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KS § 181 DnrKS000694/2015-903 

Val av justeringsperson - KS au 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson (BP) 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C) tom kl. 12.15. 
Från kl. 13.15 Thomas Andersson. 

3. Protokollsjusteringen äger rum måndagen den 2 november kl. 09.00 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
arbetsutskottens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

lnformationspunkterna A, E och F utgår från dagens sammanträde. 

Extraärenden: 

29. Transitboende i kommunen 

30. Uppföljning efter näringslivssafarin 

31. Trafiksäkerheten vid Förslövs skola 

32. Anvisning av flyktingar 2016-2017 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Ersättarnas närvarorätt på arbetsutskottets sammanträde 
2015 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 
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lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2015 

Beskrivning av ärendet 
A) Verksamhetsplan Skåne Nordväst 2016-2019. Kommunchef Katarina Pelin 

B) Samarbetsavtal Skåne Nordväst. Kommunchef Katarina Pelin. 

C) Information/Samråd - kravprofil på ny vård- och omsorgschef. 
Kommunchef Katarina Pelin. 

D) Lägesrapport VA-samarbete Laholm. Kommunchef Katarina Pelin och 
kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt. 

E) Ordförande redogör för gällande överenskommelse med vård och 
omsorgsnämndens ordförande. Dnr. KS 000954/2015 -700. 

j usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Delgivningar kommunstyrelsens arbetsutskott 2015 

Beskrivning av ärendet 1. Ekonomirapport januari-september 2015. Dnr. KS 000461/2015 -906. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 
2014-02-12 § 29 ska kommunfullmäktige i november varje år besluta om en 
budget för kommande år samt plan för därefter följande två år. 

Enligt förfrågningsunderlaget avseende hemvård ska kommunstyrelsen årligen 
ta beslut om ny ersättningsnivå gentemot externa utförare av hemvård. Ny 
ersättningsnivå för 2016 har räknats fram till 360 kr/tim för omsorgsinsatser 
samt 312 kr /tim för serviceinsatser. 

Drift 
Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt 
oförändrad befolkningsutveckling jämfört med l:a november 2014. Löne
ökningarna är beräknade utifrån SKL:s prognos för löneökningarnas utveckling. 
Dessa uppgår 2016 till 3,2 %, 2017 till 3,4 % samt 2017 till 3,5 %. För att täcka 
löneökningar motsvarande 9 månader under 2016 avsätts därmed 10 500 tkr 
på centralt konto. SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex 
(inflation) under 2016 uppgår till 1,4 %. I de ekonomiska ramarna ges inte 
någon ersättning till verksamheterna för inflationens inverkan på kostnaderna. 

De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån uppgår till: (tkr) 

Kommunfullmäktige 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola 
Skolpeng, gymnasium 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Val nämnden 
Överförmyndare 
Kommunrevisionen 
Myndighetsnämnd 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Summa 

] usterandes signaturer 

-2 360 
-161930 

-41 251 
-SO 671 
-55 829 

-111 
-691 
-840 

-3 323 
-139 557 
-110 420 
-104 413 
671396 

Forts. på nästa sida 

Utdragsbestvrkande 
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Forts. beskrivning av 
Ärendet 

Underlag till beslutet 

Deltar inte i beslutet 

KS § 186 DnrKS001096/2015-906 

Forts. budget 2016 och plan 2017-2018 

Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2016 uppgår till 
14 200 tkr. Resultaten för 2017 och 2018 planeras uppgå till ±0 tkr respektive -
21 500 tkr. Detta motsvarar för 2016 ett resultat som uppgår till 2,0 % av 
skatteintäkter och generella bidrag. För 2017 och 2018 motsvarar resultaten 
0,0 % samt-2,9 % av skatteintäkter och generella bidrag. Sett över hela 
planperioden 2016-2018 uppgår resultaten till -0,3 % av skatteintäkterna. 

Investeringar och exploatering 
Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår enligt förslaget till 111 034 tkr för 2016 och 119 
630 tkr för 2017 samt 94 960 tkr för 2018. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp uppgår enligt förslaget till 7 4 
779 tkr för 2016 och 113 362 tkr för 2017 samt 84 789 tkr för 2018. 

För exploateringsverksamheten beräknas under 2016 inkomster om 
sammantaget 12 950 tkr uppstå. För 2017 inkomster om 7 050 tkr och för 2018 
inkomster om 14 600 tkr. 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive 
medfinansiering av statlig infrastruktur beräknas under 2016 uppgå till ca 57 
procent, under 2017 till 44 procent och under för 2018 till 36 procent. 

Förslag till budget 2016 och plan 2017-2018, bilaga. 

Gösta Gebauer (C) och Christer de la Matte (M) deltar inte i beslutet. 

Forts. på nästa sida 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Förslag till beslut 

KS § 186 DnrKS001096/2015-906 

Forts. budget 2016 och plan 2017-2018 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen fastställer 2015 års ersättningsnivå för hemvård utförd 
av extern utförare till 360 kr /tim för omsorgsinsatser samt 312 kr /tim för 
serviceinsatser. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål 
och servicedeklarationer godkänns. 

2. Förslag till ansvarsområden och verksamhetsbeskrivning godkänns. 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i 
tkr: 

Kommunfullmäktige 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola 
Skolpeng, gymnasium 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Val nämnden 
Överförmyndare 
Kommunrevisionen 
Myndighetsnämnd 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

-2 360 
-161930 

-41251 
-50 671 
-55 829 

-111 
-691 
-840 

-3 323 
-139 557 
-110 420 
-104 413 

För löneökningar 2016 avsätts 10 500 tkr på centralt konto. Anslagen 
kommer efter förhandlingar att justeras för 2016 års löneökningar. 

Resultatet för 2016 budgeteras till 14 200 tkr. Resultaten för 2017 och 2018 
planeras uppgå till ±0 tkr respektive -21 500 tkr. 

Forts. på nästa sida 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Forts. förslag till beslut 

KS § 186 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Forts. budget 2016 och plan 2017-2018 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 172 863 tkr för 2016 och 
225 942 tkr för 2017samt165 149 tkr för 2018. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2016-2018 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2016 till 57 procent samt över hela planperioden till 
ca 46 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2016 med totalt 107 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2016 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2016. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur 
anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad 
till 200 tkr under budgetåret. 

10. För satsningar av engångskaraktär under 2016 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 370 tkr. 

11. Budgeten för 2016 och plan för 2017-2018 godkänns i sin helhet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 187 Dnr KS 000630/2015 - 900 

Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 

Beskrivning av ärendet Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare 
att förslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget 
är bl.a. att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att 
utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Utredningen ska genomföras 
som en bred översyn med målsättning att åstadkomma en ändamålsenligt 
utformad lagstiftning. I uppdraget ingår vidare att göra en översyn av 
lagteknisk karaktär av kommunallagen. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Båstads kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen senast den 30 
oktober 2015. 

