller ta bort. 
Om det går skriva in att kontraktet ej får säljas eller överlåtas? 
Skriva in att öppet tider ska överensstämma med badanläggningens öppettider. 

( Hyran verkar orimligt låg.Kommunen får inte gynna enskild.Hyran ska vara marknads mässig. Kolla hyra 
kr/km2 hos Visita. 
Standard kontrakt för restaurangbranschen finns hos Visita . 

Katarina Toremalm mp Båstad/Bjäre 

Skickat från min iPad 

l 
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Kommunstyrelsen 2015-02-11 26 

KS § 55 dnr. KS 88/14-380 

Överlåtelse av badanläggning i Torekov 

Beskrivning av ärendet Ärendet att överlåta badanläggningen i Torekov till Torekovs turist- och badförening (nedan 
kallad TTBF) har tidigare hanterats tillsammans med att överlåta en badanläggning i Segelstorp 
till badförening verksam där, vilket framgår av tjänsteskrivelse daterad 2013-12-12. 

Underlag till beslutet 

Jäv 

Yrkanden 

Utskott/presidium 

10 

Ärendet återremitterades av f.d. ekonomiutskott 2014-01-22 för vidare utredning. Eftersom 
arrendefrågan gällande marken i Segelstorp inte klargjorts och fortfarande inte är klargjord 
frånskiljdes anläggningen i Torekov ärendet. Detta för att kunna fortskrida med överlåtandet 
av anläggningen i just Torekov, vilket även framgår i tjänsteskrivelse daterad 2014-12-08. 

Ärendet som då endast berörde anläggningen i Torekov, bereddes på nytt i f.d. ekonomiutskott 
2014-12-17 för att hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-14. TTBF inkom 
med en skrivelse, daterad 2015-01-06, vari de framställer att de anser att en likvärdig behand
ling avseende bidrag till de båda badanläggningarna ska uppnås. I sammanhanget ska nämnas 
att föreningen i Segelstorp har erhållit bidrag om 220 000 kr fördelat över tre tillfällen under 
åren 2008 till och med 2010, se bilaga 4. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till förvalt
ningen vid det senaste sammanträdet 2015-01-14 med uppdraget att beskriva likabehandling
en av föreningarna samt en konsekvensbeskrivning av finansieringen. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2015-01-16, bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-14 § 19, bilaga. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-12. Bilaga 1 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-08. Bilaga 2 
Skrivelse från Torekovs Turist- och Badförening, daterad 2015-01-06. Bilaga 3 
Sammanställning av tidigare utbetalda bidrag till Ängelsbäck-Segelstorps badförening. 
Bilaga 4 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Åsa Ragnarsson (M) och Katarina Toremalm (MP) anmäler jäv. Istället går 
Torgny Brenton (M) samt Emma Jönsson (MP) in som ordinarie. 

Kerstin Gustafsson (M) med bifall från Thomas Andersson (FP) och Christer 
de la Matte (M) : 1. Kommunen beviljar bidrag om 470 tkr till Torekovs Turist- och 
badförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för föreningen 
att överta badanläggningen. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga 
avtal för att reglera övertagandet av anläggningarna, arrendefrågorna samt 
återställningsansvaret. 3. Bidraget finansieras genom årets resultat. 

Christer de la Matte (M) yrkar dessutom på följande tillägg: TTBF får en ersättning 
som utifrån storlek gör att jämförlig standard med Segelstorp uppnås. 

Ingela Stefansson (S) : Ändring under punkt 3: Bidraget finansieras genom att 
2015 års budgeterade resultat minskas med beviljat bidrag. 

forts. på nästa sida. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

Jlv' 
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Kommunstyrelsen 

KS 2015-02-11 
Yrkanden, forts. 

Proposition 1 

Omröstning 1 

Proposition 2 

Omröstning 2 

Proposition 3 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

10 

2015-02-11 27 

KS § 55 

Forts. Överlåtelse av badanläggning i Torekov 

Helena Stridh (BP) med bifall från James Johnson (BP) och Uno Johansson (C): 
Bifall till liggande förslag. 

Först ställer ordföranden proposition på Kerstins Gustafsons m.fl. yrkande mot 
det liggande förslaget från arbetsutskottet, varvid han finner att kommunstyrelsen 
bifallit liggande förslag. Omröstning begärs och följande omröstningsordning 
godkänns: 

Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla Kerstin Gustafsson m.fl. yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 9 Ja- och 4 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
protokollets närvaro- och omröstningslista. 

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla det liggande förslaget från 
arbetsutskottet. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Christer de la Mattes tilläggsyrkande, 
varvid han finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs och 
följande omröstningsordning godkänns : 

Ledamot som vill avslå tilläggsyrkandet röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 9 Ja- och 4 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
protokollets närvaro- och omröstningslista. 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå detta tilläggsyrkande. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Ingela Stefanssons yrkande om ändringen 
i punkt 3, varvid han finner att kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till TTBF som en engångsersättning 
för att skapa förutsättningar för föreningen att överta anläggningen. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av 
anläggningen, arrendefrågor samt återställningsansvaret. 

3. Bidraget finansieras genom att 2015 års budgeterade resultat minskas 
med beviljat bidrag. 

Mot beslutet, till förmån för de yrkanden som avslagits, reserverar sig närvarande 
ledamöter från Moderaterna och Folkpartiet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

• 11v 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-16 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS88/14-380 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 
Torekovs Turist- och Badförening 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-12. Bilaga 1 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-08. Bilaga 2 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

-Skrivelse från Torekovs Turist- och Badförening, daterad 2015-01-06. Bilaga 3 
Sammanställning av tidigare utbetalda bidrag till Ängelsbäck-Segelstorps badförening. Bilaga 4 

Överlåtelse av badanläggning i Torekov 

Bakgrund 
Ärendet att överlåta badanläggningen i Torekov till Torekovs turist- och badförening (nedan 
kallad TTBF) har tidigare hanterats tillsammans med att överlåta en badanläggning i Segel
storp till badförening verksam där, vilket framgår av tjänsteskrivelse daterad 2013-12-12. 
Ärendet återremitterades av f.d. ekonomiutskott 2014-01-22 för vidare utredning. Eftersom 
arrendefrågan gällande marken i Segelstorp inte klargjorts och fortfarande inte är klargjord 
frånskiljdes anläggningen i Torekov ärendet. Detta för att kunna fortskrida med överlåtandet 
av anläggningen i just Torekov, vilket även framgår i tjänsteskrivelse daterad 2014-12-08. 
Ärendet som då endast berörde anläggningen i Torekov, bereddes på nytt i f.d. ekonomiutskott 
2014-12-17 för att hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-14. TTBF inkom 
med en skrivelse, daterad 2015-01-06, vari de framställer att de anser att en likvärdig behand
ling avseende bidrag till de båda badanläggningarna ska uppnås. I sammanhanget ska nämnas 
att föreningen i Segelstorp har erhållit bidrag om 220 000 kr fördelat över tre tillfällen under 
åren 2008 till och med 2010, se bilaga 4. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till för
valtningen vid det senaste sammanträdet 2015-01-14 med uppdraget att beskriva likabehand
lingen av föreningarna samt en konsekvensbeskrivning av finansieringen. 

Aktuellt 
Båstads kommun får och hanterar årligen bidragsansökningar från föreningslivet. Merparten 
av dessa är återkommande och kan kategoriseras som planerade och budgeterade förenings
bidrag. Dessa återkommande bidragsansökningar hanteras med hjälp av politiskt antagna bi
dragsnormer med bland annat angivna datum och belopp. Utöver dessa "standardansökningar" 
får vi också ett antal unika ansökningar om investerings bidrag som avser speciella saker och 
önskemål mer av "engångskaraktär". Förvaltningen har i budget ett mindre belopp (200 
tkr /år) avsatt för dessa ansökningar. Även dessa ansökningar om investerings bidrag hanteras 
utifrån de politiskt antagna bidragsnormerna (gällande prioritering). Sedan förekommer det 
vid enstaka tillfällen att föreningar ansöker om bidrag/medfinansiering som inte kan hanteras 
via bi dragsnormerna och/ eller med belopp som inte inryms inom förvaltningens budget, vilket 
är fallet nu gällande badanläggningen i Torekov. 

