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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2015-04-15 

Bo Wendt (BP), Ordförande. Närvarande §100-126 
GöstaGebauer (C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande§ 127-132 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Helena Stridh (BP) 
James Johnson (BP) 
Johan L. Forsberg (C), tjg. ersättare för Uno Johansson (C) 
Katarina Toremalm (MP) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Christer de la Motte (M) 
ÅsaRagnarsson (M), närvarande§ 100-118 
Thomas Andersson (FP) 
Göran Klang (S) 
Carolin Gräbner (SD) 
Mats Lundberg (FP), tjg. ersättare för ÅsaRagnarsson (M) §119-132 
Hans Grönkvist (BP), tjg. ersättare för Bo Wendt (BP)§ 127-132 

Hans Grönkvist (BP), ej tjg. ersättare 
Emma Jönsson (MP), ej tjg. ersättare 
Jessica Andersson (S), ej tjg. ersättare 
Kommunchef Katarina Pelin 
Nämndsekreterare Linda Wahlström 

Thomas Andersson (FP), ersättare Ingela Stefansson (S) 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 20 april2015 kl. 15.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Samman trädes da tum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2015-04-15 

Från och med 2015-04-21 till och med 2015-05-12 

Kommunkontoret i Båstad 

Linda Wahlström 

Sida 

l av41 

§ 100-132 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

l n n e hållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 

KS § 100 Dnr KS 84/1038 

Godkännande av dagordningen 

KS § 101 Dnr KS 000291/2015- 903 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 

KS §102 Dnr KS 000289/2015- 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

KS § 103 Dnr KS 000148/2015- 904 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 

KS § 104 Dnr KS 000290/2015- 903 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 

KS § 105 Dnr KS 000145/2013- 906 
Budget 2014 och plan 2015-2016 

KS § 106 Dnr KS 000255/2015- 800 

Miljöanalyser inför politiskt beslut i ärenden 

KS § 107 Dnr KS 000996/2014- 412 

Båstads Hamn, godkännande av investeringar 2014 

KS § 108 Dnr KS 000492/2015- 412 

Hyresavtal inom hamnen i Båstad 

KS § 109 Dnr KS 001572/2013- 500 

Båstads kommuns inträde (delägarskap) i Sydvatten AB 

KS § 110 Dnr KS 000493/2015- 500 

Dagvattenpolicy för Båstads kommun 

KS §111 Dnr KS 000398/2015- 350 

Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs Iv 1723 
mellan Förslöv och Fogdarp 

KS § 112 Dnr KS 000611/2014- 600 

Medborgarförslag-Ny förskola i Förslöv 

KS § 113 Dnr KS 001868/2013 - 900 

Motion: Vita jobb 

KS § 114 Dnr KS 000248/2015- 800 

Sida 

2 av40 

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmilj ö, remissversion-God havsmiljö 2020, del4-
Dnr 3563-14 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 115 Dnr KS 002040/2014- 800 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt- 2015-2021 

KS § 116 Dnr KS 000425/2014- 901 

Sida 

3 av40 

Initiativärende från Demokratiberedningen - Inrättande av ungdomsråd eller liknande för att 
öka ungas delaktighet 

KS § 117 Dnr KS 000501/2015-900 

Resepolicy för Båstads kommun 

KS § 118 Dnr KS 000770/2012- 500 

Inrättande av en modern Återvinningscentral (ÅVC) i Båstads kommun: Utredningsuppdrag, 
lokalisering, anläggning m.m. Vistorp 7:19, Vistorp 9:2 Vistorp 8:14 

KS § 119 Dnr KS 000476/2011- 566 

Motion - Inrättande av en modern återvinningscentral, Svenstad 

KS § 120 Dnr KS 000524/2015- 900 

Redovisning av ej avslutade motioner 2015 

KS § 121 Dnr KS 000502/2015-800 

Livsmedelspolitiskt program för Båstads kommun 

KS § 122 Dnr KS 000332/2015- 200 

Rivning av villa samt lada på Böske 37:1 samt maskinhall Svenstad 4:6 

KS § 123 Dnr KS 000298/2015- 315 

Uppdragsbeskrivning, sammaställning av program för ny fördjupad översiktplan Norrviken
Kattvik 

KS § 124 Dnr KS 000207/2014- 315 

Program för ny översiktsplan- uppdrag till Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

KS § 125 Dnr KS 000313/2015- 315 

Planläggning av Böske 37:1 

KS § 126 Dnr KS 000518/2015- 315 

Ny detaljplan för hamnen i Båstad - uppdrag till förvaltningen 

KS § 127 Dnr KS 000496/2015- 315 

Inriktningsdokument för Båstads utveckling 

KS § 128 Dnr KS 000495/2015- 315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1, Båstads kommun 

KS § 129 Dnr KS 001327/2014- 315 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:2 

KS § 130 Dnr KS 001946/2012-315 

Detaljplan för Östra Varegården 1:36 repektive 1:38 

KS § 131 Dnr KS 000580/2015 -903 
Ändring av den politiska organisationen - KS au ska slopas och KS ska sammanträda 2 ggr j mån 

KS § 132 Dnr KS 000582/2015- 200 
Anhållan om utredning- fattat beslut om att stoppa om byggnation av JV9 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

IJ~fv , 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 4av40 

Beslut 

KS § 100 

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Extraärenden: 

33 b) Ingela Stefansson (S) - Kommunstyrelsens arbetsutskott ska slopas och 
kommunstyrelsen ska istället sammanträda två gånger /månad. 

33 C) Thomas Andersson (FP)- Utredning kring fattat beslut att stoppa 
orobyggnationen av JV). 

Utgår från dagens sammanträde: 

Informationpunkterna 5 b och 5 e utgår idag och tas upp på kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. 

Ärendena nr 27- Inköps- och upphandlingspolicy, samt ärende nr 28- Svar på 
revisionsrapport om upphandlingsverksamheten utgår idag och tas upp på 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 5 av40 

KS § 101 Dnr KS 000291/2015- 903 

Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 

A) Tunnelinvigningen dec 2015. Utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen. 

B) VA-samarbete med Laholm. KommunchefKatarina Pelin 

C) Optimering av utredningsresurser. Kommunchef Katarina Pelin 

D) Utvärdering av insatser vid vattenproblem i Förslöv och Grevie februari 
2015. UlfThysell NSVA. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

@ J)V 
T 

2015-04-15 

KS § 102 Dnr KS 000289/2015- 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

1. Utlåtande från miljöavdelningen Båstads kommun- Skogslidens 
avdelningskök, Malen 1:263. Dnr. KS 000513/2015 -800. 

2. Protokoll från Båstadhem AB 2015-02-26, 2015-03-19. D nr. KS 
000350/2015 -900. 

6av40 

3. Pratkoll från styrelsemöte NSR AB 2015-02-13. Dnr. KS 000187/2015 -500. 

4. Protokoll från styrelsemöte NSVA 2014-03-19, 2014-06-12,2014-10-02, 
2014-11-25. Dnr. KS 000527/2015-500. 

5. Protokoll från CESAM, Centrala samverksamsgruppen. 2015-01-22,2015-
03-09. Dnr. KS 000525/2015 -900. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Il Jlv 
v , 

2015-04-15 7 av40 

KS § 103 Dnr KS 000148/2015- 904 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 

1. Personalärenden, lista daterad 2015-03-27. 

2. Individ och familj, vuxna, 2015-02-27-2015-04-01. 

3. Teknik och service Sven-Inge Granlund. Lista daterad 2015-03-09. 

4. Teknik och service Mia Lundström. Lista daterad 2015-03-09 

5. Teknik och service Andreas Jansson. Lista daterad 2015-03-18 

6. Kommunledningskontoret Marianne Fredriksson. Dödsboanmälan. Lista 
daterad 2015-04-01. 

7. Samhällsbyggnad Lisa Rönnberg. Lista daterad 2015-01-22 . 

8. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, (finns på 
www.bastad.se) 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdr<IgSbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kom m unstyreisen 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

l) 21Y 
l 

2015-04-15 8 av40 

KS § 104 Dnr KS 000290/2015-903 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 

För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns 
det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. 

Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över 
de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats 
för beredning. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Beslutsloggen daterad 2015-04-08 godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 
2015-03-30 

§ 28, KS 2012-01-11 185/12 
OVK-besiktningar och 
ventilationsanläggningar 

§ 133- KS 2013-05-08 1448/13 
Gernerisamt löne- och 
pensionscentra iSkåne 
Nordväst 

§ 137- KS 2013-05-08 
CEMR -deklarationen 
(H andUngsplan) 

510/12 

,.,.- -- ·- --

Beslutslogg kommunstyrelsen 2015 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De som 
servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska 
åtgärdas omgående. 

En återrapportering ska ske till KS i april månad den första fem åren 

Information KS 13 maj 2015 

En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014. 

Information KS 13 maj 2015 

* 1- Förvaltningens status på ärendet. 

TS/ 
B å-
stad-
hem 

HR-
ch e-
f en 

HR 
ch e-
f en 

* 2 -Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

Båstadhem arbetar med l Nytt 
detta tillsammans med ärende 
teknik och service. 
Information på KS 
2014-03-12. 
Att kommas ihåg av HR- Arligen i 
chefen april må-

n ad 
2015-
2018 

HR-avdelningen arbetar Inform-
med att samordna järn- ation 
ställdhetsarbetet igen till 
(CEMR-deklarationen) KS våren 
med andra verksam- 2015 
hetsutvecklande pro-
cesser såsom kommu-
nens chefsutvecklings-
program samt nya mål-
struktur. 

Anna Häckert och Ma-
rianneMalm informe-
rade KS 2014-12-03 om 
detta. 

;f z 
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§ 13, KS 2015-01-14 143/15 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för genom- l Bildning l För handläggning på l Nov/Dec 
Handlingsplan för kul- förande av kulturprogrammet. Handlingsplanen ska vara färdig senast den 1 och arbete bildning och arbete 2015 
turprogrammet oktober 2015. 

§ 14, KS 2015-01-14 2013/14 Samhällsbyggnad ges i uppdrag att återkomma med en närmare beskrivning Samhälls- För handläggning på KS au 1 
Planprogram för Båstads av erforderlig specialistkompetens, konstnader för konsultstöd samt finan- byggnad samhällsbyggnad april 
utveckling siering av uppdraget i övrigt. 2015. KS 

15 april 
2015 

§ 21, KS 2015-01-14 1974/14 Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska Teknik- För handläggning i för- NovjDec 
fastställande av evene- vara klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal3 /2015 för att och ser- valtningen. 2015 
mangstid för 2015 (Ut- kunna gälla från och med 1 januari 2016. vice 
redning gällande översyn 
av riktlinjer och policy för 
eveneman 
§52, KS 2015-02-11 

--
111/15 Förvaltningen får i upp~rag att reGiovisa invigningsaktiviteternas huvuddrag l Utveckl- l INform~tion kommer ges l KS april 

Tunnelinvigning 
l 1 

med särskilt fokus på PR fö tkommunen ö ch kollektivtr.afibesandet. ingsstra- på KS 15 aprH 2(Q15 , 2015 
tegen 

§58, KS 2015-02-11 436/11 Fokusera i de fortsatta överläggningarna med Skånetrafik~n på att få till Kommun-J Ska informeras ompå KS l KS juni 
Överenskommelse med stånd en fortsatt trafikering av 506:an mellan Båstad och Angelholm och dels chefen 2015-06-10 2015 
skånetrafiken gällande förslag till kompletteringstrafik inom kommunen för att skapa ett bättre 
regionbusstrafik i Bå- bussnät. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2015-06-10. 
stads kommun 
§ 61, KS 2015-02-11 781/14 Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som be- Vård- och För handläggning hos Tidigast 
Utredning om sänkta in- rör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar om- vård- och omsorgschefen. KSmaj 
satstider vid akut sjuk- vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. sorgsche- 2015 
domstillstånd f en 
§ 75, KS 2015-03-11 1859/ Vid KS 2015-06-10 ska kommunstyrelsen få återkoppling avseende det som Ekonomi- J För handläggning hos l KS juni 
Uppföljning av intern 2013 yrkats vid sammanträdet 2015-03-11. chefen ekonomichefen. 2015 
kontroll2014 

§ 82- KS 2015-03-11 1747/ Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda Myndig- J På remiss hos myndig- l? 
VA-ledningar 2012 anläggningarnas status och kvalitet samt belastnings beräkning. hets- hetsnämnden 
Öllövsstrand nämnden 

1 

/ ) 

3Jv 



§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind
ströms backe i Västra 
Kar u 

D Al" 

478/ 
2015 

~ ~ 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 

--- ,..-,. 

Samhälls- l För handläggning i för
byggnads- valtningen. 
chefen 

'/-1tv 

? 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 9 av40 

KS § 105 Dnr KS 000145/2013- 906 

Årsredovisning 2014 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick tilll0,5 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse i förhållande till budget med l, 7 mkr. Resultatet för 2013 var 19,8 
mkr. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förslag till beslut 

ff}2hl 
l 

Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i underskott 
jämfört med budget. Om den avsatta reserven för demografiska förändringar 
räknas med 
blir verksamheternas budgetavvikelse lägre, endast -1,2 mkr. Den 
demografiska reservens syfte är att täcka upp volymrelaterade förändringar 
inom barnomsorg 
och skola samt hemtjänst och vårdboende. Att det totala resultatet ändå blev 
l, 7 mkr bättre än budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och förskjutna 
aktiviteten inom investeringsverksamheten vilket hållit kostnaderna för 
avskrivningar och 
nya räntekostnader nere. En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som 
medfört lägre räntekostnader än budgeterat. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefJohan Linden, daterad den26mars 2015. 
Förslag till årsredovisning 2014. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 

2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31 december 2014 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamåL 
Därefter finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 
6 501 082 kr. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

Dnr KS 000255/2015- 800 

Miljöanalyser inför politiskt beslut i ärenden 

Sida 

lO av 40 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har väckt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser med 
( önskemål att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut 

fattas. 