Förslag till remissvar daterat 2015-10-28 .. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Föreliggande förslag till remissvar, daterat 2015-10-28, godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna remissvaret 
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning KS A016, och skicka 
över svaret till Finansdepartementet såsom kommunens svar på remissen. 

3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad .. 

Utdra sbes rkande 
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Finansdepartementet 
Avdelningen för offentlig förvaltning 
103 33 Stockholm 

Båstads kommun avger härmed följande remissvar på betänkandet "En 
kommunallag för framtiden" (SOU 2015:24). 

Det är bra att en ny kommunallag är under beredning och att det är en relativt omfat
tande omarbetning som sker denna gång. Lagtexten har moderniserats och lagen har 
anpassats till rådande kommunalpolitiska förhållanden, inte minst sett i ett internation
ellt perspektiv genom Sveriges medlemskap i EU. Det är också bra att lagstiftningen även 
fortsättningsvis kommer att vara en ramlag som bekräftar den faktiska kommunala ut
vecklingen men som samtidigt gör det möjligt för kommunerna till fortsatt förändring av 
arbetsformer och medborgarkontakter. Det ger förutsättningar för kommunal självstän
dighet och lokal tillämpning i en föränderlig kommunal verksamhet. 

Båstads kommun har färska erfarenheter av omval den 10 maj 2015 då nuvarande 
kommunallag kom att ställas på sin spets och prövas utifrån olika infallsvinklar. De bris
ter som vi upplevt vid tillämpning av gällande kommunallag vill vi genom detta re
missvar förmedla, med förhoppningen att utredaren och lagstiftaren på lämpligt sätt ska 
beakta dem vid beslut om ny kommunallag. Allt i syfte att situationen vid kommande val 
ska bli något lättare att hantera. 

Tidigare tillträde efter omval 

Fullmäktige föreslås få besluta att de förtroendevalda som väljs efter det att ett omval 
har hållits, kan tillträda vid en tidigare tidpunkt än två månader efter omvalet. Båstads 
kommun tillstyrker denna ändring. 

Beslutsförhet 

Båstads kommun fick den 17 december 2014 ett beslut om att valet till kommunfullmäk
tige var upphävt och att omval skulle hållas. Det var samma dag som de nyvalda kom
munfullmäktige skulle ha sitt sista sammanträde för året. Den första fråga som uppstod 
var huruvida de i september valda kommunfullmäktige var beslutsföra denna dag. Var 
detta fullmäktige som valts i ett val som upphävts beslutsföra? I nuvarande kommunal
lags 5 kap 5 § 2 st hänvisas till vallagens 14 kap 27§. Denna paragraf är inte direkt till
lämplig på den situation som kommunen befann sig i. Till saken hör att Båstads kommun 
består av en valkrets, varför hela kommunfullmäktige fick väljas om. Utredningen om ny 
kommunallag ger inga förtydligande vad gäller beslutsförhet då ett val upphävts och 
omval ska hållas. Om ett val upphävs vad innebär detta rent juridiskt, för de politiska 
beslut som fattats fram till beslut om upphävning och fram till omval genomförts? Om ett 
val upphävts är då de förtroendevalda fortsatt oinskränkt beslutsföra fram till om-valet 
genomförts? Vår erfarenhet är att det borde finnas ett regelverk som begränsar det upp-
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hävda fullmäktiges, styrelsers och nämnders beslutsförhet. Fullmäktigeförsamlingen 
som ska upplösas efter omvalet borde enbart ha expeditionella uppgifter och borde inte 
kunna binda kommunen tex i viktigare framtid avtalsförhållanden som upphandlingar 
och större investeringar eller beslut av viktigare principiell betydelse. Frågorna kring 
beslutsförhet i samband med omvaljextraval bör på lämpligt sätt behandlas av utred
ningen. 

Val av kommunalråd och oppositionsråd 

Den 1 februari 2014 infördes en bestämmelse i kommunallagen som uttryckligen nämn
der begreppet kommunalråd, landstingsråd och oppositionsråd. Av 4 kap 1§ 3 st framgår 
numera att förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av hel
tid ska ha benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan 
benämning som fullmäktige bestämmer. I kommuner med flera rådsposter finns ofta en 
eller flera företrädare för oppositionen. Fördelningen av oppositionsposterna görs van
ligtvis vid överenskommelser inom de politiska partierna som inte ingår i majoriteten 
efter de kommunala valen. Vad som inte framgår av förslaget till ny kommunallag är vad 
som avses med opposition i dagens politiska samtid. Det saknas också en definition av 
vad som avses med "betydande del av heltid". Oppositionens roll i framtida organisation 
samt rollfördelningen mellan opposition och majoritet bör tydliggöras i kommande lag. 

Av förslagets 4 kap 2 § 2 st framgår hur val av kommunalråd ska ske. Lagtexten tar inte 
hänsyn till att det vid omval/ extraval blir aktuellt med val av kommunalråd. Lagtexten 
tar utgångspunkt i att val hålls i hela landet. Det är önskvärt att regelverket är så tydligt 
att inga tveksamheter uppstår hur val av kommunalråd ska ske vid omval/extraval. 

Ordföranden i revisionen ska väljas ur minoriteten 

Utredningen föreslår att om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna 
utses från den politiska minoriteten. Båstads kommun tillstyrker förslaget och vi har 
sedan tidigare följt denna princip. Efter omvalet och utifrån mandatfördelningen ställdes 
dock frågan på sin spets om hur begreppet politisk minoritet ska tolkas. Det största par
tiet, som efter omvalet styr i minoritet, samlar 13 av 41 mandat i Båstads kommunfull
mäktige. Det kan inte rimligen vara utredarens syfte att detta parti, som är i minoritet 
men som genom bl a valteknisk samverkan, kommit att besätta samtliga ordförandepos
ter, ska betraktas som politisk minoritet. Kan de partier som skapat majoritet för en viss 
politik, men som inte ingår i ett majoritetsstyre, betraktas som politisk minoritet? Kan 
partier som genom valteknisk samverkan skapat majoritet vid valet av förtroendemän 
betraktas som politisk minoritet? Utredaren behöver utveckla hur man anser att lagpa
ragrafen ska tolkas. 