150119\7df\sg 
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Gemensamt för dessa ansökningar som inte kan hanteras med hjälp av bidragsnormerna 
och/ eller inte ryms inom budgeterade medel är att de bedöms utifrån behovet samt att de lyfts 
upp för politiskt ställningstagande. Kommunens ekonomiska situation vid tillfället för ansökan 
kan påverka när ett bidrag eventuellt kan betalas ut. Förvaltningens uppfattning är att det inte 
skulle vara hållbart att hantera dessa bidragsansökningar på något annat sätt. Vidare är för
valtningens uppfattning att Båstads kommun kommer att försätta sig i en mycket svår situation 
om man med likabehandling avser att de bidrag, resurser eller insatser av engångskaraktär 
som beviljas en förening även ska beviljas andra föreningar (under förutsättning att de ansö
ker) i syfte att uppnå likabehandling. 

Sammanfattningsvis innebär detta att det är behovet av investeringen som avgör om och i fö
rekommande fall, hur stort bidrag som ska beviljas. Där utöver påverkar kommunens ekono
miska förutsättning, vid en given tidpunkt, när bidrag kan betalas ut. I klartext innebär det att 
förvaltningens uppfattning är att eventuellt bidrag till TTBF ska hanteras enskilt och inte vara 
avhängigt tidigare utbetalda bidrag till andra föreningar. 

Förvaltningens bedömning idag är den samma som 2013. Dvs att kostnaden för "kommande" 
akuta åtgärder, nödvändiga investeringar och underhåll inom en 3-4-årsperiod kommer att 
uppgå till ungefär 150 tkr för att anläggningen i Torekov ska ha den funktion och kapacitet den 
har idag. Vidare anser förvaltningen att det är fullt rimligt att utöver 150 tkr bevilja ytterligare 
100 tkr i syfte att skapa förutsättningar för TTBF att ta över och förbättra anläggningen. Ef
tersom förvaltningen idag gör samma bedömning som 2013 kommer samma förslag till beslut 
att läggas. 

Finansiering 
I tjänsteskrivelsen, daterad 2014-12-08 föreslår ekonomichefen att bidraget till TTBF finansie
ras genom att reserven för demografiska förändringar under 2015 minskas med 250 tkr (bi
dragets storlek). Konsekvensen med en sådan finansiering är att kommunen får lite mindre 
ekonomiskt utrymme att hantera eventuella demografiska förändringar med negativ kostnads
inverkan ifall sådana skulle uppstå under året. Exempelvis om antal barn i skolan eller äldre i 
äldreomsorgen skulle bli fler än vad som budgeterats för och därmed påverka kostnaderna i 
pengsystemen. Vid det senaste kommunstyrelsesammanträdet den 14 januari framfördes ett 
yttrande om att finansiering av bidraget ska ske genom att minska årets resultat. Konsekven
sen med en sådan finansiering är att kommunen "budgetmässigt" inte uppnår det av kommun
fullmäktige fastslagna finansiella målet att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkterna. En 
sådan lösning innebär alltså att kommunens budgeterade resultat samt förutsättning att uppnå 
det finansiella målet ändras vilket medför att ett nytt beslut behöver fattas av kommunfullmäk
tige. 

Övervägande/framtid 
Under detta ärendes utveckling har det vid olika tillfällen framförts en önskan, dels ifrån några 
politiker men främst ifrån TTBF, om att jämföra och likabehandla badföreningarna när det 
gäller ekonomiskt bidrag. Grunderna för bedömning och sättet att hantera bidragsansökan är 
och ska vara desamma, det innebär inte att resultaten av bedömningar ska bli desamma. Ovan 
förklaras varför förvaltningen anser att varje ansökan om bidrag, av engångskaraktär, från 
föreningar ska hanteras enskilt. Utöver ovan nämnda anledningar finns det ytterligare skäl till 
varför vidare jämförelse mellan föreningarna i Torekov och Segelstorp inte är relevant. Sådana 
skäl är bland annat att föreningarna har olika förutsättningar och verkar på olika sätt. Badan
läggningarna (poolerna) är olika stora och ställer därmed krav på olika pool- och maskinut
rustning. Antalet barn som går i simskola vid respektive anläggning skiljer sig också markant 
åt. 
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Vid det senaste kommunstyrelsesamanträdet yrkades det även på ett högre bidrags belopp till 
TTBF ( 450 tkr) än det som förselås av förvaltningen. Oavsett om det är det beloppet, belopp 
enligt förvaltningens förslag eller möjligtvis något annat belopp i dess närhet som beviljas i 
bidrag så föreslår förvaltningen en finansiering genom att sänka reserven för demografiska 
förändringar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till TTBF som en engångsersättning för att skapa 
förutsättningar för föreningen att överta anläggningen. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anlägg
ningen, arrendefrågor samt återställningsansvaret. 

3. Bidraget finansieras genom att reserven för demografiska förändringar under 2015 
minskas med belopp motsvarande beviljat bidrag. 

Båstad 2014-01-16 

Sven-Inge Granlund 
TfTeknik och servicechef 

~/dl' 
Johan Linden 
Ekonomichef 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-11 28 

KS § 56 dnr. KS 1393/14-350 

Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelväg från Ranviks
terrassen till centrala Båstad 

Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga en gång- och cykelväg 
skild från biltrafik från Ranviksterrassen till centrala Båstad. I förslaget anges två 
alternativa vägar, längs Karstorpsvägen till Ängelholmsvägen eller genom ett skogs
parti från Tors väg till Trädgårdsvägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten, främst för 
de oskyddade trafikanterna, och gynna miljön i centrala Båstad. 

Inkommet medborgarförslag 2014-09-28, bilaga. 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson daterad 2015-01-02, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till att frågan om gång- och cykelväg längs Karstorpsvägen 
redan hanteras i kommunens processer bifalls inte medborgarförslaget. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~~}V 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 29 

KS § 57 dnr. KS 834/14-350 

Svar på medborgarförslag - Cykelvägar i och omkring Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag från Västra Karups byaråd, bilaga 1, om 
cykelvägar i och omkring Västra Karup. I förslaget ges synpunkter på två sträckningar 
för framtida cykelvägar som berör Västra Karup. Dessa är Grevie-Västra Karup och 
Västra Karup-Hov. Utöver detta ges ett förslag på utformningen av en cykelbana längs 
Glimmingevägen. 

Underlag till beslutet Medborgarförslag inkommet 2014-05-27, bilaga. 

Yrkande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson, daterad 2015-01-02, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Thomas Andersson (FP): Förslaget är bra och ligger i linje med kommunens 
ambitioner när det gäller alla de tre förslagen. Därför yrkar vi på att svaret ska vara: 
"Medborgarförslaget ligger i linje med kommunens cykelstrategi och finns upptagna 
i cykel planen, varför kommunen i takt med ekonomi och Trafikverkets planer 
kommer att förverkliga cykelplanen och därmed även medborgarförslagets 
upptagna cykelvägar". 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige : 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget ligger i linje med kommunens cykelstrategi och finns upptagna 
i cykel planen, varför kommunen i takt med ekonomi och Trafikverkets planer 
kommer att förverkliga cykelplanen och därmed även medborgarförslagets 
upptagna cykelvägar. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

\Jk~W 
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Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Notering 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

14 ~ 

2015-02-11 30 

KS § 58 dnr. KS 436/11-440 

Överenskommelse med Skånetrafiken gällande regionbusstrafik 
i Båstads kommun 

I december 2015 öppnar två nya tågstationer i Båstads kommun, Båstads nya 
stationsläge och Förslövs pågatågsstation. Tågstationerna ger nya förutsättningar för 
regionbusstrafiken i kommunen. Hösten 2013 initierades en dialog mellan Båstads 
kommun, Skånetrafiken och Hallandstrafiken med syfte att diskutera Skånetrafikens 
och Hallandstrafikens förslag på linjenät för regionbusstrafiken vid trafikstarten i 
december 2015. Skånetrafiken vill nu teckna en överenskommelse med Båstads 
kommun som utgår ifrån och sammanfattar de diskussioner vi haft gällande region
busstrafiken från trafikstarten 2015. Överenskommelsen gäller vid trafikstarten 2015. 
Därefter kommer Båstads kommun att fortsätta hålla en dialog med Skånetrafiken och 
Hallandstrafiken om eventuella förändringar i regionbusstrafiken i Båstads kommun. 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson, daterad 2015-01-16, bilaga. 
Överenskommelse gällande regionbusstrafik i Båstads kommun daterad 2015-01-16, 
bilaga. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Katarina Toremalm (MP) deltar ej i beslutet. 