Underlag till beslutet 

( 
Yrkande 

Beslut 

( 

....... 

ij-Jw 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad den23mars 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Katarina Toremalm (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Uppdaterad anvisning tillämpas för tjänsteskrivelser under ett år, 
därefter görs en utvärdering. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-03-23 

Handläggare: Katarina Pelin 

Dnr: KS 255/15-800 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Linda Wahlström för ändring i anvisningar till tjänstskrivelse samt därefter ny mall på 
intranätet 

Miljöanalyser 

Bakgrund 

l (l) 

Miljöpartiet har väckt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser med önskemål att alla 
ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut fattas . 

. Aktuellt 
Anvisning för tjänsteskrivelser uppdateras med rubrik om miljö analys. 

I mall till tjänsteskrivelse läggs in en rubrik Miljöanalys samt texten Om miljöanalys ska upprät
tas, skriv detta här. Om miljöanalys ej behöver upprättas tas hela stycket bort, inklusive rubriken 
miljöanalys. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Tillämpa uppdaterad anvisning för tjänsteskrivelser under ett år, därefter görs en 
utvärdering. 

Båstad 2015-03-23 

Katarina Pelin 
Kommunchef 

150324\c:\users\linwahl \documents\ groupwise\tjskri miljöanalyser.docx\lw 



( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 11 av 40 

KS § 107 Dnr KS 000996/2014-412 

Båstads Hamn, godkännande av investeringsplan 2014 

Beskrivning av ärendet Godkännande av investeringsplan i B åstad hamn. Ärendet återremitterades 
i kommunstyrelsen den 3 december 2014, för att under januari månad bjuda in 
hamnbolaget till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera svårigheter 
med att godkänna redan utförda investeringar i efterhand. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, 
daterad den 3 november 2014, med tillhörande bilagor. 

Yrkanden 

Ajournering 

Proposition 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Helena Stridh (BP), James Johnson (BP) och GöstaGebauer (C): Investeringarna 
avseende stormskador om 362.133 sek och muddring om 800.000 sek 
tillstyrks. Investeringar gällande spontning/förstärkning av ramp om 2.000.000 
sek avslås med hänvisning till att Båstad hamn AB inte följt avtalet och inväntat 
godkännande av markägaren. 

Inge la Stefansson (S), Kerstin Gustafsson (M), ÅsaRagnarsson (M): Bifall till att 
godkänna den inlämnade investeringsplanen daterad 2014-10-27. 

Inge la Stefansson (S) med istämmande av Kerstin Gustafsson (M), Åsa 
Ragnarsson (M) och Katarina Toremalm (MP) yrkar följande tillägg: 

l. Båstad Hamn AB ska inkomma med investeringsplan för 2016 senast oktober 
2015. (Investeringar som inte kan planeras, t.ex. stormskador lämnas in när de 
uppstår). 

2. Kommunfullmäktige ska ge styrelsen i Båstad hamn AB besked inom två 
månader vilka investeringar som godkänns. 

Sammanträdet ajourneras en kort stund. 

Först ställer ordförande proposition på Ingela Stefanssons mfl. yrkande om 
godkännande av investeringsplanen i sin helhet och Helena Stridhs m fl. 
yrkande om avslag till del av investeringsplanen. Ordföranden finner här att 
Helena Stridhs yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla Helena Stridhs mfl. yrkande röstar JA: 
Ledamot som vill bifalla lngela Stefanssons mfl. yrkande röstar NEJ. 

Forts. nästa sida 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

Proposition 

Förslag till beslut 
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KS § 107 

Forts. Båstads Hamn, godkännande av investeringsplan 2014 

Omröstningens resultat blir 5 Ja-röster och 8 Nej-röster enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh (BP x 
James Johnson (BP) x 
Gösta Gebauer (C) x 
Johan Forsberg (C) x 
Katarina Toremalm (MP) x 
Kerstin Gustafsson (M) x 
Christer de la Matte (M) x 
Åsa Raguarsson (M) x 
Thomas Andersson (FP) x 
Ingela Stefansson 1Sl x 
Göran Klang (S) x 
Carolin Gräbner (SD) x 
Bo Wendt (BP) x 
SUMMA s 8 

Således har det blivit bifall till attgodkänna investeringsplanen i sin helhet. 

Därpå ställer ordföranden proposition på de tilläggsyrkandena. Ordföranden 
finner då att båda yrkandena bifallits. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Den av Båstad hamn AB inlämnade investeringsplanen daterad 2014-10-27 
godkänns. 

2. Båstad Hamn AB ska inkomma med investeringsplan för 2016 senast 
oktober 2015. (Investeringar som inte kan planeras, t.ex. stormskador 
lämnas in när de uppstår). 

3. Kommunfullmäktige ska ge styrelsen i Båstad hamn AB besked inom två 
månader vilka investeringar som godkänns. 

Mot beslutet punkt l reserverar sig Helena Stridh (BP). 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 108 Dnr KS 000492/2015 - 412 

Hyresavtal inom hamnen i Båstad 

Beskrivning av ärendet Det föreligger avtal om anläggningsarrende mellan Båstads kommun och 
B åstad hamn AB. Enligt detta avtal, som löper fram till den 30 april 2019, har 
Båstad hamn AB enligt 8 § rätt att hyra ut delar av arrendestället i andra hand. 
Detta gäller för såväl markytor, kiosker som för sjöbodar och restauranger. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, 
daterad den20mars 2015. 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. I syfte för den nye entreprenören att erhålla säkerhet till bank för 
investeringar i verksamhet lokaliserad till hamnen ges uppdrag åt teknik
och servicechefen, i samråd med kommunjuristen, att ge Båstad hamn AB 
skriftligt tillstånd för tecknande av nödvändigt hyresavtal med den nye 
entreprenören, som därmed säkerställer tillgång tilllokaler efter den 
30 april2019. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-04-15 14 av 40 

KS § 109 Dnr KS 001572/2013- 500 

Båstads kommuns framtida vattenförsörjning 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2013 att uppdra åt 
kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda och komma med förslag om 
den långsiktiga framtida vattenförsörjningen i hela Båstads kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade även att beslutsunderlaget ska skickas till 
SGU som remissinstans. Under 2014 har konsultfirman Purenova Miljöteknik 
AB tagit fram en ny utredning, "Vattenförsörjningsplan Båstads kommun". 
Denna har varit föremål för granskning hos SGU. Purenova har redovisat sin 
utredning under 2014 för dåvarande ekonomiutskottet Inbjudna till 
redovisningen var även samhällsbyggnadsutskottet Vid redovisningstillfället 
gavs även möjlighet till att ställa frågor och få kompletterande utredningar 
utförda till den slutgiltiga versionen. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Ajournering 

f) orv 
l 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 9 mars 
2015, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Elin Hermansson och Elisabet Rudenholm från Purenova föredrar ärendet. 

Helena Stridh (BP), James Johnson (BP) och Bo Wendt (BP) yrkar: Kommunen 
ska inte ansluta sig till Sydvatten. Dessutom yrkar de följande tillägg: 
Möjligheten undersöks att använda någon/några av de ca 200 kontrollborror 
som tidigare använts av Trafikverket 

Sammanträdet ajourneras en kort stund. 