15102 l\dokument3\lw 
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Kommunfullmäktiges val av ledamöter i kommunala aktiebolag 

Båstads kommun har med stöd av kommunallagen överlämnat skötsel av olika kommu
nala angelägenheter till helägda kommunala bolag och kommunfullmäktige har utsett 
samtliga styrelseledamöter. Valen av ledamöter i bolagen kom att fattas av såväl det 
kommunfullmäktige som valdes i september 2014 som av det kommunfullmäktige som 
valdes efter omvalet i maj. Frågeställningen har väckts om det nyvalda kommunfullmäk
tige har möjlighet att göra omval i aktiebolagen av redan valda och tillsatta styrelsele
damöter. Av lagtexten framgår att uppdragen för de förtroendevalda som har valts av 
fullmäktige upphör om valet till fullmäktige har upphävts och omval har hållits. Med för
troendevalda avses ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigebe
redningar samt revisorer, men alltså inte ledamöter av styrelser i de kommunala bola
gen. Ett tydliggörande hade kunnat undanröja oklarheter rörande val av ledamöter till 
bolags styrelser vid omval/ extraval. 

Partistöd 

Reglerna om partistöd åsyftar partistöd då mandatperioden följer allmänna val. Utred
ningen diskuterar inte vilken inverkan ett förändrat valresultat vid omval/ extraval ska 
ha på partistödet. Innebär fler mandat att partistödet ska öka? Innebär det å andra sidan 
per automatik att minskat antal mandat i kommunfullmäktige innebär skyldighet att 
återbetala redan utbetalt partistöd? Diskussion om omvalets effekter på partistödet 
borde finnas med i förarbetena till lagen. 

Bo W ndt 
Komdiunstyrelsens ordförande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 188 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Dnr KS 001252/2015 - 900 

Ändring av personuppgiftsombud 

Sida 

14 av 40 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun behandlar personuppgifter och har därför 
anmälningsskyldighet till datainspektionen enligt 36 § personuppgiftslagen. 
Båstads kommun är enligt lagen personuppgiftsansvarig och kan utse 
personuppgiftsombud. Föregående personuppgiftsombud har avslutat sin 
anställning på kommunen varför ett nytt ombud behöver utses. 

Beslut Arbetstutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen entledigar Malin Bengtsson som personuppgiftsombud 
för Båstads kommun. 

2. Kommunstyrelsen utser Daniel Kling till nytt personuppgiftsombud för 
Båstads kommun. 

justerandes signaturer 
~ Utdrags bestyrkande 

~bW' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-28 15 av 40 

KS § 189 Dnr KS 001330/2015 - 380 

Svar på medborgarförslag avseende ny friidrottsanläggning vid 
Örebäcksvallen i Båstad 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in 81 medborgarförslag avseende en ny 
friidrottsanläggning vid Öre bäcksvallen i Båstad. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2015, § 161, att kommunen har för 
avsikt att uppföra en ny friidrottsanläggning vid Öre bäcksvallen i Båstad. 
Därmed kan medborgarförslagen anses vara bifallna. 

Förteckning över inkomna medborgarförslag, bilaga. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslagen om ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen kan 
anses bifallna genom fullmäktiges avsiktsförklaring beslutad 
24 juni 2015, § 161. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 190 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Dnr KS 001335/2015 - 700 

Sida 

16 av40 

Begäran om att tillsätta en oberoende utredning med anledning 
av Vård- och omsorgschefens avgång 

Beskrivning av ärendet Pensionärsrådet inkom den 25 september 2015 med en skrivelse till Vård- och 
omsorgsnämnden med en anmodan att tillsätta en utredning för att belysa 
problemen i samband med den förra vård- och omsorgschefens avgång. 
Förvaltningen har gjort bedömningen att skrivelsen lämpligen bör behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av att ett flertal pågående utredningar berör den 
problemställning som Pensionärsrådet tar upp i sin skrivelse, föreslås i 
tjänsteskrivelsen att rådets anmodan ska avslås. 

Inkommen skrivelse från kommunala pensionärsrådet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen avslår Pensionärsrådets anmodan att tillsätta en 
utredning för att belysa problemen i samband med den förra vård- och 
omsorgschefens avgång. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-28 17 av40 

KS § 191 Dnr KS 000832/2015 - 901 

Granskning av kommunens IT-säkerhet- REV 12/15-912 

Beskrivning av ärendet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har EY 
genomfört en granskning av kommunens IT-säkerhet. Rapporten är översänd 
till kommunstyrelsen för kännedom. I rapporten fram det ett antal 
förbättringsåtgärder som kommunstyrelsen efterlyst en åtgärdsplan för. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

En åtgärdsplan, daterad 2015-10-13, har upprättats enligt bilaga för att vidta 
åtgärder som har framkommit under IT-säkerhetsgranskningen. Åtgärderna 
vidtas dels av Säkerhetsgruppen och dels av IT-avdelningen, se utförligare i 
bilagan. 

Revisionsrapport "Granskning av kommunens IT-säkerhet" 
Förslag till åtgärdsplan med anledning av revisionens rapport 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Åtgärdsplanen från IT-chefen daterad 2015-10-13 godkänns och översänds 
till revisionen såsom svar på revisonsrapporten. 

justerandes signaturer ~ Utdrags bestyrkande 

~/JJY 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-28 

KS § 192 Dnr KS 001378/2015 - 906 

Platsbrist inom förskola 1-5 år 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-13 § 110 att påtala för 
kommunstyrelsen att det finns ett behov av en förskola med sex till sju 
avdelningar i Förslöv. 

Förslag till beslut Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 

(3}1' 

Sida 

18 av 40 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-28 

KS § 193 Dnr KS 000412/2015 - 600 

Svar på förslag från (SD) om att kommunen ska värna 
bygdeskolorna 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstad lämnade 2015-03-17 förslag om att värna 
bygdeskolorna. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

För närvarande har samtliga partier i Kommunfullmäktige den så kallade 
skolutredningen på remiss. Svaren kommer att behandlas i 
Utbildningsnämnden. 

Förslag från (SD) om att kommunens ska värna bygdeskolorna. 
Tjänsteskrivelse från skolchefen Birgitte Dahlin. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Sida 

19 av 40 

1. Förslaget från Sverigedemokraterna att värna bygdeskolorna behandlas i 
samband med skolutredningen 

Justerandes sil!naturer I Utdra!!sbestvrkande 

~ ~V 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-28 20 av 40 

KS § 194 Dnr KS 000411/2015 - 600 

Svar på motion om införande av frånvaro-sms i Båstads 
kommuns skolor 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstad lämnade 2015-03-17 en motion om att införa 
frånvaro-sms i kommunens grundskolor. 

Beslut 

Barn & skola har en så kallad lärplattform där sms-funktionen ingår. Det är 
dock inte ett sätt som accepteras av Skolinspektionen och Skolverket som enda 
sättet att informera vårdnadshavare om frånvaro. Skolan har skyldighet att få 
direktkontakt med vårdnadshavarna dvs ett samtal om en elev inte kommer till 
skolan. Detta är en fråga om skolans tillsynsansvar. 

