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Sekreterare 

Ordförande 

justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret, Astrakanen, onsdagen den 30 mars 2016 kl. 09:00-17:15 
(sammanträdet ajournerat mellan 15: 15-16:05) 

Bo Wendt (BP), Ordförande, närvarande§ 52-55, del av§ 56, § 57-77 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande, ordförande del av§ 56 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande, deltar ej i beslutet§ 74 och 75 
Christer de la Matte (M), närvarande§ 52-55, del av§ 56, § 57-69, § 71-77 
Gösta Gebauer (C) 
Kerstin Gustafsson (M), tjänstgörande ersättare för Christer de la Matte (M) §del av§ 56, § 
70 

Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare§ 52-55, del av§ 56, § 57-69 
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare§ 52-55, del av§ 56, § 57-69 
Katarina Pelin, kommunchef, närvarande§ 52-55, del av§ 56, § 57-69 
Henrik Andersson, bildningschef, närvarande del av§ 56, § 70 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare 
Johan Linden, ekonomichef, närvarande§ 52-72 

Gösta Gebauer (C), ersättare Christer de la Matte (M) 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 5 april 2016 kl. 15:00 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2016-03-30 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2016-04-06 till och med 2016-04-28 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Catharina Elofsson 
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Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-
03-30 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Matte (M). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 5 april kl. 15:00. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2016-03-30 

Dnr KS 000022/2016 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2016-03-30 

Sida 

5 av 31 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens 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 tillägg: 

Informationspunkter: 
G) Information angående löneöversyn 2016. Biträdande HR-chef Anna 
Löfström. 
H) Information angående den kommunala organisationen. Gösta Gebauer (C). 

Extraärenden: 
§ 58, Exploateringsavtal för Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan. 
§ 75, Reducering/förändring av 2016 års investerings- och 
exploateringsutgifter. 
§ 77, Almgården - Upphävande av beslut att bygga ut Almgården till 
demenscenter. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Dnr KS 000023/2016 - 903 

Sida 

6 av 31 

Ersättarnas närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträden 
under2016 

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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Dnr KS 000005/2016 - 900 

Sida 

7 av 31 

Delgivningar kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 

Beskrivning av ärendet 1. Förstudie Ängelholm Helsingborgs Airport angående synergier mellan 
kommunal räddningstjänst och flygplatsens räddningstjänst. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Förstudie angående medverkan i förbundet Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst för räddningstjänsten i Båstad. 

Anmälda delgivningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Delgivningarna läggs till handlingarna. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2016-03-30 

Dnr KS 000024/2016 - 900 

Sida 

8 av 31 

lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-
03-30 

Beskrivning av ärendet A) Markproblematik vid Båstads Ridklubb. Exploateringsingenjör Per Sellden. 

B) Lägesrapport om avtal med Sydvatten. Kommunchef Katarina Pelin. 

C) Information om styrgrupp integration. Bildningschef Henrik Andersson och 
integrationssamordnare Filippa Swanstein. 

D) Information angående tomtkön. Mia Lundström, Teknik och service. 

E) Avveckling av Informationstavlor. Skriftlig information från mark- och 
fri tidschef Sven-Inge Granlund. 

F) Kl. 13:00. Information och tidsplan angående EU Projektanalys - EPA. 
Kommunförbundet Skåne. 

G) Information angående löneöversyn 2016. Bidträdande HR-chef Anna 
Löfström. 