Katarina Toremalm (MP): 1. Båstads kommun ska inte fortsätta att planera att 
ansluta sig till sydvatten efter det underlag som finns idag. 2. Båstads kommun, 
NSVA, går vidare med planering av framtida vattenförsörjning med 
kommunens eget grundvatten. 

Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M), Christer de la Matte (M), Åsa 
Ragnarsson, GöstaGebauer (C) och Johan Forsberg (C) : 

1. Den nya vattenförsörjningsplanen, daterad 150309, ska gälla som 
planerings- och beslutsunderlag för vattenförsörjningen i Båstads kommun. 

2. Kommunen beslutar att alternativ 2 ska gälla, innebärande ett delägarskap i 
Sydvatten, som försörjer de södra delarna av kommunen medan området 
norr om åsen fortsatt ska ha egen produktion av vatten. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA ta fram ett 
nytt avtalsförslag med Sydvatten. 

4. Förvaltningen ska presentera ett avtalsförslag med sydvatten före 
halvårsskiftet 2015 . 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 109 

Forts. Båstads kommuns framtida vattenförsörjning 

Först ställer ordföranden proposition på yrkandena om kommunen ska gå med 
i Sydvatten eller inte, varvid ordföranden finner att kommunen inte ska ansluta 
sig till Sydvatten. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill att kommunen inte ska ansluta sig till sydvatten röstar JA; 
Ledamot som vill att kommunen ansluter sig till Sydvatten röstar NEJ. 

Omröstningens resultat blir 4 JA-röster, 8 NEJ-röster samt 1 som avstår från att 
rösta enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTAR 
Helena Stridh (BP x 
James Johnson (BP) x 
Gösta Gebauer (C) x 
Johan Forsberg (C) x 
Katarina Toremalm (MP) x 
Kerstin Gustafsson (M) x 
Christer de la Motte (M) x 
Åsa Ragnarsson (M) x 
Thomas Andersson (FP) x 
Ingela Stefansson (S) x 
Göran Klang (S) x 
Carolin Gräbner (SD) x 
Bo Wendt (BP) x 
SUMMA 4 8 1 

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå fullmäktige att kommunen 
ansluter sig till Sydvatten. 

Då yrkandet om att inte ansluta kommunen till Sydvatten inte bifallits, faller 
tilläggsyrkandet 

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 109 

Forts. Båstads kommuns framtida vattenförsörjning 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Den nya vattenförsörjningsplanen, daterad 150309, ska gälla som 
planerings- och beslutsunderlag för vattenförsörjningen i Båstads kommun. 

2. Kommunen beslutar att alternativ 2 ska gälla, innebärande ett delägarskap i 
Sydvatten, som försörjer de södra delarna av kommunen medan området 
norr om åsen fortsatt ska ha egen produktion av vatten. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA ta fram ett 
nytt avtalsförslag med Sydvatten. 

4. Förvaltningen ska presentera ett avtalsförslag med Sydvatten före 
halvårsskiftet 2015. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-04-15 17 av 40 

KS § 110 DnrKS000493/2015-500 

Dagvattenpolicyför Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Förtätning och nyexploatering i tätorterna, framtida klimatförändringar samt 
EU:s vattendirektiv och översvämningsdirektiv medför att kommunen, NSVA 
och fastighetsägare behöver skapa lösningar som utjämnar dagvattenflöden 
och vid behov renar dagvatten. Detta kräver samverkan mellan aktörer både 
inom och utanför den kommunala verksamheten. Med anledning av 
ovanstående 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

i/l- ·t;w 
( 

har en dagvattenpolicy för Båstads kommun tagits fram av NSVA i samarbete 
med kommunens tjänstemän. I övriga kommuner inom NSVA finns antagna 
dagvattenpolicys i Landskrona, Åstorp, Svalöv, Bjuv samt Helsingborg. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 19 mars 
2015, 
med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Thomas Andersson (FP) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Föreslagen dagvattenpolicy för Båstads kommun antas. 

2. Planen träder i kraft omedelbart efter att beslutet vunnit laga kraft. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 111 Dnr KS 000398/2015- 350 

Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och 
Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv och 
Fogdarp 

18 av 40 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en politiskt beslutad prioriteringsordning för utbyggnad 
av gång- och cykelvägar. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 
november 2014 beslutades att sträckan Förslöv-Fogdarp ska ha prioritet 2 vid 
framtagande av avtalsförslag gällande utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
Sedan tidigare finns en avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad 
mellan Båstads kommun och Vägverket (numera Trafikverket) för åren 2006-
2015. sträckan ingår i avsiktsförklaringen. Trafikverket har arbetat fram en 
arbetsplan som fastställdes den 30 september 2011. Arbetsplanen 
överklagades och regeringen beslutade den 19 augusti 2013 att avslå 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Beslut 

a w 
v 

över klagan. Arbetsplanen har därmed vunnit laga kraft. 

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 
den18mars 2015, med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 
Powerpoint-presentation på sammanträdet a ng. gcväg Förslöv-Fogdarp. 

Trafikingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras en kort stund. 

Kerstin Gustafsson (M), Åsa Ragnarsson (M), Thomas Andersson (FP), 
Katarina Toremalm (MP), Helena Stridh (BP) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till att godkänna medfinansieringsavtalet 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Medfinansieringsavtalet godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande samt teknik- och servicechefen får i uppdrag 
att underteckna avtalet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 112 Dnr KS 000611/2014-600 

Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Kommunen mottog ett medborgarförslag den 23 april2014 med förslag om 
att snabbt bygga en ny förskola i Förslöv, då skogsbyns förskola fick stänga 
på grund av mögel. Slut:rapporten för Skogsbyns förskola inldusive en 
kostnadsberäkning finns ännu inte. Förslagsställaren har skickat med fakta om 
en nybyggd förskola i Råå som inspiration till kommunen inför kommande 
byggnation. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin, daterad den11mars 2015, 
med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Yrkande Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Medborgarförslaget ang. ny förskola i Förslöv bifalls. 

r 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-04-15 20 av 40 

KS § 113 Dnr KS 001868/2013- 900 

Svar på motion angående "Vita jobb" 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna föreslår att Båstads kommun ska ansluta sig till "Vita jobb" 
och följa deras krav och villkor vid offentlig upphandling. Detta för att förhindra 
svart arbetskraft och kräva justa sociala villkor för alla. Förslaget innebär att de 
fackliga förbundens företrädare kan anlitas som kontrollanter för ställda krav 
och villkor under avtalstiden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad den12mars 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Beslut 

;j}~tv 
/l 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Ärendet utgår idag. Ska återkomma för beslut när juridiken kring 
möjligheterna att bifalla motionen ldargjorts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 114 DnrKS000248/2015-800 

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö, 
remissversion-God havsmiljö 2020, del4- Dnr 3563-14 

21 av 40 

Beskrivning av ärendet Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för 
havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. 
Åtgärdsprogrammet riktar sig till andra myndigheter och kommuner och ska 
ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön 
ska kunna följas och på sikt uppnå god miljöstatus. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från planstrateg Magnus Sjeldrup, daterad den 4 mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Katarina Toremalm (MP), Thomas Andersson (FP), Ingela Stefansson (S) och 
Göran Klang (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Förslag till God havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 
- Del4, Åtgärdsprogram för havsmilj ön, antas som kommunstyrelsens 
eget förslag. 