Skolorna kan självklart använda sms-funktionen för att meddela frånvaro till 
vårdnadshavare. Men det räcker inte enligt skolans tillsynsmyndighet. 
Personlig kontakt krävs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för förtydligande gällande nu 
gällande rutiner för SMS-avisering vid frånvaro. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 195 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Dnr KS 001380/2015 - 600 

Handlingsplan kopplad till kulturprogrammet 

Sida 

21 av40 

Beskrivning av ärendet Kulturprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 15 januari 2015. I 
programmet slås fast att en handlingsplan ska tas fram av kommunstyrelsen 
som beskriver vad som ska göras inom kommunen under programperioden. 
Handlingsplanen som läggs fram i denna skrivelse följer den struktur som 
handlingsplaner kopplade till andra verksamhetsområden har. Rubrikerna är 
förväntad effekt, insats, färdigt, ansvar och uppföljning. Handlingsplanen är 
framtagen i samverkan med de verksamhetsområden som berörs av målen i 
programmet. Kulturprogrammet sträcker sig från 2015 - 2025. 
Handlingsplanen tar upp insatser tom 2020. Bedömningen är att den ska 
uppdateras varje år och på så sätt kommer insatserna att revideras och 
anpassas till tiden fram till 2025. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein samt förslag till 
handlingsplan för kulturprogrammet. 

Yrkanden Christer de la Matte (M) yrkar följande tillägg: Uppföljning ska göras årsvis i 
kommunstyrelsen .. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan för kulturprogrammet. 

2. Uppföljning ska ske till kommunstyrelsen årsvis. 

justerandes si natu rer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 
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Sammanträdesdatum Sida 
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KS § 196 Dnr KS 000463/2015 - 600 

Motion angående sommarjobb i Båstads kommuns 
verksamheter 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har i en motion yrkat på att undersöka möjligheten att 
erbjuda ett större antal ungdomar i Båstads kommun mellan 16 och 18 år 
sommarjobb i kommunens olika verksamheter under sommarlovet. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

Båstads kommun har under många år saknat en särskild budget för 
sommarjobb. En mindre grupp ungdomar har erbjudits sommarjobb genom 
verksamhetsområde Teknik och service som sommarvärdar. För att underlätta 
för inte minst ungdomar att få sommarjobb har Arbetsmarknadsenheten 
tillsammans med Båstad turist- och näringsliv samt Arbetsförmedlingen 
genomfört en sommarjobbsmässa de tre senaste åren. 

Behovet av sommarjobb för ungdomar bedöms som stort. Genom den 
budgetförstärkning för detta ändamål på 700 tkr som föreslås i kommunens 
budget för 2016 skapas möjligheter att tillgodose åtminstone delar av denna 
efterfrågan. Inför sommaren 2016 planeras därför att kommunens 
arbetsmarknadsenhet ska erbjuda sommarjobb i olika delar av kommunens 
verksamheter för de budgeterade medlen. 

Motion från (S) ang. sommarjobb i Båstads kommuns verksamheter. 
Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson. 

Christer de la Motte (M) yrkar följande tillägg. Utvärdering och redovisning av 
projektet ska göras till kommunstyrelsen efter sommaren 2016. 

Ingela Stefansson yrkar följande tillägg: Målsättningen ska vara att 
sommarjobben når så många ungdomar som möjligt. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett erbjudande om sommarjobb till ungdomar under sommarlovet. 

2. Utvärdering och redovisning av projektet ska göras till kommunstyrelsen 
efter sommaren 2016. 

3. Målsättningen ska vara att sommarjobben når så många ungdomar som 
möjligt. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 197 Dnr KS 001893/2013 - 900 

Motion från Centerpartiet angående ett aktiv/servicecentra i 
Grevie tätort 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet önskar att samarbete mellan kommunen och Ica-butiken i 
Grevie enligt förebild från Lidhult i Småland. Man föreslår att skapa ett 
bibliotek i anslutning till butiken och att även ett cafe etableras i denna miljö. 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

I kommunen finns ett huvudbibliotek lokaliserat till Kunskapscentrum i 
Båstad. Det finns också fem filialbibliotek, samtliga är integrerade i kommunens 
F-6 skolor och fungerar även som skolbibliotek. På Strandängsskolan finns ett 
separat skolbibliotek. 

Sedan våren 2013 är Backaskolan i Grevie stängd på grund av 
fastighetsrelaterade brister. Detta innebär att även biblioteksverksamheten på 
orten upphört. 

En av de av fullmäktige antagna servicedeklarationerna anger att det ska finnas 
ett bibliotek i samtliga kommunens tätorter. Det finns därmed anledning att 
fristående från skolverksamheten etablera ett bibliotek i Grevie. Från såväl 
förvaltningens sida som byalaget i Grevie och Ica handlaren på orten har tankar 
funnits om ett samarbete liknande det som finns i Lidhult. Genom ett samarbete 
mellan Båstads kommun och den lokala !ca-butiken har dessa planer nu blivit 
verklighet. I december öppnar biblioteket som placeras i anslutning till butiken 
och ett nyöppnat cafe. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till motionen .. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 198 DnrKS001340/2015-350 

Torgtaxa från och med 2016 

Beskrivning av ärendet För att hyra en torgplats i Båstads kommun tar kommunen ut en taxaenlig 
avgift. De senaste åren har antalet torghandlare minskat. Orsaken till 
minskningen kan bland annat bero på att taxan idag är hög i jämförelse med 
vissa andra kommuner. Även lagen om kassakrav som föll på torghandlare vid 
årsskiftet 2014/2015 tros ha bidragit till minskningen. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

Båstads kommun vill främja torgen som mötes- och handelsplats. Därför har 
förvaltningen tagit fram förslag på ny torgtaxa. I Bjärepartiets budgetdirektiv 
ingår en sänkning av torgtaxan med 50% under evenemangstiden i syfte att öka 
torghandeln samt göra torgen mer levande. I förslaget reduceras utöver det, 
även årsavgiften för torghandlare med hantverk-, trädgårds- eller 
lantbruksprodukter, på Båstads torg. Detta med anleding att försöka locka fler 
fasta torghandlare till platsen. Idag finns det endast fasta torghandlare med 
avtal för årsplats på Lyckantorget. 

Med en taxa som gynnar hantverk-, trädgårds- och lantbruksprodukter kan vi 
locka fler handlare med traditionella produkter till torgen och på så vis öka 
torglivet samt gynna torgen som mötesplatser. 

Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård. 
Förslag till ny torgtaxa från 2016-01-01. 

Christer de la Motte (M): Tillägg: Uppföljning och utvärdering av de sänkta 
taxorna ska ske till KS våren 2018 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastslå ny torgtaxa enligt 
tjänstemannaförslaget. 