Thomas Andersson (FP): Detta förslag är nog gott och väl, men medborgarna 
förväntar sig mer av Skånetrafiken. Därför bör vi ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare när det gäller att integrera skolskjutstrafiken med Skånetrafiken och även 
arbeta för att finna en lösning för 506:an. Därför yrkar vi: Bifall till liggande förslag, 
med följande komplettering: 1. Fokusera i de fortsatta överläggningarna med Skåne
trafiken på att dels få till stånd en fortsatt trafikering av 506:an mellan Båstad och 
Ängelholm och dels förslag till kompletteringstrafik inom kommunen för att skapa ett 
bättre busstrafiknät. 2. Återrapportering sker till kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad överenskommelse med Skånetrafiken 
och ger i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
överenskommelsen. 

2. Fokusera i de fortsatta överläggningarna med Skånetrafiken på att dels få till stånd 
en fortsatt trafikering av 506:an mellan Båstad och Ängelholm och dels förslag till 
kompletteringstrafik inom kommunen för att skapa ett bättre busstrafiknät. 

3. Återrapportering sker till kommunstyrelsen 2015-06-10. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~21V 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-16 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS436/11-440 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Överenskommelse gällande regionbusstrafik i Båstads kommun, daterad 2015-01-16 

Samråd har skett med: 
Barn och Skola, Bildning och Arbete, Samhällsbyggnad 

Överenskommelse med Skånetrafiken gällande regionbusstrafik i 
Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (1) 

I december 2015 öppnar två nya tågstationer i Båstads kommun, Båstads nya stationsläge och 
Förslövs pågatågsstation. Tågstationerna ger nya förutsättningar för regionbusstrafiken i 
kommunen. Hösten 2013 initierades en dialog mellan Båstads kommun, Skånetrafiken och 
Hallandstrafiken med syfte att diskutera Skånetrafikens och Hallandstrafikens förslag på 
linjenät för regionbusstrafiken vid trafikstarten i december 2015. 

Aktuellt 
Skånetrafiken vill nu teckna en överenskommelse med Båstads kommun som utgår ifrån och 
sammanfattar de diskussioner vi haft gällande regionbusstrafiken från trafikstarten 2015. 

Övervägande/framtid 
Överenskommelsen gäller vid trafikstarten 2015. Därefter kommer Båstads kommun att 
fortsätta hålla en dialog med Skånetrafiken och Hallandstrafiken om eventuella förändringar i 
regionbusstrafiken i Båstads kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen accepterar och ger i uppdrag till Kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna föreliggande överenskommelse med Skånetrafiken. 

Båstad 2015-01-16 

{~/~ 
Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 

150116\ h:\tjänsteskrivelser\överenskommelse med skånetrafiken om reglonbusstrafik\ tj. skr. överenskommelse.docx\aj rftl i'frff 
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Överenskommelse gällande regionbusstrafik i Båstads 

kommun 

Mellan Skånetrafiken (org.nr. 232100-0255) och Båstads kommun (org. nr. 212000-0944) träffas härmed en 
överenskommelse gällande regionbusstrafiken i Båstads kommun vid trafikstarten i december 2015. 

Bakgrund 
I december 2015 öppnar två nya tågstationer i Båstads kommun, Båstad Norra och Förslöv V. De nya 
tågstationerna ger nya förutsättningar för regionbusstrafiken i kommunen. 

Överenskommelsen omfattar förslag på nytt linjenät för regionbusstrafiken i Båstads kommun efter att de nya 
tågstationerna har öppnat i december 2015. Utbudet i överenskommelsen gäller vid trafikstarten i december 
2015. 

Nytt linjenät 
Det nya linjenätet innebär trafik i tre stråk (se även bilaga 1): 

../ Torekov-Förslöv V- Förslöv Centrum 

../ Förslöv Centrum-Förslöv V- Grevie-Båstad 

../ Båstad C-Båstad N 

Stråk Turtäthet i högtrafik 

Torekov-Förslöv V-Förslöv Centrum Timmestrafik 

Förslöv V-Grevie-Båstad Halvtimmestrafik* 

Båstad c- Båstad N Halvtimmestrafik* 

Tågpassning 

Passning till stomtåget i Förslöv V 

Passning till samtliga pågatåg i 
Förslöv V från Grevie 

Passning till samtliga Öresundståg 
i Båstad N från Båstad 

*Halvtimmestrafik avser två bussar per timme. Styv tidtabell eftersträvas men tågtiderna i Förslöv V respektive Båstad När styrande. 

Utöver ovan nämnd trafik kommer sträckan Båstad-Ö Karup trafikeras i Hallandstrafikens regi. 

Annika Bondesson 
Affärsområdeschef Buss Norra 
Skånetrafiken 

Bilaga 1 Linjenät Båstad 2015 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordf. 
Båstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 31 

KS § 59 dnr. KS 28/15-350 

Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket för 
gång- och cykelväg längs Vistorpsvägen (länsväg 1722) i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en politiskt beslutad prioriteringsordning för utbyggnad 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

av gång- och cykelvägar. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2014-11-12 
beslutades att sträckan Förslöv-Vistorpsvägen skall ha prioritet 1 vid framtagande 
av avtalsförslag gällande utbyggnad av gång- och cykelvägar. Sedan tidigare finns en 
avsiktsförklaring, se bilaga 2, om gång- och cykelvägsutbyggnad mellan Båstads 
kommun och Vägverket (numera Trafikverket) för åren 2006-2015. Sträckan 
ingår i avsiktsförklaringen. 

Med anledning av att Hallandsåstunneln och Förslövs pågatågsstation tas i bruk 
i december 2015 ligger det i Båstads kommuns intresse att en gång- och cykelväg 
längs Vistorpsvägen (länsväg 1722) står färdig under 2015. För att det ska vara 
möjligt behöver ett medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket 
tecknas. Trafikverket har inkommit med ett avtalsförslag, se bilaga 1. Båstads 
kommun har ekonomiska medel för utbyggnad av sträckan, i enlighet med 
avtalsförslag, under 2015. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från trafikingenjör Andreas Jansson, 
daterad 2015-01-09 bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande medfinansieringsavtal. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och teknik- och servicechefen ges i uppdrag 
att underteckna föreliggande medfinansieringsavtal. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

14~1r 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-09 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS28/2015-350 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Medfinanseringsavtal, Förslöv-Vistorp, daterad 2015-01-08 
Avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad i Båstads kommun 2006-2015 

Samråd har skett med: 

Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket för 
gång- och cykelväg längs Vistorpsvägen (länsväg 1722) i Förslöv 

Bakgrund 

1 (1) 

Båstads kommun har en politiskt beslutad prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2014-11-12 beslutades att sträckan 
Förslöv-Vistorpsvägen skall ha prioritet 1 vid framtagande av avtalsförslag gällande utbyggnad 
av gång- och cykelvägar. Sedan tidigare finns en avsiktsförklaring, se bilaga 2, om gång- och 
cykelvägsutbyggnad mellan Båstads kommun och Vägverket (numera Trafikverket) för åren 
2006-2015. Sträckan ingår i avsiktsförklaringen. 