justerandes si naturer 
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~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

2015-03-04 

Handläggare: Magnus Sjeldrup 

Dnr: KS 248/15 -800 

Till: Kommunstyrelsen via Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skall expedieras till: 
Havs och vatten myndigheten (Ylva Engvall), Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: God havsmiljö 2020 marin strategi för Nordsjön och Östersjön 

Samråd om förslagtill åtgärdsprogram för havsmiljön 

Ärende 
Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 

Bakgrund 

l (l) 

Havs och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för 
att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig 
till andra myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för 
att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och på sikt uppnå god 
miljöstatus. 

ställningstagande 
En sammanfattning av åtgärderna visar att Båstads kommun berörs i avseendet att 
vid revideringen av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur av 
avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt att 
sätta upp målsättningar för ett sådant arbete. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. att anta förslag till God havsmiljö 2020 Marin strategi för N ordsjön 
och Östersjön Del4 Åtgärdsprogram för havsmiljön som sitt eget 

~ru 
Planstrateg 

150304\c:\users\linwahl \documents\groupwise\tjänsteskrivelse y ttrande om marin strategi för nordsjön och östersjön.doc\lw 
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KS § 115 Dnr KS 002040/2014- 800 

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsplan 
för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 

22 av 40 

Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, har upprättat ett förslag till Förvaltningsplan, förslag till 
Miljökvalitetsnormer samt ett förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021. Alla länder i Europa 
arbetar sedan år 2000 medengemensam vatten politik, som styrs av 
Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via 
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en 
helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, 
vattendrag, kust- och grundvatten. Båstads kommun har bland många andra 
offentliga förvaltningar, företag, organisationer m.fl. beretts möjlighet att lämna 
ett yttrande över Vattenmyndighetens förslag. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

fils w 
v; 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Sven-Birger Björkman, daterad den23mars 
2015, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Följande yttrande lämnas över förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets 
vattendistrikt: 

Kommunstyrelsen i Båstads kommun, tillstyrker förslaget på 
åtgärdsprogramför Västerhavets vattendistrikt, 2015-2021. Dock anser 
kommunstyrelsen att det är orimligt att miljökvalitetsnormerna ska vara 
uppfyllda till2021 och att de istället ska vara uppfyllda till2027. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 116 Dnr KS 000425/2014-901 

Inrättande av ungdomsråd i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen diskuterade ett eventuellt inrättande av ungdomsråd 
våren 2014 och lämnade ett initiativärende till kommunfullmäktige 2014-03-
20. Genom beslut§ 79 i kommunfullmäktige 2014-05-21 godkändes bered
ningens initiativ och arbetet påbörjades med att utreda vilken organisations
form som var lämplig för att öka ungas delaktighet. 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

Demokratiberedningen har behandlat olika organisationsformer för hur 
ungdomars inflytande och delaktighet kan stärkas i kommunen. Beredningen 
har bland annat sett över möjligheten med ungdomsfullmäktige eller lokal 
ungdomsstyrelse, men valde att förorda ett ungdomsråd. Anledningen till det är 
för att rådsmodellen är väletablerat i kommunen sedan tidigare, och passar 
således in väl i beslutsprocesserna. Intentionen från beredningen är att rådet 
börjar arbeta hösten (skolstarten) 2015. 

Demokratiberedningen har även tagit fram ett förslag till reglemente, som kan 
utgöra ett underlag för framtida beslut om ungdomsrådets organisationsform. 
Reglementet skall inte fastställas ännu, utan det återkommer till kommun
fullmäktige efter beredningen i kommunstyrelsen. Reglementet skall bland 
annat kompletteras med ekonomiska konsekvenser. 

Helena Stridh (BP): Bifall till förslaget att inrätta ett ungdomsråd. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Demokratiberedningens förslag att ett ungdomsråd inrättas hösten 2015 
godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bearbeta rådets reglemente så att det 
kan återkomma till fullmäktige för beslut senast i juni 2015. 

justerandes si naturer 
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Kommunstyrelsen 2015-04-15 24 av 40 

KS § 117 Dnr KS 000501/2015- 900 

Resepolicy för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunledningskontoret i uppdrag 
att utforma en kommunövergripande resepolicy. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

/J!&w 
vy 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, daterad den 
24mars 2015, med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till Resepolicy för Båstads kommun antas. 

2. Resepolicyn ska delges kommunfullmäktige. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Resepolicy Båstads Kommun 

Båstads kommun arbetar aktivt för att bli en av Sveriges 10 bästa miljökommuner. Målsättning
arna för att minska kommunens energiförbrukning kräver även att både vår mötesverksamhet 
och vårt resande i tjänsten sker på ett så energisnålt och klimatvänligt sätt som möjligt. Kommu
nens resepolicy vill med sitt syfte, riktlinjer och uppföljning vara med att bidra till att Båstads 
kommun når sina miljömåL 

Omfattning och avgränsning 

Båstad kommuns resepolicy avser att styra användandet av resor som företas av anställda och 
förtroendevalda i kommunens tjänst och/ eller som betalas av kommunen. Policyn är en del av 
kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning. 

Undantag från policyn kan i enskilda fall tas av respektive chef. 

Syfte 

Resepolicyn ska: 

• Utgöra ett styrinstrument för ett mer miljöanpassat, säkert och resurseffektivt resande 
e~ Skapa förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö vid tjänsteresor 

Mål 

Båstads kommuns riktlinjer för resor ska bidra till att uppfylla följande mål: 

e "Båstads kommun är en av Sveriges 10 bästa miljökommuner" 

4) "Till år 2020 ska transporter inom Båstads kommuns verksamhetvara fri från fossila 
bränslen" 

o År 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 30% lägre än år 1990. (Reg
ionalt milj ö mål för Skåne) 

Ansvar 

Samtliga medarbetare och förtroendevalda i Båstads kommun ansvarar för att h ens resor i tjäns
ten sker på ett säkert, miljöanpassat och resurseffektivt sätt i enlighet med resepolicyn. 
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Säkerhet 

Kommunanställda och förtroendevalda ska följa gällande trafikregler och parkeringsbestämmel
ser, samt eftersträva ett trafiksäkert och miljöanpassat beteende. Vid bokning av cykel eller 
elcykel tillhandahåller kommunen cykelhjälm samt reflexväst (vid behov). 

Båstads kommuns riktlinjer för trafiksäkerhetsfrågor finns på kommunens intranät: 
h ttp: /lin tra .bastad.se /styrd akument/personal/personalhand bok/tjansteresor /resepoli cy/riktl i 
njer-for-trafiksakerhet/ 

Information om gällande försäkringar vid tjänsteresor finns på kommunens intranät: 
h ttp: //in t ra. bastad.se /st;yrdokumen t/ekonomi -inkop /ekonomi /forsakringsinformati on l 

Bokning av resor 

Bokning av samtliga resor görs via kommunens reception/kundtjänst. 

