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Beslut 

KS au § 35 

Godkännande av dagordningen 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende 31 och 32 utgår. Blir informationspunkt på dagens sammanträde. 

Ärende 9 utgår. Tas upp på nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsut
skott. 

Ärende 23 utgår. Hamnbolaget ska bjudas in till nästa sammanträde med kommun
styrelsens arbetstutskott. 

Kerstin Gustafsson (M) ställer fråga om när ärendet om FINSAM kommer för beslut. 
Ordförande meddelar att det ska informeras om FINSAM på nästa sammanträde 
med arbetsutskottet. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

dnr. KS 304/15 -903 

Ersättarnas närvarorätt på arbetsutskottets sammanträde 
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Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente§ 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde 
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 

)usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

KS 305/15 -903 (se även dnr. på resp. punkt) 

I nformationsärenden 

a) Information om lagändringar fr.o.m. 2015-01-01 för detaljplaner 
och planprocesser (Lisa Rönnberg) 

b) Fördelning av kulturbidrag (Helene Steinlein) 
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c) Ny regional kulturplan 2016 - 2019: Information+ bildspel (Helene Steinlein) 

d) Försörjningsstöd (Henrik Andersson). 

e) Information om återvinningscentralen i Svenstad. (Anna Sällberg och Cecilia Halm-
berg NSR). 

f) Boende för ensamkommande barn (Henrik Andersson) 

g) Stormskador efter "Egon", bilaga (Jenny Hertsgård) 

h) OVK: Sammanställning 2014, bilaga (Mia Lindell/Båstadhem AB) 

i) Villa Böske (Mia Lindell) 

j) Maskinhall i Svenstad (Mia Lindell) 

k) Ny städ upphandling, bilaga (Monika Lindkvist) 

1) Information om årsredovisning 2014 (Johan Linden) 

m) Möte med Laholm om Skottorps vattenverk, bilaga (Bo Wendt) 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 38 KS 306/15 -903 (se även dnr. på resp. punkt) 

Delgivningar 

1. Ärendestatistik, IOF Vuxna. Dnr: KS 245/15-600 

)usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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dnr. KS 201/15-901 

Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väckte ett nytt ärende på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
möte 2015-01-28. Hon önskar att ledamöterna i styrelsens arbetsutskott får 
låna en dator under mandatperioden för att kunna arbeta effektivt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet avslutas med hänvisning till planering som pågår med att införa läsplattor 
till politiken. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 40 dnr. KS 1859/13-901 

Uppföljning av intern kontroll 2014 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll stadgas att kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt 
från rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, 
i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana. Förvaltningen har 
utfört kontroller enligt antagen plan för 2014 för varje verksamhetsområde 
inom kommunstyrelsen. Resultatet av utförda kontroller presenteras av bifogad 
rapportering. Kommentarer till eventuella avvikelser och åtgärdsplaner framgår 
av den bifogade rapporteringen samt i förekommande fall separat skrivelse från 
verksamhetsområdet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

justerandes si naturer 
Utskott/pre · KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

jr/ 
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KS au § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

dnr. KS 145/13 -906 

Överföring av investerings- och exploateringsmedel 
från 2014 till 2015 

Beskrivning av ärendet Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2014 till 120.601 tkr 
inkl. exploateringsutgifter. Utfallet uppgår till 95.092 tkr vilket ger 
en avvikelse gentemot budget på 25.509 tkr. Avvikelsen fördelar sig 
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19.485 tkr på VA-investeringar, -342 tkr på skattefinansierade investeringar, 
-2.185 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och 8.551 tkr på 
exploateringsutgifter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. 

Föredragande Johan Linden, ekonomichef. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgeterade investeringsmedel om -3.603 tkr överförs från 2014 till 2015 
varav -4.444 tkr avser VA-investeringar, -1.334 tkr avser skattefinansierade investe
ringar och 2.175 tkr avser medel för finansiering av statlig infrastruktur. Därtill 
överförs budgeterade exploateringsutgifter om -600 tkr från 2014 
till 2015. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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dnr. KS 835/14-200 

Svar på medborgarförslag - Kommunala tomter i Lindströms backe 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag om kommunala tomter i Lindströms backe i Västra Karup 
har inkommit till Båstads kommun 2014-05-27. Förslaget ger utryck för önskemål 
om att inrätta en tomtkö för Lindströms backe, avsätta budgetmedel till projektering av 
kommunala tomter samt att planeringen av området ska ske i samråd med 
lokalbefolkningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och 
projektingenjör Fredrik Jönsson, bilaga. 