Aktuellt 
Med anledning av att Hallandsåstunneln och Förslövs pågatågsstation tas i bruk i december 
2015 ligger det i Båstads kommuns intresse att en gång- och cykelväg längs Vistorpsvägen 
(länsväg 1722) står färdig under 2015. För att det ska vara möjligt behöver ett 
medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket tecknas. Trafikverket har 
inkommit med ett avtalsförslag, se bilaga 1. Båstads kommun har ekonomiska medel för 
utbyggnad av sträckan, i enlighet med avtalsförslag, under 2015. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande medfinansieringsavtal. 
2. Ger Kommunstyrelsens ordförande och Teknik och Servicechefen i uppdrag att 

underteckna förel_iggande medfinansieringsavtal. 

Båstad 2015-01-09 

~ 
ndreas Jansson 

Trafik- och gatuingenjör 

150109\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \aj 
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Medfinansieringsavtal -
GC väg längs lv 1722 Vistorpsvägen i Förslöv 

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Syd arg.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 

Båstad kommun, arg.nr 212000-0944, Vångavägen 2, 269 80 Båstad, nedan Kommunen 

§2 Syfte och bakgrund 

Ny cykefväg längs fv 1722, Vistorpsvägen, har funnits med i Region Skånes cykelvägspfan sedan 
planperioden 2006-2015. Ny plan för 2014-2025 är nu beslutad och där finns sträckan med från 
järnvägen vid Åselidsvägen i Försföv och ca 1,1 km västerut, med produktion under 2019. Med 
anledning av beslut om att förlägga ny pågatåg station längs Vistorpsvägen, så är båda parter 
överens om att tidigarelägga sträckan fram till ny station, ca 650m. I kommunens förslag till 
detaljplan Vistorpsvägen 7:19 m ff fastigheter samt även i tidigare antagen detaljplan nr 1600 
gällande Vistorp 8:14 mff fastigheter, finns en gång- och cykelväg inkluderad längs vägen. GC vägens 
sista del in till stationen är reglerad i kommunens förslag till detaljplan för Vistorp 9:2. 

Avtalets syfte är att reglera ansvarsfördelning för utredning, projektering, genomförande och 
finansiering. Samt drift och underhåll. 

Medfinansiärens nyttar och motivering av finansiering 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar finansieras 50/50 mellan Trafikverket och Kommunen. Cykling 
har en viktig roll i Skåne, så det är både en stor fokal och regional nytta. 

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 
Cykelvägplan för Skåne 2014-2025, framtagen av Trafikverket och Skånes kommuner därefter 
antagen av Region Skåne. 
Förstudie framtagen av dåvarande Vägverket: Förstudie Gång- och cykelvägar vid Förslöv. 

Åtgärdsvalsstudie 
En generell förenklad åtgärdsvalsstudie har genomförts, Cykling i Skåne 2014-08-29. 
En kompletterande åtgärdsvalsstudie kommer att tas fram för denna sträcka. 

§3 , Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna 
avseende åtgärden 

Det finns en undertecknad avsiktsförklaring daterad 2005-12-19. 
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§4 Beskrivning av åtgärder och kostnader 

I sin helhet ska en ny gång- och cykelväg längs lv 1722, från befintlig GC väg i öster vid Åselidsvägen 
fram till en grusväg ca 250m väster om lv 105, byggas. Totalt ca 1,1 km. Detta byggs i två etapper. 
Etapp 1: Kommunen bygger i samråd med Trafikverket under 2015 via antagen detaljplan, sträckan 
från startpunkt i öster fram till ny tågstation. 
Passagen över vägen in till tågstationen ingår i Kommunens åtagande. 
Etapp 2: Trafikverket bygger via vägplan från tågstationen och vidare västerut. 
Belysning utanför tätort är normalt sett inget som Trafikverket bekostar, men med tanke på att 
kvarvarande sträcka innefattar passage över bron samt strax därefter en korsningspunkt som kan 
vara komplicerad, så fattar vi beslut om det i den fortsatta planeringen. 
Trafikverket startar processen för sista delen under 2015 samt medverkar med 
bevakningsprojektledare i kommunens del. Det ingår även att gemensamt driva ett 
förändringsärende av gång- och cykelvägen på den sträcka som är uppförd med detaljplan, när den är 
färdigställd. 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Bygga ny gång- och cykelvägsförbindelse längs lv 1722, Vistorpsvägen. 

t 
1 ,g 
I 101 

,-gr 

~ = rt 
l <f.I 

~ 
f lJ.) 
O"J 

.-·"' 

U-
<;<:( 

c ,, 'l.l 
c;ri . 

' lll ;:,. 
.!!? . 

• ('] 

~ 

~ 
~ ffi 
t ,u,.._ 

Avtalet omfattar följande åtgärder: 
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Nr. Åtgärder Fyrstegs

principen 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket} 

Utförare Kostnad 

~l~~~-~~~-~--~~---~----~~-~--~~-~-~~~~-----· 
1. Ny gång- och cykel väg längs 1722 

1 
2 ·Kommunen 2 

etapp 1 I : 
2 Ny gång- och cykelväg längs 1722 2 Trafikverket 2 

etapp 2 

! 

SUMMA 4: 

Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal 4! 
: - -
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I dagsläget finns det ingen totalkostnad för objektet framtagen. Vid möte mellan Trafikverket och 
Kommunen 2014-11-26 beslöts att Kommunen bekostar själva sin etapp och när Trafikverket har 
färdigställt resterande del så räknas kostnaderna ihop och finansieras 50/50 mellan parterna. 
Vid revideringen av cykelvägsplanen så har en schablonkostnad för GC vägarna angetts. I 
Trafikverkets VP 2015-2018 så har vi med en totalkostnad på 4 mkr, i löpande pris. Detta revideras 
när vi får en mer detaljerad kostnadsberäkning. 

§5 Finansiering 

Totalkostnaden för åtgärder enligt §4 finansieras genom 50% från Regional plan och 50% från 

Kommunen. Alla resurser från Kommunens projektledning, och av denna avropade resurs, belastar 

projektet. Alla resurser från Trafikverkets projektledning, och av denne avropad resurs, belastar 

projektet från och med att det övergår till Investering för bevakning och samtliga skede som leder 

fram till produktion. 

Parterna står för sina respektive övriga interna kostnader. 

§6 Ansvarsfördelning 

Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket är byggherre för åtgärderna som omfattas av detta avtal §4, beskrivna under etapp 

2. Det omfattar planering, projektering och byggande av anläggningen. Samt ansvar för 
fastställelse av vägplan och förändringsärende. 

2. Trafikverket ansvarar för bevakningsuppdrag gentemot Kommunen som bygger etapp 1. Vilket 
innebär att vi ska granska och godkänna samtliga handlingar. 

3. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 
iakttas vid genomförande av åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 

Kommunens ansvar 
1. Kommunen är byggherre för åtgärderna som omfattas av detta avtal §4, beskrivna under 

etapp1. 
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas vid genomförande av åtgärderna som Kommunen ansvarar för. 
3. Kommunen ansvarar för att detaljplaner möjliggör genomförande av åtgärderna enligt §4. 

Mall: TDOK 2013:0116 Medfinansieringavtal 2.0 
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Generella Principer 
När Kommunens etapp 1 är färdigställd så ingår drift och underhållskostnader för GC-vägen i 
kommunens åtagande. Detta gäller tills vidare eller tills beslut om förändringsärendet är taget. 
Om/när förändringsärendet har beslutats och fått laga kraft övergår GC-vägen i statlig ägo, vilket 
innebär att väghållningsansvaret övergår till Trafikverket. 
Etapp 2 som byggs av Trafikverket ingår i den statliga anläggningen vilket innebär att Trafikverket har 
väghållningsansvaret av GC-vägen, liksom länsväg 1722. 

§7 Hantering av kostnadsförändringar 

I dagsläget så har vi inga kostnader angivna, utan utgår från en grovt bedömd totalkostnad på 4 mkr. 