Uppföljning 

Resepolicyn följs årligen upp genom att ta fram statistik enligt mall i bilaga 2: Mall för uppfölj
ning av resepolicyn. 
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Bilaga 2: 

Mall för uppföljning av resepolicy 

Tjänsteresor 

Totala kostnader för resor 

Flyg-och tågresor (SJ) 

-ort? 

-antal resor? 

Antal resor med buss och tåg 

Egen bil i tjänsten 

Hyrbilar 

Antal taxiresor 

Tjänstecyklar 

Kommunens fordon 

Inköpt drivmedel 

Andel miljöfordon 

-gas? 

-el? 

Övrigt 

Olyckor 

Kännedom om resepolicyn 

Uppgifter från 

Ekonomisystemet 

Kullaflyg (2 ggr/år) 

SAS 

Malmö Aviation 

SJ 

Jojokort 

Utbetald reseersättning och 

antal mil 

Ekonomisystemet 

Antal bokade cyklar 

Ekonomisystemet 

Försäkringsbolag 

Medarbetarenkät 

Ansvar 

Ekonomiavdelningen 

Reception/kundtjänst 

Reception/kundtjänst 

HR-avd/Lönespec. 

Ekonomiavdelningen 

Reception/kundtjänst 

Reception/kundtjänst 

Kommunledningskon

toret 

Kommunledningskon

toret 

Ekonomiavdelningen 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 

KS § 118 Dnr KS 000770/2012- 500 

Lokaliseringsutredning för återvinningscentral 
inom Båstads kommun 

25 av 40 

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsutskottet gav 2012-04-16 uppdraget till verksamhets
området Teknik och service att tillsammans med NSR utreda lämpliga placer
ingar av en återvinningscentraL Resultatet har tidigare presenterats för såväl 
politiker som allmänhet och synpunkter från dessa möten har beaktats genom 
kompletteringar enligt bilagor. 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson daterad 2015-04-08, 
bilaga. 

Yrkanden 

Proposition 

Protokollsutdrag från samhälls byggnadsutskottet 2 O 13-01-21. 
Tjänsteskrivelse från Teknik och service samt NSR, daterad 2013-01-10, med 
tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet 2012-04-16. 
Rapportfrån SWECO 2012-10-08. 
Powerpointpresentation NSR visad från KS au 2015-02-25. 
PM från NSR 2013-02-06 
Yttrande från Trafikverket 2013-02-18. 
Inkomna skrivleJser från allmänheten relevanta för ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Gösta Gebauer (C), Helena Stridh (BP), James Johnson 
(BP): 
1. Svenstad förordas som lämplig placering för en modern återvinningscentraL 
2. NSR ges i uppdrag att påbörja processen med att söka miljötillstånd för en ny 
återvinningscentral i Svenstad. 

Thomas Andersson (FP): Ärendet återremitteras. Motiv enligt bilaga till 
protokollet. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
yrkandet avslagits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning 
godkänns: 

Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA: 
Ledamot som vill återremitta ärendet röstar NEJ. 

Forts. på nästa sida 

Justerandes si naturer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

Förslag till beslut 

Reservation 

{) ]J h/ 
vy 

2015-04-15 

KS § 118 

Forts. lokaliseringsutredning för återvinningscentral 
inom Båstads kommun 

Omröstningens resultat blir 8 JA-röster och 5 NEJ-röster enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh (BP x 
James Johnson (BP) x 
GöstaGebauer (C) x 
Uno Johansson (C) x 
Katarina Toremalm (MP) x 
Kerstin Gustafsson (M) x 
Christer de la Motte (M) x 
Åsa Ragnarsson (M) x 
Thomas Andersson (FP) x 
Ingela Stefansson (S) x 
Göran Klang (S) x 
Carolin Gräbner (SD) x 
Bo Wendt (BP) x 
SUMMA 8 5 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avgöra ärendet idag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

26 av40 

l. Svenstad förordas som lämplig placering för en modern återvinningscentraL 

2. NSR ges i uppdrag att påbörja processen med att söka miljötillstånd för en 
ny återvinningscentral i Svenstad. 

Mot beslutet reserverar sig Kerstin Gustafsson (M), Åsa Ragnarsson (M), 
Christer de la Motte (M), Thomas Andersson (FP) och Katarina Toremalm (MP). 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 

KS § 119 Dnr KS 000476/2011- 566 

Motion- Inrättande av en modern återvinningscentral i 
Svenstad 

27 av 40 

( Beskrivning av ärendet Göran Klang, Socialdemokraterna, lämnade 2011-05-16 in en motion angående 
inrättande av en modern återvinningscentral (ÅVC nedan) i Svenstad. Han 
yrkar bland annat att kommunen snarastköper marken där Svenstad ÅVC nu är 
placerad, så att Båstads kommun och kommuninvånarna kan få en modern 
ÅVC. Motionen återremitterades av kommunfullmäktige 2012-09-26, § 184, för 
att avvakta den kommande utredningen. Utredningen blev klar i oktober 2012. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 

!}J })Y 
J 

Tjänsteskrivelse från Henrik Andersson, kommunkansliet, daterad 2013-11-11. 
Motion från (S) ang. återvinningscentral i Svenstad. 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet 2013-11-18 § 91. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen om inrättande av en modern Å VC i Svenstad bifalls under 
förutsättning av slutligt beslut i kommunfullmäktige om lokalisering samt 
att miljötillstånd erhålls från Länsstyrelsen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 28 av40 

KS § 120 Dnr KS 000524/2015 - 900 

Redovisning av ej avslutade motioner 2015 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen 5 kap,§ 33 bör en motion (eller ett medborgarförslag) 
( beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom 
denna tid, ska detta, och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

1/11111 
v l 

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges också att ej avslutade motioner ska 
redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges sammanträden i april och oktober. 

Tjänsteskrivelse från nämndssekreterare Linda Wahlström daterad 2015-04-
08 med bilagor: Förteckning över ej avslutade motioner 2015-04-08 samt de 
aktuella motionerna. 

Kommunstyreisens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Redovisningen 2015-04-08läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 29 av40 

KS § 121 Dnr KS 000502/2015 - 800 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har lagt fram ett förslag till att Båstads kommun ska utarbeta ett 
politiskt program som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för 
förskolan, skolan och vård och omsorg. Ansvaret för upphandling och inköp av 
livsmedel, tillagning och servering av måltiderna ligger hos 
måltidsverksamheten inom Teknik och service. För serveringen och 
måltidsmiljön ska det finnas ett delat ansvar mellan alla parter. Maten och 
måltiderna har stor betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör måltiderna 
vara en del av det pedagogiska arbetet och en del av vården inom 
äldreomsorgen. I dagsläget vilar ett stort ansvar på måltidsverksamheten. 
Vision och mål sätts av dem. Det bör finnas en bred politisk viljeinriktning 
omkring helheten. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

;jfr;;v 
( 

Maten och måltiderna är av stort intresse för föräldrar, anhöriga och allmänhet. 
En lättillgänglig och kortfattad beskrivning av kommunens mat- och 
måltidskvalitet i sin helhet, som är politiskt förankrad, blir en trygghet för 
berörda. Det blir tydligt för tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. 
Programmet ska också finnas i ett internt exemplar där det framgår vem som 
ansvarar för vad. 