2. Uppföljning och utvärdering av de sänkta taxorna ska ske till 
kommunstyrelsen våren 2018 

Utdra sbes rkande 
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KS § 199 Dnr KS 001341/2015 - 350 

Evenemangstid 2016 

Beskrivning av ärendet Enligt KS beslut, 090408 § 88, Dnr 271/09-900, ska KS årligen fastställa vilken 
tid som ska utgöra evenemangstid. Med evenemangstid avses den tid som 
omfattar flerdagarsevenemang i Båstad Kommun, exempelvis Skistar Swedish 
Open, Entreprenörsdagarna, Segling, Hantverksmässa. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Varje år sker flerdagarsevenemang i Båstads kommun. För att ha möjlighet att 
bjuda på ett bra värdskap och hantera taxor och bygglov på ett servicevänligt 
sätt utlyses en viss tid till evenemangstid. Under evenemangstiden höjs taxor 
för torgplatser, vissa lokala ordningsföreskrifter träder ikraft och det inre och 
yttre evenemangsområdet uppstår. 

Tidigare har evenemangstiden fastställts till dagarna före, under och efter 
tennisveckorna. Eftersom flerdagsevenemangen i Båstad växer och ökar i antal 
föreslår Teknik och service att evenemangstiden förlängs. 

Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård. 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 200 Dnr KS 001342/2015 - 350 

Styrdokument för evenemang 

Beskrivning av ärendet I beslutsloggarna för kommunfullmäktige och för kommunstyrelsen finns två 
snarlika uppdrag åt förvaltningen. Till fullmäktige ska förvaltningen göra en 
översyn av "Riktlinjer för tillstånd och markupplåtelse för evenemangsytor i 
Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att hela eller delar av det inre 
evenemangsområdet utarrenderas till annan organisation. Till 
kommunstyrelsen ska förvaltningen göra en "utredning gällande översyn av 
riktlinjer och policy för evenemang ska vara Idar att redovisa till 
kommunstyrelsen senast kvartal 3/2015 för att kunna gälla från och med 1 
januari 2016. Det sistnämnda beslutet hänför sig till diskussion från våren 2015 
när beslut om fastställande av evenemangstid skulle fattas. 

Förslag till beslut 

Utöver dessa uppdrag pågår även ett arbete via besöksnäringsrådet att arbeta 
fram en evenemangsstrategi tillsammans med andra representanter i rådet. 

Sammanfattningsvis finns det tre olika styrdokument kopplat till hur 
evenemang "ska hanteras". Ett policydokument, ett dokument om riktlinjer och 
ett strategidokument (som inte är färdigställt) . Samtliga dokument är mer eller 
mindre aktuella, framförallt riktlinjerna som är ifrån 2004. 

Förvaltningen föreslår att de två uppdrag som ligger i beslutsloggarna avslutas 
och ett nytt beslut, gällande framtagande av styrdokument för evenemang, 
fattas och ges i uppdrag åt förvaltningen. Dessa nya styrdokument ska 
förslagsvis antas av instans enligt gällande styrdokumentshierarki. Det vill 
säga, evenemangspolicyn antas av kommunfullmäktige medan strategi och 
riktlinjer antas av kommunens ledningsgrupp. 

Arbetet med att ta fram nya styrdokument för evenemang är påbörjat och 
beräknas kunna vara klart senast januari-februari 2016. 

Fastställande av evenemangstid beslutas likt tidigare år i separat ärende. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Ärendena Dnr: §65 KF 270/09 och Dnr: §21KS1974/14 avslutas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram nya styrdokument för 
evenemang (policy samt strategi och riktlinjer) klara att antas och redovisas 
mars 2016. 
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KS § 201 Dnr KS 001685/2014- 380 

Svar på medborgarförslag - Konstgräsplan för fotboll 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att det finns ett stort 
behov av ytterligare några konstgräsplaner inom kommunen. Inom Båstads 
kommun finns det EN konstgräsplan lokaliserad i Förslöv som ägs av Förslövs 
IF. Förutom till egenanvändning, hyr de även ut konstgräsplanen till andra 
föreningar. Det har framkommit, vilket även förslagsställaren anger, att 
hyreskostnaden för andra föreningar upplevs något hög samt att antalet lediga 
tider är för få. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget innehåller inte något konkret förslag men utifrån texten 
kan det tolkas att förslagsställaren önskar att kommunen ska engagera sig i att 
det anläggs fler konstgräsplaner runt om i kommunen, minst en stor och gärna 
en 7-mannaplan i varje förening. Om konstgräsplanen i Förslöv borträknas 
önskar förslagsställaren att det totalt anläggas ytterligare fem stora och sex 7-
mannaplaner för att skapa "vettiga förutsättningar" för att utveckla "individen, 
laget eller klubbarna" - allt enligt förslagsställaren. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslag om att anlägga minst fem stora och gärna sex mindre 
konstgräsplaner inom kommunen bifalls inte. 

Utdra sbes rkande 
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Svar på revisionsrapport "Granskning av arrendeavtal" 

Sida 

28 av 40 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens arrendeavtal. I granskningen redovisas att det finns tydliga rutiner 
avseende upprättande av arrendeavtal samt att kommunstyrelsens 
delegationsordning följs och återrapportering sker. EY framför vidare i sin 
revisionsrapport tre rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse 
beskrivs processen kopplat till de rekommendationerna som ges av EY samt 
förslag till åtgärder. 

Underlag till beslutet Revisionsrapport "Granskning av arrendeavtal" 
Tjänsteskrivelse från Ingemar Lundström, chef teknik och service. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till yttrande från Teknik- och servicechef överlämnas till 
kommunrevisionen såsom kommunstyrelsens eget. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att: 

-ta fram förslag till uppdatering av markpolicy med tillägg avseende 
arrendeprocessen och upplåtelse av arrendeavtal 

-tillse att rutin finns avseende besiktning vid till- och avträdelse av arrende. 

Utdra sbes rkande 
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KS § 203 Dnr KS 000781/2014 - 700 

Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomsfall 

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

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 16 december 2014 
beslutades; "Förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utredningen om förslag på åtgärder för att sänka insatstiden vid 
sjukdomsfall antas. 2. Medel som krävs för att vidta föreslagna åtgärder, ska 
beaktas i arbetet med 2016 års budget. 3. Med utredningen som grund får 
Samhällsskydd i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla förslaget på 
åtgärder i samverkan med Region Skåne och Hälsostaden Ängelholm". 

Vid Kommunstyrelsens sammansträde den 11 februari 2015 beslutades; 
"Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet återremitteras till vård- och 
omsorgsnämnden, gällande delen som berör hemvårdspersonalens medverkan, 
för att utreda hur detta påverkar vård- och omsorgstagarna och hemvårds
personalens arbetsmiljö". 