Föredragande Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 43 dnr. B 2015-47, KS 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Beslut om granskning 

Beskrivning av ärendet 2014-06-25 beslutade kommunstyrelsen att förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:7 
får upprättas samt samråd hållas. Syftet med planläggningen är att möjliggöra att 
kommunen tar över ansvar för väghållningen för Stationsterrassen i sin helhet. 
Detta i enlighet med ett avtal med Trafikverket som kommunfullmäktige beslutade 
gå vidare med 2014-03-12, gällande bland annat genomförande och finansiering 
av Inre Kustvägen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Emma Johansson, planarkitekt. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/pr 

<jw 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget godkänns för granskning med revideringar i enlighet med samråds
redogörelsen. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

dnr. KS 1627 /14-900 

Gatunamn: Grevie Kyrkby, Grevie 28:1 
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Beskrivning av ärendet Området Grevie Kyrkby, Grevie 28:1, behöver namnsättas med tre vägnamn. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, med tillhörande bilaga. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Vägarna ska heta Hästskovägen, Sulkyvägen och Travvägen. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Gatunamnen i Grevie Kyrkby ska vara: 

Hästskovägen 
Sulkyvägen 
Travvägen 

justerandes si natu rer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

dnr. KS 315/15 -900 

Gatunamn: Glimminge Plantering, Glimminge 48:2 
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Beskrivning av ärendet I detaljplanen för del av Glimminge 48:2 finns behov av att namnsätta en väg. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, med tillhörande bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Det nya vägnamnet i Glimminge plantering, Glimminge 48:2 ska vara 

Beckasinvägen 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

dnr. KS 314/15 -900 

Gatunamn: Heden, Hemmeslöv 10:10 
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Beskrivning av ärendet I detaljplanen för Hemmeslöv 10: 10 finns behov av att namnsätta tolv vägar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, med tillhörande bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/ 

~h/ 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Gatunamnen på Heden, Hemmeslöv 10:10, ska vara: 

Vildapel vägen 
Körs bärsvägen 
Bigarråvägen 
Klarbärsvägen 
Blåbärsvägen 
Enbärsvägen 
Krusbärsvägen 
Lingonvägen 
Björnbärsvägen 
Smultronvägen 
Kråkbärsvägen 
Snöbärsvägen 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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dnr. KS 322/14-350 

Svar på medborgarförslag - Namn på Båstads nya stadsdel 

Beskrivning av ärendet 2014-03-03 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige avseende 
namnsättning av ny kommundel i Hemmeslöv. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget att namnsätta den nya kommundelen 
i Hemmeslöv till "Bellevue". 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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 - Omprövning av serveringtillstånd 
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Beskrivning av ärendet  blev 2014-01-21 beviljade tillstånd att servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 

. Detta serveringstillstånd 
ska nu omprövas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, 
med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §beviljas  
 att servera spritdrycker, vin, starköl och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten på  
 

2. Serveringslokal är matsalar, bar och uteservering enligt ritning. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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dnr. KS 8/15-603 

 - Ansökan om serveringstillstånd 

Blad 

16 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på   
har inkommit från . Önskade serveringslokaler är matsal och 
uteservering enligt ritning. Önskade serveringstider är 11.00 - 01.00 alla 
dagar året runt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boldund, 
med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §beviljas  
tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker 
till allmänheten på . 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 50 dnr. KS 73/14-900 

Svar på medborgarförslag - Allmänt förbud mot 
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning 
inom kommunen 

Beskrivning av ärendet 2014-01-15 inkom ett medborgarförslag, "Allmänt förbud mot fyrverkerier 
och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen". Slutsatsen i 
medborgarförslaget är att man önskar ett allmänt förbud mot okontrollerat 
användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. Verksamhetsområde 
Samhällsskydd har besvarat medborgarförslaget i samråd med polismyndigheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällskyddschef Anders Nilsson, bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/pre · iu 
9w 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KSau § 51 dnr. KS 