Principen är att 50/50 gäller avseende anläggningen i ett normalutförande enligt VGU. 

Kostnadsökningar till följd av ena partens ensidigt önskade tillägg bekostas till 100% av den parten, 

om inte annat överenskoms. Avstämning ska ske regelbundet mellan parterna, för att säkerställa att 

båda parter är överens. 

§8 Betalning av medfinansieringen 

Trafikverket har medel till förfogande för produktion under 2019. Kommunen står för upplupna 
kostnader för etapp 1 fram till att etapp 2 är färdigställd eller senast 2019-12-30, om inte annat 
överenskoms under tiden. Efter färdigställande görs en avstämning enligt finansieringsfördelningen, 
och endera parten rekvirerar den andre. 

§9 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ansvarar för genomförandet av sina respektive åtgärder enligt §4. 
Trafikverket ska ha en utsedd bevakningsprojektledare som involveras inför Kommunens uppstart av 
etapp 1. 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar i 
särskild ordning. 

§10 Tidplan 

Etapp 1 byggs under 2015. Arbetet med etapp 2 påbörjas under 2015 och planeras vara klart senast 
under 2019. Under förutsättning att erforderliga medel finns tillgängliga i Trafikverkets 
verksamhetsplanering. 

§11 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av båda parter. 

Mall: TDOK 2013:0116 Medfinansieringavtal 2.0 
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Om någon av förutsättningar enligt ovan inte uppfylls, upphör avtalet att gälla. 

§12 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara 
giltiga. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ort och datum Ort och datum 

Sven-Inge Granlund Bo Wendt 
Teknik- och servicechef, Båstad kommun Kommunstyrelsens ordf, Båstad kommun 

Ort och datum 

Maria Hellqvist 
Enhetschef Samhälle, Trafikverket Region Syd 

Mall: TDOK 2013:0116 Medfinansieringavtal 2.0 
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VÄGVERKET 
Region Skåne 
Båstads kommun 

Bilaga 2 Avsiktsförklaring 2005-12-19 

TR 40-A 2005:4889 

Avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad 
i Båstads kommun 2006 - 2015 

1 Bakgrund 
Vägverket har efter samråd med Skånes kommuner tagit fram en.plan för 
utbyggnad av gång- och cykelvägar i Skåne. Vägverket och Båstads kommun har 
ett gemensamt intresse av effektiv utbyggnad av gång- .och cykelvägnätet. 
Detta avtal syftar till att underlätta en sådan utbyggnad genom samordnad 
planering och finansiering mellan parterna. 

2 Parter 

3 

Detta avtal har tecknats mellan Båstads kommun nedan kallad kommunen och 
Vägverk~t Region Skåne nedan kallad Vä9verket. 

Omfattning 
Avtalet omfattar planering, projektering och byggande av gång- och cykelvägar 
under 2006 - 20i5 i män av tillgång på medel. 
Om kostnaden för något objekt väsentligt avviker från den beräknade äger part rätt 
att häva avtalet avseende detta objekt. 
Parter ansvarar för kommande drift och underhåll inom respektive väghållnings
område. 

4 Parternas åtagande 
Part åtar sig att genomföra planering, projektering, marklösen och byggande av 
objekt samt drift- och underhåll enligt nedan. 

Planering ·och projektering, marklösen och byggande beräknas översiktligt till ca 
i 3 MSEK och bekostas lika av parterna. Kilometerkostnader mm redovisas på 
baksidan. 

Objekt Ar Ansvarig Bygg- och Belysning Standard Drift och Vinterväg 
part marklösen (ja/nej) underhåll . 

(MSEK) hållninq 
PEAB - Fogdaro 2009-201i Väoverket 2,4 nej asfalt Vägverket ja 
Förslöv - PEAB 2012-20i5 Vägverket 1,8 ja asfalt Väqverket fa 
Ljungvägen • 2012-2015 Vägverket 2,0 delvis asfalt Vägverket ja 
Båstadväaen 
Förslöv - 2012-2015 Vägverket 2,0 delvis asfalt Vägverket ja 
Vistorosväoen 
Grevle kyrkby - 2012-2015 Vägverket 4,8 delvls asf.alt Vägverket ja 
F<)rslöv station 
Totalkostnad 13 

För genomförande av varje speciellt objekt tas ett särskilt avtal fram som reglerar 
detaljfrågor. 

5 Betalning 
Parterna fakturerar halvårsvis varandra nedlagda kostnader i samband med 
byggandet. 

För Vägverket, Region Skåne 
2006-å2-0 I 
~ 

...... ~ .......... . 
Thomas Erlandsson, 
vägdirektör 

För Båstads kommun 
2006- 0 I - ::SO 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 32 

KS § 60 dnr. KS 1552/14-350 

Yttrande över Trafikverkets Funktionellt prioriterat vägnät 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har tagit initiativ till att i samarbete med länsplaneupprättarna peka ut 
vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät 
kallas för funktionellt prioriterat vägnät och avser tillgänglighet för godstransporter, 
personbilar och kollektivtrafik. Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

att utgöra ett uppdaterat och samlat planeringsunderlag för: 

- vilka vägar det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på 
- prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen 
- hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens skeden och i avvägningar 
mellan olika intressen. 

Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer även att fungera som ett viktigt 
underlag i Trafikverkets löpande verksamhet, i samhällsplaneringens olika skeden, 
tidigt i diskussioner och vid Trafikverkets svar på remisser. 

Trafikverket och Region Skåne har tillsammans tagit fram ett förslag till funktionellt 
prioriterat vägnät. Trafikverket har gett Båstads kommun tillfälle att yttra sig över 
förslaget. Yttrandet ska vara Trafikverket tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen i 
Skåne Nordväst beslutar den 30 januari 2015 om ett gemensamt yttrande. 

Tjänsteskrivelse samt förslag till yttrande från trafikingenjör Andreas Jansson, 
daterad 2015-01-16 bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Skåne Nordvästs gemensamma yttrande 
över Trafikverkets funktionellt prioriterat vägnät. 

2. Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående funktionellt prioriterat 
vägnät som sitt eget efter komplettering med följande text under rubriken "gods": 

"Lantbrukets och industrins behov av godstransporter till och från Bjäre växer 
och för att inte i onödan belasta centralorten Båstad som genomfartsled för 
godstransporter till och från Bjärehalvöns inland vill vi framhålla behovet att 
vägen från Hjärnarpsmotet, via Förslöv och Grevie pekas ut som en "regionalt 
viktig väg" för godstransporter på sidan och översänder till Trafikverket och 
Region Skåne". 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

UJ- öh! 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-16 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS1552/2014-350 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Yttrande över Trafikverkets funktionellt prioriterat vägnät, daterad 2015-01-16 
Skåne Nordvästs gemensamma yttrande arbetsmaterial (kompletteras efter styrelsebeslut 
2015-01-30 i Skåne Nordväst) 
Rapport funktionellt prioriterat vägnät inkl. kartor på utpekat vägnät 
Remissinbjudan, daterad 2014-10-29 

Samråd har skett med: 
Samhälls byggnad 

Yttrande över Trafikverkets Funktionellt prioriterat vägnät 

Bakgrund 
Trafikverket har tagit initiativ till att i samarbete med länsplaneupprättarna peka ut vilka 
vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för 
funktionellt prioriterat vägnät och avser tillgänglighet för godstransporter, personbilar och 
kollektivtrafik. Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer att utgöra ett uppdaterat och 
samlat planeringsunderlag för 

• vilka vägar det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på 
• prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen 

1 (2) 

• hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens skeden och i avvägningar mellan olika 
intressen. 

Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer även att fungera som ett viktigt underlag i 
Trafikverkets löpande verksamhet, i samhällsplaneringens olika skeden, tidigt i diskussioner 
och vid Trafikverkets svar på remisser. 