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 april 2015 beslutades; 
"Avslå ärendet med motivering att det inte ligger inom vård och omsorgs 
kärnverksamhet. Möjligen kan en samverkan bli aktuell i framtiden mellan 
kommunen och Region Skåne i vad avser såväl personella som ekonomiska 
resurser". 

Tjänsteskrivelse från Anders Nilsson, chef samhällsskydd. 

Christer de la Motte (M) yrkar följande tillägg: Uppföljning och redovisning ska 
ske till kommunstyrelsen hösten 2016. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Samhällsskydd fortsätter att utveckla åtgärder som syftar till att sänka 
insatstiderna vid olycksfall. 

2. Uppföljning och redovisning ska ske till kommunstyrelsen hösten 2016. 

Utdra sbes rkande 
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KS § 204 Dnr KS 000384/2015 - 300 

Antagande av bostadsförsörjningsprogram för Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad påbörjade 2011 ett dokument för 
riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen och 2014 lämnades en 
beredningsremiss. Beredningen valde att inte slutföra dokumentet då Lagen om 
bostadsförsörjning (2000:1383) trädde i kraft 2014-01-01. Lagändringen 
påverkade även Plan och Bygglagen där punkt nummer 5, 2 kap. 3§, har 
tillkommit: "Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja bostadsbyggande och utveckling av bostads beståndet i 
kommunen". De tillkomna lagändringarna innebar att dokumentet behövde 
omarbetas. Förvaltningen fick därför, 2015-03-11, i uppdrag att ta fram ett 
förslag till bostadsförsörjningsprogram. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Samtliga kommuner är ålagda enligt svensk lag att ha riktlinjer för 
bostadsförsörjning och ett bostadsförsörjningsprogram utgör ett delunderlag 
för framtagande av kommunens översiktsplan. Programmet ska ge riktlinjer för 
hur Båstad vill och kan växa och förankras både i regionala styrdokument och i 
den politiska viljan och visionen. 

Tjänsteskrivelse från översiksplanerare Olof Sellden. 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram. 

Ingela Stefansson (S), Christer de la Matte (M) och Gösta Gebauer (C): 
Programmet ska skickas på remiss till de politiska partierna, kommunala 
pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Programmet ska skickas på remiss till de politiska partierna, kommunala 
pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Sista dag att svara på 
remissen ska vara 15 december 2015. 

2. Bostadsförsörjningsprogrammet ska med för beslut till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 20 januari 2016. 

Utdra sbes rkande 
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KS § 205 Dnr KS 001022/2010 - 315 

Detaljplan för Ängelsbäck 10:6 - avbrytande av planarbete 

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnad föreslår att planarbete för del av Ängelsbäck 10:6 i Grevie 
kyrkby avbryts och att planuppdrag upphävs. 

Förslag till beslut 

Förfrågan om planläggning för bostäder på fastigheten Ängelsbäck 10:6 i Grevie 
Kyrkby inkom från privat fastighetsägare oktober 2010. Fastighetsägarens 
önskemål var att planera området för bostäder i form av ca 14 tomter för 
friliggande enfamiljshus samt längst i väster pröva möjligheten att uppföra två 
hästgårdar. 

Planbesked för Ängelsbäck 10:6 samt att samråd får hållas beviljades av 
Kommunstyrelsen 2010-11-24 § 38. 

Hösten 2013 tecknades ett planavtal mellan kommunen och exploatören. Enligt 
en överenskommelse mellan kommun och exploatör påbörjades planarbetet 
hösten 2014 för att planförslag skulle kunna sändas ut på samråd våren 2015. 
Under hösten 2014 arbetades ett förslag som möjliggör bostadbebyggelse inom 
den östra delen av Ängelsbäck 10:6 fram. De tidigare föreslagna hästgårdarna 
inom västra delen av fastigheten var ej aktuella längre. 

Länsstyrelsen har i ett tidigare yttrande avseende planprogram för Grevie 
kyrkby påtalat att arkeologisk förundersökning ska göras innan fortsatt 
detaljplaneläggning. Exploatören meddelades i december 2014 om ungefärliga 
kostnaden för en sådan undersökning. Planarbetet har sedan dess legat på is. 

I ett mail, daterat 2015-10-13, meddelar exploatören att han vill avbryta 
planarbetet. 

Med anledning av exploatörens önskan om att avbryta planuppdraget föreslår 
samhällsbyggnad att planarbetet avbryts och att planuppdraget upphävs. 
Exploatören har möjlighet ansöka om nytt planbesked om det i framtiden är 
aktuellt att upprätta en detaljplan för aktuell fastighet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanläggningen av Ängelsbäck 10:6 
avbryts och att planuppdraget upphävs. 

2. Blir frågan om detaljplaneförändring aktuell igen får sökande komma in 
med en ny förfrågan om Planbesked 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 206 Dnr KS 000985/2009 - 315 

Detaljplan för Hallen 16 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne 
län - antagande 

Beskrivning av ärendet Planuppdrag för ändring av detaljplan för Hallen 16 och 22 gavs av 
Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 252, efter att Hakonhus ännu en gång bytt 
ägare. Inför varje försäljning, när frågor ställdes, om befintlig detaljplans 
rättigheter påtalade dåvarande planavdelning att kommunen inte ville realisera 
gällande detaljplan och att planens genomförande tid hade gått ut, vilket gav 
kommunen möjligheter att ta bort gällande rättigheter genom ett upphävande. 
Planavdelningen påtalade dock också att möjligheter fanns att diskutera en 
planändring till en annan form av exploatering. Med stöd av ett förslag utformat 
av Wingårdhs arkitektkontor som illustrerade ett komplex med tre stycken 
relativt tätt stående punkthus med en gemensamparkering som höjer sig sex 
våningar från ett garageplan och med ytterligare en suterrängvåning, beviljades 
planuppdrag. Förslaget till detaljplanen har utarbetats med en av intressenten 
anlitad konsult och var ute på samråd 2011-02-04 till 2011-03-18 och på 
utställning 2012-03-08 till 2012-04-19. 

l ' 

Detaljplanearbetet för Hallen 16 m f1 i Båstad stod därefter still i 2 år. 
Anledningen berodde på flera faktorer. Länsstyrelsen hade under både 
detaljplanens samrådsskede och utställningsskede påtalat att det fanns risk för 
att planförslaget kan innebära risker för medborgarnas hälsa 
(buller/urspårningsrisk) med anledning av närheten till befintlig järnväg 
(Västkustbanan). Denna fråga är dock utsläckt sedan beslut slutligen fattats om 
nedläggning av befintlig järnvägssträckning för Västkustbanan över Hallandsås 
när tunneln öppnar. 