Tjänsteskrivelse från måltidschef Ulla Johansson daterad 2015-03-31, bilaga. 
Förslag från centern tilllivsmedelspolitiskt program. Bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Förvaltningen ges i uppdrag att utforma förslag till policy för mat och 
måltider i kommunen. 

2. Förslaget till policy ska vara klart att antas av kommunfullmäktige den 25 
november 2015. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 

KS § 122 Dnr KS 000332/2015- 200 

Rivning av villa samt lada på Böske 37:1 samt maskinhall 
Svenstad 4:6 

30 av 40 

Beskrivning av ärendet Diskussion har uppkommit beträffande rivning av boningshus, lada samt 
garage på fastighet Böske 37:1bilaga1, även kallad villa Böske. Tidigare har 
boningshuset använts för vårdboende men har stått tomt de senaste 3 åren och 
samtliga byggnader är i mycket dåligt skick Frågan har diskuterats i 
utvecklingsgruppen där alla varit överens om att en rivning är att föredra och 
inte en försäljning då Båstads kommun har tänk att exploatera denna mark för 
nytt villaområde och vid försäljning mister kommunen kontrollen över 
fastigheten samt försvårar planläggningsarbetet 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

If} 21v 
' / ./ 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Mia Lindell daterad 2015-03-30, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Teknik- och service ges i uppdrag att verkställa rivning av samtliga 
byggnader på Böske 37:1, även kallade Villa Böske 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 

KS § 123 Dnr KS 000298/2015-315 

Uppdragsbeskrivning, sammaställning av program för ny 
fördjupad översiktplan Norrviken-Kattvik 

31 av 40 

Beskrivning av ärendet I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
för Norrviken-Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida 
detaljplanering. Kommunfullmäktige gav be-redningen 2014-02-26, § 27 för 
tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en program-handling för den 
fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik Programmet för den fördju
pade översiktsplanen Norrviken-Kattvik är nu i sin process varit ute på samråd. 
Varför arbetet med att sammanställa yttrandena återstår innan det kan 
fastställs av kommunfullmäktige. Efter sammanställningen av yttrandena samt 
ev. justeringar är gjorda går programmet upp för ett fastställande av 
programmet. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

#1fr 
l 

Efter programskedet tar den mer lagstyrda processen vid för att utforma ett 
förslag till fördjupad översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. 
Processen för en fördjupad översikts-plan är densamma som för en 
kommunomfattande översiktsplan. PBL Kap 4. 1-14§. 

Av kommunfullmäktige utsedd tillfällig beredning ska med förvaltningens stöd 
sammanställa inkomna yttranden för programmet för den fördjupade 
översiktsplanen Kattvik-Norrviken. Efter som kommunens politiska 
organisation har förändrats sedan årsskiftet har beslut fattats om att 
processansvaret för den fördjupade översiktsplanen ska övertas av en tillfällig 
beredning. 

Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och Lisa 
Rönnberg samhällsbyggnadschef daterad 2015-04-07, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

Dnr KS 000207/2014- 315 

Sida 

32 av 40 

Program för ny översiktsplan- uppdrag till Beredningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad 

( Beskrivning av ärendet 2013-06-26 beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av 
översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan. 
2014-02-26 beslutade kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning för 
arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med 

( 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

( 

Förslag till beslut 

rJ} '}Al 
l 

ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har 
färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya 
kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra 
kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. 
Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till 
fullmäktige 2014-11-26. Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 
har ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program för 
ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över 
processansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i 
viss mån presentera en något förändrad arbetsprocess. 

Skrivelse från fullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och 
beredningskoordinator Olof Sellden daterad 2015-04-07 med tillhörande 
bilagor. 

Thomas Andersson (FP): 

l. Förslag om att inrätta en tillfällig beredning för framtagande av 
programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan avslås. 

2. Planprocessen ska istället hanteras av kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Förslag om att inrätta en tillfällig beredning för framtagande av 
programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan avslås. 

2. Planprocessen ska istället hanteras av kommunstyrelsen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 33 av 40 

KS § 125 Dnr KS 000313/2015-315 

Begäran om planbesked avseende Böske 37:1. 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11, § 91, dels att ge förvaltningen i 
uppdrag att ansöka om planläggning av fastigheten Böske 37:1 i Grevie, dels att 
frågan skall hanteras av kommunstyrelsen den 15 april2015. 

Yrkanden 

Underlag till beslutet 

Beslut 

!1/PY 
V( 

Fastigheten Böske 37:1 ägs av kommunen och är i gällande översiktsplan 
utpekad som lämplig för bostadsbebyggelse. Tillsammans med 
grannfastigheten Böske 2:31, som innefattas i samma lämplighets bedömning, 
utgör området ca 19 hektar. Om området skulle bebyggas med enbart småhus 
skulle ungefär ca 200 småhus kunna etableras inom fastigheterna. Området har 
förutsättningar för att vara mycket attraktivt för bostads bebyggelse, inte minst 
för möjligheten till utblickar mot söder. 

Thomas Andersson (FP) : Bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Tjänstskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden daterad 2015-04-01, 
bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar 

l. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnad, med prioritet l, genomföra 
och underställa kommunstyrelsen ett förslag till dispositionsplan för ovan 
nämnda planområde. 

2. Dispositionsplanen skallligga till grund för ett detaljplaneområde vars 
ändamål och avgränsning beslutas av kommunstyrelsen. Dispositionsplan 
och detaljplan upprättas på kommunens bekostnad och kostnaderna tas ut 
vid kommande marköverlåtelser 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt teknik och serviceförvaltningen att redovisa 
eventuell möjlighet till och kostnader för att inom kommunens mark och 
gällande detaljplan bygga ut lämpligt antal tomter. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

Dnr KS 000518/2015-315 

Sida 

34 av 40 

Ny detaljplan för hamnen i Båstad- uppdrag till förvaltningen 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet väcker ärende på dagens sammanträde om att arbetet med en ny 
( detaljplan för hamnen i Båstad ska påbörjas snarast. 

( 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

( 

( 

......... 

fl/w 
~v 

Det finns ett inriktningsdokument framtaget för hamnen samt underlag i form 
av bl.a. resultat av medborgardialoger som bör beaktas medan dessa är 
aktuella. Det börjar också bli aktuellt med omförhandling av arrendeavtalet 
med Hamnbolaget vilket gör att en ny detaljplan framstår som ytterst viktigt. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Thomas Andersson (FP): Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l . Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-04-15 35 av40 

KS § 127 DnrKS000496/2015-315 

Inriktningsdokument för Båstads utveckling 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen fattade den 14 januari 2015, § 14, beslut om att 
planprogram för Båstad centralort ska upprättas samt att uppdraget ersätter 
tidigare givna övergripande uppdrag som berört utvecklingen av Båstad 
centralort. Samtidigt gavs Samhällsbyggnad i uppdrag att återkomma med en 
närmare beskrivning av erforderlig specialistkompetens, kostnader för 
konsultstöd samt finansiering av uppdraget i övrigt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad den23mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Ordförande 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Bo Wendt (BP) har lämnat sammanträdet och från och med detta ärendet och 
till sammanträdets slut är förste vice ordförande GöstaGebauer (C) ordförande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdragsbeskrivning för centrala Båstads utveckling godkänns. 