Aktuellt 
Trafikverket och Region Skåne har tillsammans tagit fram ett förslag till funktionellt prioriterat 
vägnät. Trafikverket har gett Båstads kommun tillfälle att yttra sig över förslaget. Yttrandet ska 
vara Trafikverket tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen i Skåne Nordväst beslutar den 30 
januari 2015 om ett gemensamt yttrande. 

150116\h:\tjänsteskrivelser\yttrand e funktionellt prioriteratvägnät\yttrande fpv tjänsteskrivelse.docx\aj 



Förslag på beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

2 (2) 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Skåne Nordvästs gemensamma yttrande över 
Trafikverkets funktionellt prioriterat vägnät. 

2. Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående funktionellt prioriterat vägnät 
som sitt eget och översänder till Trafikverket och Region Skåne. 

Båstad 2015-01-16 

Trafik- och gatuingenjör 
( 

( 

( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum 
2015-01-16 

Handläggare 
Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 

Vårtdnr 
1552/14-350 

1 (1) 

Trafikverket Region Syd 
funktionelltprioriteratvagnat@ 
trafikverket.se 

Region Skåne 
kerstin.aklundh@skane.se 

Yttrande över Trafikverkets funktionellt prioriterat vägnät 

( Trafikverkets ärendenummer TRV 2014/72378 

( 

( 

Trafikverket har gett Båstads kommun möjlighet att yttra sig över Trafikverkets indelning av 
funktionellt prioriterat vägnät. 

Kommunstyrelsen i Båstads kommun beslutade vid sitt sammanträde den 11 februari 2015 att bistå 
Skåne Nordvästs gemensamma yttrande om funktionellt prioriterat vägnät. 

Utöver detta vill Båstads kommun ge följande synpunkter på det föreslagna utpekade vägnätet samt 
dess indelning i funktioner. 

Kollektivtrafik: 
I december 2015, i samband med att två nya järnvägsstationer öppnar i Båstads kommun sker en 
omfattande förändring av regionbusstrafiken. Förändringen innebär bland annat linjeförändringar. 
Båstads kommun vill uppmärksamma att det föreslagna vägnätet inte stämmer överens med dagens 
regionbusstrafik och den föreslagna regionbusstrafiken från december 2015. 

~~ 
Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör Kommunstyrelsens ordförande 

Båstads kommun 

Teknik & service 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsskydd@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 33 

KS § 61 dnr: KS 781/14-700 

Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomstil lstånd 

Beskrivning av ärendet Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2014-05-19 beslutades: 
"Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ansvariga i regionen, Skåne 
Nordväst och kommunen utreda vilka möjligheter och vilka åtgärder som krävs 
för att radikalt sänka insatstiderna vid akut sjukdomstillstånd för oss som bor 
och vistas i Båstads kommun". 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson, daterad 2014-12-04, 
med tillhörande bilagor. 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet 2014-12-15 § 98, bilaga. 

Ingela Stefansson (S) : Ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden, 
gällande delen som berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta 
påverkar vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

14 irv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-11 

§ 62 dnr: KS 1975/14-100 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA} för Båstads kommun 

Blad 

34 

Beskrivning av ärendet Kommunen är skyldig enligt lagen och förordningen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, att 

( under varje mandatperiod genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Syftet är att 
kommunen ska planera för en god beredskap under svåra påfrestningar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson, daterad 2014-12-04, 
med tillhörande bilagor. 

( Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet 2014-12-15 § 99, bilaga. 

Förslag till beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättad risk- och sårbarhetsanalys för Båstads kommun, bestående av 
sammanfattning, riskprofil, analys och arbetsmetoder samt åtgärdsplan, antas. 

2. Medel som krävs för att åtgärda brister enligt åtgärdsplanen ska beaktas 
i arbetet med 2017 års budget. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

/)-irv 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 35 

KS § 63 dnr. KS 114/15-350 

Cykelstrategi för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunen står inför arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan i vilken det kommer 
krävas ett ökat hänsynstagande till hållbar utveckling. Att förbättra förutsättningarna 
för hållbara transporter är ett viktigt led i denna utveckling, men även ett sätt att följa 
upp de övergripande kommunala målen som bland annat strävar efter ökad utbygg
nad av gång- och cykelvägar. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Inför arbetet med Översiktsplanen har det funnits ett behov av ett övergripande 
strategiskt dokument för cykelplanering som tar hänsyn till kommunens utveckling 
samt andra aspekter av cyklandet. Behov av riktning för hur kommunen bör prioritera 
bland insatser för cykel har också varit stort. Teknik och service har tidigare tagit 
fram underlag och prioriteringslistor för olika typer av stråk och dessa har använts 
som underlag för cykelstrategin. 

Tjänsteskrivelse från trainee Moa Larsson daterad 2015-01-15, bilaga. 
Cykelstrategi för Båstads kommun 
Bilaga 1 Stråköversikt 
Bilaga 2 Bedömning av värderosor 
Barnkonsekvensanalys 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Thomas Andersson (FP) yrkar på följande tillägg: Denna cykelstrategi noteras 
och ligger som ett underlag i arbetet med kommunens översiktsplan. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Cykelstrategin för Båstads kommun antas som underlag för arbetet med den 
kommunövergripande översiktsplanen. 

2. Denna cykelstrategi noteras och ligger som ett underlag i arbetet med 
kommunens översiktsplan. 

3. Kommunfullmäktige ska informeras om cykelstrategin. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

/Jj)J Jv' 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-01-15 

Handläggare: Moa Larsson 

Dnr: f<.'> l14bs ~ 35-V 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen (KS au) 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Cykelstrategi för Båstads kommun 
Bilaga 1 Stråköversikt 
Bilaga 2 Bedömning av värderosor 
Barnkonsekvens analys 

Samråd har skett med: 
Kristina Bell, Andreas Jansson, Camilla Nermark, Henrik Eliasson, Emma Johansson 

Cykelstrategi för Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (2) 

Kommunen står inför arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan i vilken det kommer krävas 
ett ökat hänsynstagande till hållbar utveckling. Att förbättra förutsättningarna för hållbara 
transporter är ett viktigt led i denna utveckling, men även ett sätt att följa upp de övergripande 
kommunala målen som bland annat strävar efter ökad utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

Inför arbetet med Översiktsplanen har det funnits ett behov av ett övergripande strategiskt 
dokument för cykelplanering som tar hänsyn till kommunens utveckling samt andra aspekter 
av cyklandet. Behov av riktning för hur kommunen bör prioritera bland insatser för cykel har 
också varit stort. Teknik och service har tidigare tagit fram underlag och prioriteringslistor för 
olika typer av stråk och dessa har använts som underlag för cykelstrategin. 

Aktuellt 
Mot bakgrund av kommunens förutsättningar har tre strategiområden formulerats inom ra
men för cykelstrategin: Stadsmiljö och detaljutformning, Kommunikation och service samt Ut
byggnad av strategiskt viktiga huvudstråk. 

Inom området Stadmiljö och detaljutformning ligger fokus på hur cykeln ska prioriteras i ga
turummet och hur detta ska gestaltas i den fysiska planeringen. Inom området kommunikation 
och service föreslås insatser och faciliteter för att underlätta för cyklisterna och öka cyldandets 
attraktivitet. Dessutom redogörs för hur kommunen kan kommunicera möjligheterna att cykla. 
Inom str;.ltegiområdet utbyggnad av strategiskt viktiga huvudstråk presenteras en strategisk 
cykelplah som identifierar stråk som är av strategisk betydelse. Vikten av sammanhängande 
huvudstråk i och mellan tätort betonats och särskilt de som har förutsättningar för hållbara 
vardagsresor. Hänsyn har tagits till kommunens utveckling i stort och de rörelsemönster som 
de nya tågstationerna medför har särskilt beaktats. 

150115\c:\users\moalarl \desktop\tjänsteskrivelse cykelstrategl.docx\ml 
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Övervägande/framtid 
Cykelstrategin och dess strategiska plan kommer fungera som ett underlag till arbetet med 
Översiktsplanen och bör även beaktas i framtagandet av prioriteringslistor för cykelstråk. Cy
kelstrategin ska fungera som ett vägledande övergripande dokument i all planering och allt 
arbete med cykelfrågor. 