Länsstyrelsen påtalade också att det fanns risk för att detaljplanen, pga av den 
föreslagna nya bebyggelsens höjd, kunde komma att påtagligt skada 
riksintresset för Naturvård (Hallandsås och Grevie åsar) samt riksintresset för 
det Rörliga friluftslivet (Bjärehalvön med hallandsås och Rönneå). Samtidigt 
har det under de senaste åren funnits en intensiv diskussion om "höga hus" i 
Båstad som gör att frågan om de föreslagna husens höjd och utformning satts 
under lupp, - passar Gert Wingårdhs hus verkligen in på den tänkta platsen? 

Utöver detta uppmärksammades två rättsfall angående bostäders placering i 
närheten av tennisbanor/tennisanläggningar och i sent skede av 
detaljplaneprocessen dök det upp en rädsla för att tennisanläggningen Drivan 
kan komma att påverkas negativt av så många nya bostäder i sin omedelbara 
närhet. 

Forts. på nästa sida 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Forts. beskrivning av 
ärendet 

Förslag till beslut 

KS § 206 Dnr KS 000985/2009 - 315 

Forts. detaljplan för Hallen 16 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, 
Skåne län - antagande 

Sammantaget stod alltså detaljplanen, för dryg tre år sedan, inför allt för tuffa 
utmaningar för att kunna gå till antagande. I det läget inleddes diskussioner 
mellan kommun och intressent för att hitta en framkomlig väg. Olika 
möjligheter har studerats och successivt återkopplats till politiken. 

Ett planförslag med betydligt småskaligare bebyggelse arbetades fram och 
2014-12-03, §296 beslutade Kommunstyrelsen att sända ut planförslaget på så 
kallad förnyad utställning. 

Planförslaget var utställt under perioden 2015-06-17 till 2015-07-17. Inkomna 
yttranden har sammanställts och kommenterats i ett "förnyat" utlåtande, 
daterat 2015-10-09, se bilaga 3. 

Efter den "förnyade utställningen" ombads exploatören göra en förprojektering 
av väg inom Hallen 16. Vägen är avsedd som tillfart till fastigheten Hallen 22 
(Hakon hus) samt de boende inom fastigheten Hallen 16. Vid förprojekteringen 
konstaterades att vägen mås te förskjutas något söderut (mer i linje med 
befintlig väg inom Hallen 16). Det i sin tur ledde till att exploatören kom med 
ett nytt förslag på hur de nya huskropparna kan placeras inom planområdet. 
Den nya bebyggelsen inom fastigheten Hallen 16 föreslås uppföras som 3 st 2-
våningsparhus med suterrängvåning. Utöver angivet antal våningar får så kallat 
"penthouse" anordnas. Dock får penthousets totala nockhöjd över nollplanet 
inte överstiga +39 möh (meter över havet). Parkering för de boende kommer i 
detta förslag att främst ske i källare/ suterrängplan. Några parkeringsplatser 
anläggs längs tillfartsgatan till de 3 nya bostadshusen. Det nya förslaget innebär 
betydligt mindre schaktning och medger en mer balanserad lutning på 
vägbanan (inom Hallen 16). Exploatörens nya förslag innebär ingen förändring 
av varken total byggnadsarea eller nockhöjd inom Hallen 16 utan håller sig 
inom ramen av vad som angivits i planförslaget som varit ute på förnyad 
utställning. Helt enkelt en omdisponering av byggrätten inom fastigheten. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i det 
förnyade utlåtandet, daterat 2015-10-09. 

justerandes signaturer U tdragsbestyrkande 
' 
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Ansökan om planändring för del av Hjorten 11 i Båstad 

Beskrivning av ärendet Wiva Förvaltnings AB förvärvade fastigheten Hjorten 11 under 2011/2012, nu 
uppdelad i fastigheterna Hjorten 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21. Inför 
förvärvet fördes samtal med kommunen om vilka utvecklingsmöjligheter 
fastigheten kunde tänkas rymma. Fastighetsägaren hade för avsikt att behålla 
själva bostadsdelen av den gamla längan samt åstadkomma 5 stycken parhus 
och en villa och riktade tidigt en förfrågan om bygglov till kommunen för att 
kunna genomföra den tänkta byggnationen. Beskedet från kommunens 
bygglovsida blev att realiserandet av exploateringen förutsatte en planändring, 
planavvikelserna för att kunna genomföra de tänkta byggplanerna i sin helhet 
var för stora. Fastighetsägaren inkom kort därefter med en ansökan om 
planbesked 19 september 2011. Syftet med nybyggnationen var att erbjuda 
centralt belägna bostäder för en rimlig kostnad till familjer som vill bosätta sig i 
Båstad. Kommunstyrelsen ställde sig positiva till planändring av fastigheten 
och beslutade 30 november 2011, KS § 343/2011, att pröva möjligheten till att 
ändra detaljplanen med fastighetsägarens syfte som grund. Strax efter att 
planbeskedet var givet inkom fastighetsägaren på nytt med en ansökan om 
bygglov till kommunen och fick då besked, i enlighet med lagstiftningen, att 
bygglovet måste avvakta den nya detaljplanens färdigställande. 
Fastighetsägaren framförde att han inte fått besked om att ett planbesked och 
en detaljplaneprocess för fastigheten innebar att han inte samtidigt skulle 
kunna få bygglov för de delar av byggnationen som stämde med, den för 
fastigheten, befintliga och ännu så länge gällande detaljplanen. Nya samtal 
fördes mellan fastighetsägaren och kommunen för att återge vilka alternativ 
som fanns för att åstadkomma önskvärd byggnation på Hjorten 11 . Resultatet 
av dessa samtal ledde till att fastighetsägaren drog tillbaka sin planansökan för 
att så snabbt som möjligt kunna komma igång med exploatering och byggnation 
av de delar av fastigheten som gick att realisera med hjälp av befintlig 
detaljplan. Kommunstyrelsen beslutade, utifrån fastighetsägarens begäran, att 
avsluta detaljplaneprocessen den 15 februari 2012, KS § 69/2012. 

Förvaltningen föreslår följande: 

1. Samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av 
detaljplanen för Hjorten 11 med flera samt att med berörda samråda om 
förslaget. Syftet med planändringen är att skydda kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista. 
3. Kostnaden för planarbetet uppskattas till drygt 100 tkr. 

Forts. på nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Föredragande 

Deltar ej i beslutet 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

KS § 207 Dnr KS 001051/2011- 315 

Forts. ansökan om planändring för del av Hjorten 11 i Båstad 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg och planarkitekt Camilla N ermark 
föredrar ärendet. 

Kerstin och Gustafsson (M) och Thomas Andersson (FP) deltar ej i beslutet. 