VA-ledningar i Öllövsstrand 

Beskrivning av ärendet NSVA har tillsammans med kommunen tagit fram en landsbygdsstrategi 
gällande utbyggnad av vatten och avlopp på landsbygden. Strategin är 
beslutad av kommunfullmäktige samt godkänd av länsstyrelsen. Öllövsstrand 
ligger med i strategin med utbyggnad senast 2017. Verksamhetsområde för 
det aktuella området i Öllövsstrand är beslutat 2012, vilket innebär att kommunen har 
skyldighet att anordna vattentjänster. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, bilaga. 

Föredragande Fredrik Jönsson, projektingenjör. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Bifall till förslaget att 0, 9 mkr omfördelas från projektet 
Tarravägen till projektet Öllövsstrand. 

Proposition 

Förslag till beslut 

Bo Wendt (BP) : Ärendet utgår idag. NSVA ska kontaktas för att tillsammans med 
länsstyrelsen diskutera huruvida landsbygdsstrategin kan ändras och föreslå 
kommunfullmäktige att upphäva verksamhetsområdet alt. ta ut särtaxa. 

Efter framställd proposition på om ärendet ska utgå eller avgöras idag finner 
ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. 0,9 mkr omfördelas från projektet Tarravägen till projektet Öllövsstrand. 

j usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Svar på medborgarförslag - Avfallspåsar och 
brottsförebyggande arbete i Båstads kommun 
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Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag, "Brottsförebyggande arbete i Båstads 
kommun". Det handlar om att en gång per år delas kompostpåsar samt 
mjukplastsäckar ut till alla abonnenter i kommunen. Utdelningen sker 
under januari, februari och mars, vilket resulterar i att de som har 
fritidsabonnemang också får ut kompostpåsar som ligger väl synliga för 
förbipasserande, ibland ända fram till sommaren. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att hantera kompostpåsarna enligt 
bilagt förslag från Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). 

2. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen kan medborgarförslaget 
bifallas i sin helhet. 

justerandes si naturer 
I<S/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 53 dnr. KS 

Bjäre Challenge - Ansökan om evenemangsbidrag 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har mottagit en ansökan om evenemangsbidrag från 
IS Göta Friidrott, hemmahörande i Helsingborg, och Båstad Marathonklubb 
som vill genomföra Bjäre Challenge 26-28 juni 2015, ett tredagarsevenemang 
med olika löpartävlingar så som Marathon, stafettlöpning, extreme run, 
barnlopp m.m. Teknik och service har inga ekonomiska medel riktade till att 
stödja hit kommande evenemang. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, bilaga. 

Föredragande Jenny Hertsgård, parkingenjör. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): (S) ser positivt på arrangemang som bidrar till folkhälsa. (Helt i 
linje med folkhälsoprogrammet). Bjärebor, "gäster" och företag som har stafettlag 
bidrar till en folkfest. Båstads kommun ska stödja detta genom att detta år: 
Ge ett bidrag på 20 tkr. Tas visa medel som står till kommunstyrelsens förfogande. 
Upplåta mark gratis. 
Låna ut idrottshallen. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Reservation 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Teknik och service följer de riktlinjer och taxor som är gällande tills ny 
evenemangsstrategi är tagen till beslut. 

2. Ansökan om evenemangs bidrag för Bjäre Challenge avslås. 

Mot beslutet till förmån för sitt yrkande som avslagits reserverar sig 
Ingela Stefansson (S). 

I usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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dnr. KS 1544/14-350 

Svar på medborgarförslag - Trafikreglering på strandpromenaden 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag om trafikregleringen på 
Strandpromenaden mellan Havs badsvägen och strax öster om Sjövägen. 
I medborgarförslaget ges synpunkter och förslag på förändring av nuvarande 
trafikreglering. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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dnr. KS 1129 /12-900 

Svar på motion från Bjärepartiet - Öppethållande 
av ungdomsgårdar i Båstads kommun 
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Beskrivning av ärendet Helena Stridh (BP) lämnade 2012-06-15 in en motion gällande öppethållande 
av kommunens ungdomsgårdar året om. Motionen blev återremitterad 
2013-05-20 till Teknik och service för att kompletteras med kostnadsberäkning 
samt kartläggning av behovet av att ha öppet året om. Kommunfullmäktige 
beslöt 2014-11-26 om återremiss för att finansieringen av öppethållandet 
skulle klargöras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Mia Lundström och Johan Linden, daterad 2015-01-28, 
bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Musteriet håller öppet sommaren 2015 t.o.m. den 10 juli. Öppettiderna är 
tisdag-torsdag kl. 14.00-21.00 och fredag kl. 16.00-23.00. 

3. Utvärdering/återkoppling av det utökade öppethållandet ska ske till 
KSau 2015-09-30. 

4. För att under 2015 finansiera de kostnader som undersökandet av behovet 
av utökat öppethållande medför ianspråktas 100 tkr av de medel som finns 
till KS förfogande under 2015. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 56 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  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 

Beslut 

Utskott/ 

~r( 

Ärendet återremiterades i KS 2015-02-llför förtydligande av hyreskontraktet. Samtidigt 
delgerades rätten att fatta beslut i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Tjänsteskrivelse från assistent Mia Lundström, daterad 2015-01-05, 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Hyresavtal mellan Båstads kommun, Teknik & service och  
gällande hyra av Malenbadets cafe 2015-04-01- 2020-03-31 godkänns. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 57 dnr. KS 313/15 -315 

Planläggning av Böske 37:1 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. För att skapa ytterligare 
tomtmark med inlandslokalisering och med syfte att skapa kvalitetsboende 
för fast boende önskar Mittkoalitionen aktivera exploatering av Böske 37:1. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

Mittkoalitionen föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 
att ge förslag på expoatering och tidplan för Böske 37: 1. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 

Kerstin Gustafsson (M): Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ansökan om 
planläggning av fastigheten Böske 37:1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ansökan om planläggning av fas
tigheten Böske 37:1. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25 

KS au § 58 dnr. KS 312/15 -900 

Uppdatering av bidragsnormer för föreningar 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. Båstads kommun 
ger föreningar möjlighet att söka bidrag för såväl verksamhet som 
anläggningar och dess drift. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Mittkoalitionen föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 
att se över bidragsnormerna så att eventuellt reviderade normer kommer 
att gälla från 2016-01-01. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

25 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till bidragsnormer. 

2. Förslaget ska vara färdigt för behandling av kommunstyrelsen senast den 
14 oktober 2015. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 59 dnr. KS 311/15 -380 

Program för idrott och det rörliga friluftslivet 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. Idrottsrörelsen är en 
vital del för vidmakthållande och förbättringar i folkhälsan. Idrott har stor 
betydelse i människors liv, för såväl aktiva som passiva utövare. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Mittkoalitionen föreslår att en beredning tillsätts för att ta fram ett program 
för ovanstående som utgör underlag för planlagda insatser. Mittkoalitionen 
föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att senast till 
KS-sammanträdet i maj 2015 ta fram förslag till uppdragsbeskrivning för att 
föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att ta fram förslag till en uppdragsbe
skrivning till en tillfällig beredning för att ta fram ett förslag till ett program för 
idrott och det rörliga friluftslivet. 

j usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25 

KS au § 60 dnr. KS 310/15 -900 

Kommunens näringslivspolicy 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 

Underlag till beslutet 

Deltar ej i beslutet 

Förslag till beslut 

Mittkoalitionen föreslår att uppdra till förvaltningen att göra en översyn 
av Båstads kommuns näringslivspolicy. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 

Kerstin Gustafsson (M) och Christer de la Matte (M) deltar ej i beslutet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Blad 
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1. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera näringslivspolicyn utifrån fullmäktiges 
näringslivsmål. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KSau § 61 dnr. KS 309-15 -460 

Kommunikation: "Hela Bjäre ska leva" 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Mittkoalitionen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
snabbutreda kommunikationsbehoven och ge förslag som tillgodoser den 
politiska viljeinriktningen i största möjliga mån. Förslaget ska behandlas 
senast på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-14. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av persontransporter i kommunen 
i framtiden. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 