Barn konsekvensanalys 
JA 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta cykelstrategin för Båstads kommun som underlag för arbetet med den kommunö- ( 
vergripande Översiktsplanen. 

Båstad 2015-01-15 ( 

~~~ 
Moa Larsson 
Trainee 

( 

( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-11 

§ 64 dnr. KS 168/10-210 

Exploateringsavtal avseende Trollbäcken i Båstad 
- nu fråga om överlåtelse av avtalet 

Blad 

36 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2013 att godkänna upprättat 
( förslag till exploateringsavtal med JM/Seniorgården AB avseende del av 

detaljplanen för del av fastigheten Båstad 109:2. Riksbyggen, genom Bonum 
seniorboende, har därefter förhandlat med Seniorgården AB om att överta de 
rättigheter och skyldigheter som Seniorgården AB har enligt exploateringsavtalet. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Riksbyggen, genom Bonum seniorboende, erbjuder nu Båstads kommun att till 
alla delar träda in i Seniorgården AB:s ställe som avtalspart med kommunen som 
motpart. Vidare förbinder sig Riksbyggen att frånträda avtalet i sin helhet, utan 
några krav på ersättning gentemot kommunen, om projektet inte påbörjats senast 
2015-12-31. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström och vik. exploaterings
ingenjör Per Sellden daterad 2015-01-20, bilaga. 
Förslag till exploateringsavtal mellan Båstads kommun och Seniorgården AB, 
PM från Riksbyggen, genom Bonum seniorboende. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Riksbyggen, genom Bonum seniorboende, godkänns att till alla delar träda in i 
Seniorgården AB:s ställe som avtalspart, med tillägget att bolaget förbinder sig att 
frånträda avtalet i sin helhet, utan några krav på ersättning gentemot kommunen, 
om projektet inte påbörjats senast 2015-12-31. 

2. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen ges i uppdrag att 
underteckna exploateringsavtalet. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

fJl- tfl 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-11 37 

KS § 65 dnr. KS 116/15-200 

Exploateringsavtal för fastigheten Varan 17:6 

En detaljplan för området Varan omfattande Varan 17:6 har upprättats och är nu 
föremål för antagagandehanläggning. Samhällsbyggnad har upprättat förslag till 
exploateringsavtal med ägaren till ovan nämnda fastighet, som syftar till att 
reglera detaljplanens genomförande. 

Avtalet avser att närmare reglera genomförandet av detaljplanen, exploaterings
området. Området avses att exploateras för bostads bebyggelse med möjlighet att 
uppföra 10 st. friliggande hus. I avtalet regleras frågor om fastighetsbildning, 
anläggningsarbeten, överföring av allmänna anläggningar, dagvattenhantering, 
gatukostnader, va-avgifter m.m. 

Tjänsteskrivelse från planstrateg Magnus Sjeldrup, daterad 2015-01-15. 
Plankarta, bilaga 1 
Teknisk specifikation, bilaga 2 
Omfattning och standard på allmänna anläggningsarbeten m.m, bilaga 3 
Överenskommelse med gemensamhetsanläggning, bilaga 4 
Bankgaranti, bilaga 5 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upprättat förslag till exploateringsavtal med Förvaltnings AB Himmel & Pannkaka 
godkänns. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

w.-- iw 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-01-15 

Handläggare: Magnus Sjeldrup 

Dnr: 1-41/6'9-315 kS l I b/1s - 200 
Till: Kommunstyrelsen via 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plankarta 
2. Teknisk specifikation 

Tjänsteskrivelse 

3. Omfattning standard på allmänna anläggningsarbeten mm 

1 (1) 

( 4. Överenskommelse med gemensamhetsanläggning 
5. Bankgaranti 

Exploateringsavtal för fastigheten Varan 17:6 
( Bakgrund 

( 

( 

En detaljplan för området Varan omfattande Varan 17:6 har upprättats och är nu föremål för 
antagagandehanläggning. Samhällsbyggnad har upprättat förslag till exploateringsavtal med 
ägaren till ovan nämnda fastighet, som syftar till att reglera detaljplanens genomförande. 

Aktuellt 
Avtalet avser att närmare reglera genomförandet av detaljplanen, exploateringsområdet. om
rådet avses exploateras för bostads bebyggelse och möjlighet att uppföra 10st friliggande hus. I 
avtalet regleras frågor om fastighets bildning, anläggningsarbeten, överföring av allmänna an
läggningar, dagvatten hantering, gatukostnader, va-avgifter mm. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Förvaltnings AB Himmel & 
Pannkaka. 

~~ Magnu . iel rup 
Plans ateg 

150115\c7\ms ~ 1,ftl 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 38 

KS § 66 dnr. KS 141/07-315 

Detaljplan för Varan 17:6 i Torekov - Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Planen har upprättats i syfte att möjliggöra en exploatering av 10 tomter för 
småhusbebyggelse i nordöstra Torekov. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-13, § 144, om upprättande av detaljplan 
för aktuellt område. Detaljplan upprättades och planförslag var utsänt på samråd 
under perioden 2009-04-16 till 2009-05-28. Inkomna yttranden sammanställdes och 
kommenterades i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras och därefter 
beslutade Kommunstyrelsen 2012-03-14 § 104 att utställning av planförslaget skulle 
ske. Planförslaget har varit föremål för utställning under tiden 2012-04-02 till 
2012-05-14. 

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett Utlåtande, se bilaga 3. 

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet 2014-04-14 men på grund av 
att exploateringsavtalet ej blivit undertecknat förrän nu har antagandeprocessen 
blivit fördröjd. 

Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark, daterad 2015-01-08, bilaga. 
Plankarta, daterad 2014-03-03, bilaga. 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2014-03-03, bilaga. 
Utlåtande, daterad 2014-03-03, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

llJ:;J'tV 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

2015-01-08 

Handläggare: Camilla Nermark, planingenjör 

Dnr: 141/07_315 
Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsens AU samt Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Per Sellden 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelse: 
1. Plankarta, daterad 2014-03-03 
2. Plan och genomförandebeskrivning, daterad 2014-03-03 
3. Utlåtande, daterad 2014-03-03 

1 (2) 

Detaljplan för Varan 17:6 i Torekov, Båstads kommun, Skåne län -
antagande 

Ärende 
Planen har upprättats i syfte att möjliggöra en exploatering av 10 tomter för småhusbe
byggelse i nordöstra Torekov. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-13 § 144 om upprättande av detaljplan för aktuellt 
område. 

Detaljplan upprättades och planförslag var utsänt på samråd under perioden 2009-04-16 
till 2009-05-28. Inkomna yttranden sammanställdes och kommenterades i en samrådsre
dogörelse. Planförslaget revideras och därefter beslutade Kommunstyrelsen 2012-03-14 § 
104 att utställning av planförslaget skulle ske. 

Planförslaget har varit föremål för utställning under tiden 2012-04-02 till 2012-05-14. 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett Utlåtande, se bilaga 3. 

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet 2014-04-14 men på grund av att exploa
teringsavtalet ej blivit undertecknat förrän nu har antagandeprocessen blivit fördröjd. 

Aktuellt 
Naturcentrum tog i oktober 2011 fram ett förslag till vattenvårdsåtgärder i samband med 
att detaljplan upprättades för Varan 17:1; en grannfostighet till Varan 17:6. De åtgärder 
som föreslogs i den utredningen gynnade även fastigheten Varan 17:6. Under 2012 la
des planarbetet ned för Varan 17: 1 på exploatörens begäran. 

150108\t\planavdelningen\dpl\2_pågående_planer\varan 17_6\04_antaga nde\varan 17_6, ny tjänsteskrivelse inför antagande i kf2015.doc\c 
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Genomförandet av detaljplanen för Varan 17:6 är avhängigt att åtgärder genomförs för 
att möjliggöra omhändertagande av dagvatten från området. Ett fle1tal olika alternativ 
har diskuterats med berörda markägare och länsstyrelse. 

Dagvattnet inom Varan 17:6 kommer dels att tas omhand lokalt på fastigheten i bl a 
fördröjningsmagasin och dels ledas via ett dike längs planområdets södra gräns vidare i 
ett dräneringsrör söderut till en befintlig damm på Varan 17: I . Länsstyrelsen beviljade 
2014-02-12 att dagvatten :far ledas från Varan 17:6 till dammen samt att bevattningsut
tag :far göras från dammen. Ett servitutsaval är tecknat mellan respektive markägare som 