2. För att finansiera uppdraget avsätts 500 tkr från de medel som står till 
kommun-styrelsens förfogande under 2015. 

justerandes si naturer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kom m unstyreisen 2015-04-15 36 av 40 

KS § 128 Dnr KS 000495/2015-315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1- Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Hemmeslöv är ett område som till stor del består av småskalig 
fritidshus bebyggelse. På grund av en ökad efterfrågan om att få bygga till 
befintliga fritidshus och göra dem till exempel mer anpassade för ett 
stadigvarande boende beslutade kommunstyrelsen den 21 maj 2003, §135, att 
ge dåvarande miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till underlag för beslut om planändringar i Hemmeslövsområdet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark, daterad den20mars 
2015. 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter 
i Hemmeslöv får upprättas och samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Planavgift kommer att 
tas ut av berörd fastighetsägare vid bygglovgivning inom planområdet 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i Samhällsbyggnads prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljö
konsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

justerandes si naturer 
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KS § 129 Dnr KS 001327/2014- 315 

strukturplan för Hemmeslöv 5:2 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2014, § 232, att förslag till 
detaljplan för Hemmeslöv 5:2 får upprättas och att samråd får hållas under 
förutsättning att den första detaljplaneetappen för området omfattar området 
direkt sydväst om stationsläget så att det planerade stationstorget, på båda 
sidor om Inre Kustvägen, kan förverkligas. Beslutet om planläggning av 
fastigheten baseras på ett beslut fattat av kommunstyrelsen den 9 januari 2013, 
§ 27, om planuppdrag för del av Hemmeslöv 5:2. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad den24mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. strukturplanen godkänns som underlag för vidare detaljplaneläggning 
av fastigheten Hemmeslöv 5:2. 

justerandes si naturer 
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Kommunstyrelsen 2015-04-15 

KS § 130 Dnr KS 001946/2012-315 

Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m .fl. 
- Beslut om antagande 

38 av40 

Beskrivning av ärendet I Båstads Företags by bedrivs idag olika industri-, hälso- och 
utvecklingsverksamheter på delar av fastigheten Östra Varegården 1:36. 
Huvudsyftet med detaljplanen är att förstärka och utvidga företagsbyns 
kapacitet som en inkubator- och samlingsplats för verksamheter genom 
etablering av nya lokaler samt ge plats för vidareutveckling av hälso- och 
utvecklingsfunktioner. Sedan verksamheten omformades till en företags by 
2007, har utvecklingen gått snabbt och byn, vars lokaler har en storlek av 
10.500 kvm, närmar sig full kapacitet. Ungefär 65 småföretag finns på plats och 
utvecklingslokalerna är kopplade till Akademi Bästact Yrkeshögskola. För att 
behålla utvecklingskraften för befintliga småföretag samt locka nya småföretag 
med behov av samverkan behövs nya verksamhetslokaler av olika storlek 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Färsiga till beslut 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad den20mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, bilaga. 

Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M) och James Johnson (BP): Bifall 
till antagande av planen. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. antas. 
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KS § 131 Dnr KS 000580/2015 -903 

Ändring av den politiska organisationen - Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska slopas och kommunstyrelsen ska 
sammanträda 2 gånger per månad 

( Beskrivning av ärendet lngela Stefansson (S) väcker nytt ärende på dagens sammanträde ang. ändring 
av den politiska organisationen. Se bilaga. 

Underlag till beslutet Väckt ärende av lngela Stefansson (S), bilaga. 

( Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

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

( 

( 



Nytt ärende ks 15-04-15 

\..) <i4c.-\- a. ./'en r)._ e_ K <D l 5CJ \{ 15 
d f\ L \<:s OOOS<ö()/ :2_0 15 

- qtJ3 

F ör att kunna fullgöra sitt politiska förtroendeuppdrag borde alla partier få ta del av 
informationsärenden i ksau. 

Viss information återkommer två gånger både i arbetsutskottet och i 
( kommunstyrelsen. Detta innebär dubbelarbete och extra tid för tjänstemännen 

Kommunstyrelsens har många ärenden som skall hinnas med på kort tid. 
Sammanträdena börjar kl13 och kan vara5-6 timmar. De som har barn på förskola 

( och fritidshem hinner inte hämta si~a barn då verksamheterna stänger 18.30. 

( 

( 

Ledamöterna har oftast andra åtaganden kvällstid och hinner inte ta den paus mellan 
mötena som behövs. 

Socialdemokraterna yrkar: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott slopas Kommunstyrelsen håller två möten per 
månad. Mötena startar kl9.00 
Förändringen träder i kraft den l i juni 2015 

B åstad den 15 april 2015 

1 f&J;clt ~-o Me.- \d(jy,'\ 
fngea_ Stefansson b öran Klang 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

Dnr KS 000582/2015- 200 

Anhållan om utredning- fattat beslut om att stoppa 
om byggnation av JV9 

Sida 

40 av 40 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) väcker nytt ärende, "Anhållan om utredning- fattat 
( beslut om att stoppa om byggnation av JV9", se bilaga. 

Underlag till beslutet Väckt ärende av Thomas Andersson (FP), bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsens beslutar: 

( 
l . Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

( 

( 

justerandes si naturer 
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DELGIVNINGAR 

Från Båstadhems styrelsemötesprotokoll av den 26.2.2015- finns på sid 10 i 

våra handlingar- finns ett ärende som kallas JV9. 

Det står i protokollet -"Stoppbeslut av nuvarande KSO och VO-nämndens 

ordförande vad gäller om byggnationen. Juridiskt bindande avtal mellan 

Båstadhem och Vård och Omsorg finns. Jan Ahlström redogjorde för sin till 

protokollet bifogade skrivelse "Beträffande beslutsordning mellan 

ledning/styrelse och ägar-representanter i Båstadhem AB." 

Ett antal frågor önskar jag få besvarade: 

1. Har KSO och VO-ordförande juridiken på sin sida att utdela ett 

"stoppbeslut" i ett självständigt bolag som Båstadhem? 

2. Hur har Båstadhem hanterat detta "stoppbeslut"? 

3. Det står i protokollet att ett avtal finns mellan Båstadhem och Vård och 

Omsorg i detta ärende. Hur har Båstads kommuns förvaltning hanterat 

denna "Stoppbesluts-situation"? 

4. Är detta "stoppbeslut" behandlat i VO-nämnden eller i 

kommunstyrelsen? Om Ja, vilka beslut är fattade? 

5. Vilka konsekvenser har detta "stoppbeslut" fått fram till dags dato för 

Båstadhem och för kommunens förvaltning? 

Därför yrkar jag på att: 

1. En utredning ska göras som besvarar dessa frågor. 

2. Utredning skall göras av någon utomstående konsult, förslagsvis kan 

kommunens "revisonsbolag" göra detta. 

3. Utredningen ska presenteras KS och VO-nämnden vid 

junisammanträdena 2015. 

Thomas Andersson (FP) 