Bo Wendt (BP), Inge Henriksson (BP) och Ingela Stefansson (S): Avslag på 
förslaget att ändra detaljplanen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avslag på förslaget att ändra detaljplanen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ ~ JJ;/ 
~ 
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Planprioritering hösten 2015 

Sida 

36 av40 

Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med 
bilaga 3; "Principer för planprioritering". Beslut om prioriteringsordning för en 
detaljplan fattas av Kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag ges. 
Behov föreligger dock av att minst en gång per år lyfta planlistan med 
prioriteringsordning för att samlat kunna göra en bedömning av alla pågående 
och väntande ärenden och dess prioriteringsordning. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista 
antas. 

2. Planlistan skall gälla som prioriteringsinstrument för personalen på 
samhällsbyggnad under en tidsperiod framöver. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 209 Dnr KS 001418/2015 - 350 

Uppföljning efter näringslivssafarin 8 oktober 2015 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledamöter var inbjudna till en näringslivssafari den 8 
oktober 2015. Vid denna utflykt träffade ledamöterna vissa företrädare för 
näringslivet. Vid dessa möten framkom en del synpunkter. Bl.a. på 
trafiksituationen i Boarpskorset och vägbulorna på Ängelholmsvägen i Båstad. 

Med anledning av dessa synpunkter föreslår arbetsutskottet att 
kommunstyrelsen ska ge uppdrag till förvaltningen att kontakta Trafikverket 
och påtala trafiksituationen i Boarpskorsningen och vägbulorna på 
Ängelholmsvägen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får väckas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta Trafikverket och påtala 
trafiksituationen i Boarpskorsningen och vägbulorna på Ängelholmsvägen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 210 Dnr KS 001416/2015 - 350 

Trafiksäkerhet vid Förslövs skola 

Beskrivning av ärendet Gösta Gebauer (C) väcker nytt ärende på dagens sammanträde gällande 
trafiksäkerhet vid Förslövs skola, se bilaga. 

Förslag till beslut 

Centern yrkar på att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att undersöka 
möjligheterna att medverka till fartsänkning av fordon och ökad säkerhet för 
barnen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får väckas. 

2. Ärendet skickas till förvaltningen för att inarbetas i kommande arbete med 
inriktningsdokument för centrala Förslöv. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Trafiksäkerhet vid Förslövs skola 

Fler föräldrar hör av sig och de känner sig oroliga för barnens säkerhet vid Förslövs skola. 

Hastigheten är ofta hög och eftersom barnen ofta behöver korsa vägarna önskas fartdämpande 

åtgärder och återkommande kontroller. 

Efter att ha studerat situationen föreslår Centerpartiet att situationen ses över och att åtgärder 

vidtas, antingen i egen regi eller genom påverkan av väghållaren. 

Det kan handla om varningsljus på övergångsställen och fartdämpande åtgärder genom att göra 

vägen smalare via hastighetsskyltar i vägbanan. 

Centerpartietyrkar 1/7?~/h;Jt_d U/!?1]1''f [,~f-
Att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ~anödoäAdiga..åtgär:der llWatt medverka till 

fartsänkning av fordon och ökad säkerhet för barnen 
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Transitboende för ensamkommande barn i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14: 

Föredragande 

Yrkanden 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snabbutreda 
förutsättningarna - boende och personal - för att etablera transitboende för 
ensamkommande barn i Båstads kommun. 

2. Om förutsättningarna finns, vidta mått och steg, efter skyndsamt hörande av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, för att etablera transitboende för 
ensamkommande barn i vår kommun 

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. Förvaltningen föreslår 
Drivans vandrarhem som transitboende. Det finns tillgång till 10 platser med 
omedelbart tillträde. 

Thomas Andersson (FP) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till förvaltningens 
förslag på transitboende på Drivan. 

Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson: Ärendet ska inte 
avgöras av arbetsutskottet utan hänskjutas till kommunstyrelsen för 
avgörande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras av 
kommunstyrelsens arbetsutskott idag eller hänskjutas till kommunstyrelsen för 
avgörande. Ordföranden finner att ärendet ska hänskjutas till 
kommunstyrelsen för avgörande. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Ledamot som vill att ärendet ska hänskjutas till kommunstyrelsen för 
avgörande röstar JA, 

Ledamot som vill att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott 
röstar NEJ, 

Omröstningen faller ut med 3 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt nedan: 

JA-röster: Ingela Stefansson (S), Inge Henriksson (BP) och Bo Wendt (BP) 
NEJ-röster: Kerstin Gustafsson (M) och Thomas Andersson (FP) 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för avgörande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Anvisning av flyktingar 2016-2017 
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40 av 40 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S), väcker nytt ärende på dagens sammanträde gällande 
anvisning av flyktingar under 2016-2017, se bilaga. 

Förslag till beslut 

Ingela Stefansson yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att: 

• Göra planering för att klara boendet 

• Göra planering för offentlig service som tex. skola för barn, SFI, 
arbetsmarknadsinsatser, eventuell hälsovård etc. 

• Uppdragen till förvaltningen ska redovisas för kommunstyrelsen snarast 
(senast i januari 2016) och åtföljas av kostnads- och intäktsberäkningar. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

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

Utdra sbes rkande 



Anvisning av flyktingar under 2016-2017. 

Det har på riksnivå tecknats en överenskommelse om flyktingmottagning. Alla 
kommuner kommer att åläggas mottagning av flyktingar som fått uppehållstillstånd. 

Vi gör i nuläget bedömningen att Båstad kommun kan komma att åläggas mottagning av 
ca 250 personer under 2016-2017. Bedömningen grundas på Migrationsverkets 
prognoser och på ett, efter befolkningstal, jämt fördelat mottagande. 
Vi bedömer hälften vara ensamkommande och resterande barnfamiljer. 

För att vara förberedda för mottagande beslutar arbetsutskottet föresle 
;KQmHU!l~s~rn l 88J'! besluta 'fHt- <() e__ fl-J'r t.rCL I ~1l vt"j €.V1 I ·L-t t'Ji> o-1 r-q CJ c;{j ~ 

-~f'd~åstadtu~m au gö1 &1i planering för att klara boendet, 
- .Ctiapdra·ät Ftil' all11ill§M göra planering för offentlig service somt ex skola för barn, SFI, 
arbetsmarknadsinsatser, eventuell hälsovård mm. 
~l@l~H~F8!;1efl till BastB:ä~ei'fl 6eR förvaltningen ska redovisas för Kommunstyrelsen 
snarast (senast i januari 2016) och åtföljas av kostnads- och intäktsberäkningar. 

Kommunledningen ska inbjuda civilsamhället till organiserad samverkan i flykting
mottagandet 

Ärendet är av sådan principiell vikt att kommunens slutliga beslut ska fattas av 
kommunfullmäktige. 

;~/~ r/lzL-
För (S) lng~ITsi:,:nsson. 
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