reglerar dräneringsröret från diket på Varan 17:6 till dammen på Varan 17:1. 

Antagandet av detaljplanen är beroende av att ett exploateringsavtal upprättas och un
dertecknas av exploatören (fastighetsägaren) till planområdet samt sedan godkänns av 
Kommunstyrelsen. 

Exploateringsavtalet upprättas för att fördela ansvars- och kostnadsfrågor vid utbyggnad 
enligt detaljplanen. Avtalet kommer att reglera överlåtelse av allmän platsmark samt 
utbyggnad av VA-ledningar och gatumark. Dessutom kommer exploateringsavtalet be
handla kostnader förenade med hur man löser områdets dagvattenproblematik. 

Ställningstagande 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med utlåtandet. 

Samhällsbyggnad föreslår att Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Varan 17:6. 
Till planen hör ett exploateringsavtal. Exploateringsavtalet behandlas av Kommunsty
relsen medan detaljplanen går vidare från Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige. 
För att planen ska kunna antas måste också exploateringsavtalet antas. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunfullmäktige godkän
ner och antar detaljplanen. 

Förslag till beslut: 
Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. 

BÅSTADS KOMMUN 
Samhälls byggnad 

Camilla Nermark 
Planingenjör 

1501081807\c 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-02-11 

KS § 67 dnr. KS 678/14-315 

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förs löv, 
- Beslut om antagande 

39 

Beskrivning av ärendet Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av 
flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige 2013-03-12 
att placera den nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. 

Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft 2009-01-02. Planen omfattar i allt 
väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrym
mande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen 
är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykel parkering samt gång- och cykel
bana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle. Perrong samt 
gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på 
Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. 

Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark 2015-01-15, bilaga. 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2015-01-15, bilaga 1 
Plankarta, daterad 2015-01-15, bilaga 2 
Illustrationsplan, daterad 2015-01-15, bilaga 3 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

WJw 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Återremiss av detaljplan för Laxen 6 m.fl. i Båstad -
Beslut om antagande 

40 

Beskrivning av ärendet Detaljplanen för Laxen 6 m.fl. återremitterades vid beslut om antagande av 
kommunfullmäktige 2014-12-17 § 218 med följande motivering: 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

"Ärendet återremitteras för att i beslutsunderlaget tydliggöra vad det är som gäller. 
Hela Länsstyrelsens yttrande ska finnas med i beslutsunderlaget". 

Kommunstyrelsen beslutade att påbörjar arbetet med detaljplanen för området redan 
2007- 02-07. Beslutet grundade sig på inkommen ansökan avseende omvandling av 
byggnaden på Laxen 6 från hotell till ca 7-8 lägenheter samt lokalytor för allmänheten 
på nedre våningsplan. Planarbetet stannade av under hösten 2007 p.g.a. diskussioner 
kring en riskbedömning. Planarbetet återupptogs 2012-02-06, denna gång med lite andra 
utgångspunkter. Nu fanns även tankar på att riva delar den befintliga byggnaden utmed 
Killebacken och istället uppföra en större byggnad med lägenheter i 1,5-plan samt garage 
i suterrängvåning. Över garaget var även tanken att anlägga ett däck som kan fungera som en 
del i innergården. Även grannfastigheten Laxen 7 togs nu med i planarbetet för att planläggas 
enligt befintliga förhållanden d.v.s. bostadsmark. 

Planen har genomgått samråd (2013-03-20 till 2013-05-01) och granskning 
(2014-04-24 till 2014-05 -22) och har under arbetets gång bearbetats bl.a. utifrån 
inkomna synpunkter. 

Tjänsteskrivelse från kart/GIS-ingenjör Emma Salomonsson, daterad 2015 -01-20, 
bilaga. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-17 § 218, bilaga. 
Planbeskrivning 2014-11-17 
Plankarta med planbestämmelser 2014-11-17 
Granskningsutlåtande 2014-12-04 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2014-05-19 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Thomas Andersson (FP) : Bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Detaljplan för Laxen 6 rn .fl . antas efter justeringar i enlighet med 
granskningsutlåtandet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

/Jtbhl 
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KS § 69 dnr. KS 112/14-315 

Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m.fl. - Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Willab Garden AB bedriver idag verksamhet på Östra Karup 24:2 och planerar för en 
utbyggnad och expansion av verksamheten. De har därför 2014-01-20 inkommit med 
en begäran om planbesked för del av fastigheten Östra Karup 23:1. Förfrågningen rör 
detaljplaneläggning av ett markområde öster om befintlig anläggning som ska möjlig
göra för byggnation av två lagerlokaler. Aktuellt område berör delvis detaljplan 1592 
planlagd som "Huvudgata" och "Park". Gatan och parken har dock aldrig byggts ut, i 
planbeskedet anges därför att den delen av detaljplanen borde upphävas då den inte 
fyller någon funktion. Planbesked för del av Östra Karup 23:1 beviljades av 
kommunstyrelsen 2014-03-12, § 75. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 
2015-01-12, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 

Christer de la Matte (M) med bifall från Kerstin Gustafsson (M), Thomas 
Andersson (FP) och Ingela Stefansson (S): Bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m.fl. antas. 

Justerandes siRnaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

Ufi_~W 
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Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-01-12 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: B2014/766 K t) 112/I11 - 315 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad/Planassistent Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plankarta, 2015-01-12 
2. Planbeskrivning, 2015-01-12 
3. Granskningsutlåtande, 2015-01-12 

Samråd har skett med: 
Magnus Sjeldrup 

Tjänsteskrivelse 

Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m.fl. - beslut om antagande 

Bakgrund 

1 (1) 

Willab Garden AB bedriver idag verksamhet på Östra Karup 24:2 och planerar för en utbygg
nad och expansion av verksamheten. De har därför 2014-01-20 inkommit med en begäran om 
planbesked för del av fastigheten Östra Karup 23:1. Förfrågningen rör detaljplaneläggning av 
ett markområde öster om befintlig anläggning som ska möjliggöra för byggnation av två lager
lokaler. Aktuellt område berör delvis detaljplan 1592 planlagd som "Huvudgata" och "Park". 
Gatan och parken har dock aldrig byggts ut, i planbeskedet anges därför att den delen av de
taljplanen borde upphävas då den inte fyller någon funktion. Planbesked för del av Östra Karup 
23:1 beviljades av Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 75. 

Aktuellt 
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under perioden 2014-11-27 till 2014-12-
28 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera möjligheter att lämna in synpunkter. För 
en sammanfattning av de synpunkter som har lämnats in se granskningsutlåtandet, bilaga 3. 

Ställningstagande 
Utifrån ovan givna förutsättningar föreslås att detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m.fl. an
tas. 

Förslag till beslut 

1. Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m.fl. antas. 

Båstad 2015-01-12 

'b~_;;; ~,~ ____. B enn1{'El'l'ä'SSo n 
Planarkitekt 

150113\le\ h 
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dnr: KS 

Beskrivning av ärendet Katarina Toremalm (MP) väcker nytt ärende angående miljöpåverkan och 
miljöanalyser. Katarina önskar att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan 
politiskt beslut ska fattas. Detta ska finnas med i slutet av handlingarna, precis 
som i de ärenden där det gjorts en barnkonsekvensanalys. Lär av regionen och 
se hur andra kommuner har gjort. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för sedvanlig beredning. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

L/j J h' 
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