H) Information angående den kommunala organisationen. Gösta Gebauer (C). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 57 Dnr KS 000416/2016 - 200 

Förvärv av fastigheten Båstad Vistorp 7:93 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har brist på detaljplanerad mark för bostadsbyggnation i 
Förslöv. Centralt i Förslöv upprättades i början av 1990-talet en detaljplan för 
fastigheten Vistorp 7:93. Planen vann laga kraft 1991-07-25 och möjliggör 
utbyggnad av ett flerbostadshus i två våningar för ca 12 lägenheter. Fastigheten 
(geografiskt läge se bilaga 1) är obebyggd, omfattar 1804 kvadratmeter och har 
ett åsatt taxeringsvärde om 340.000 kronor (markvärde). 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Fastigheten har sedan 1991 ägts av Gullringshus Aktiebolag. Bolaget har under 
senare år avvecklat sina tidigare fastighetsinnehav och kontaktade genom 
ombud undertecknad under senhösten 2015 om ett eventuellt intresse från 
kommunens sida att förvärva fastigheten. Efter förda förhandlingar har 
köpeavtal, se bilaga 2, upprättats vari regleras att kommunen förvärvar 
fastigheten för en köpeskilling om 50.000 kronor. 

Genom förvärv av fastigheten kan kommunen i en av kommunens mest 
attraktiva orter få rådighet över möjligheten att tillskapa fler bostäder i ett 
centralt läge på rimliga ekonomiska villkor. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellcten, daterad 2016-03-22. 
Bilaga 1. Karta över området. 
Bilaga 2. Köpeavtal. 

Exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Båstads kommun förvärvar fastigheten Båstad Vistorp 7:93 till en 
köpeskilling om 50.000 kronor och i övrigt på de villkor upprättat köpeavtal 
reglerar. 

2. Köpet finansieras med tillgängliga medel i 2016 års budget. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Dnr KS 000441/2016 - 200 

Sida 

10 av 31 

Exploateringsavtal för Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan 

Beskrivning av ärendet Detaljplanen för Hemmeslöv 5:14 är nu föremål för slutlig handläggning inom 
Båstads kommun. För att reglera finansiering och genomförande av planens 
infrastruktur har upprättats ett exploateringsavtal mellan kommunen och 
detaljplaneområdets fastighetsägare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-03-29. 
Upprättat exploateringsavtal. 

Föredragande Exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Under förutsättning att upprättat förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5: 14, 
del av Tuvelyckan, enligt antagandehandling 2016-02-15 vinner laga kraft, 
godkänns upprättat förslag till exploateringsavtal. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

I 
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KS § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Dnr KS 000112/2014- 315 

Beslut om huvudmannaskap för detaljplan i Östra Karup -
Endast muntlig föredragning inför beslut 

Sida 

11av31 

Beskrivning av ärendet Förslag till beslut om kvarstående kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen 
för Östra Karup 6:7 m.fl. (detaljplanen för bostäderna) samt till förslag om 
ändring av enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap för 
detaljplan Östra Karup 6:7 m.fl. etapp 1 (detaljplanen för förskolan). 

Föredragande SamhällsbyggnadschefLisa Rönnberg och Teknik och servicechef Ingemar 
Lundström föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 60 Dnr KS 000495/2015 - 315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1, Båstads kommun -
Beslut om granskning 

Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter är att 
planlägga befintlig bebyggelse och på så sätt förbättra förutsättningarna för 
åretruntbostäder samt anpassa till höjda krav för fritids bebyggelse bl a genom 
att tillskapa större byggrätter. All mark inom plan-området är redan i dagsläget 
detaljplanelagt och planförslaget medför inga förändringar i för-hållande till 
gällande detaljplan vad gäller gränsen mellan kvartersmark och allmän 
platsmark. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Planområdet omfattar cirka 14,3 ha, (143 000 m2) och är lokaliserat mitt i 
Hemmeslöv (cirka 2,5 km öst om Båstad centrum). 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2016-03-17. 
Bilaga 1. Planbeskrivning, daterad 2016-03-15. 
Bilaga 2. Plankarta, daterad 2016-03-15. 
Bilaga 3. Illustrationskarta, daterad 2016-03-15. 
Bilaga 4. Utredning av konsekvenser av planbestämmelse som ger möjlighet till 
minsta tomtstorlek om 700 m2. 
Kartbilaga 1. Fastigheter större än 1400 m2 i Hemmeslöv. 
Kartbilaga 2. Gällande detaljplaner inklusive minsta tillåtna tomtstorlek. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 44: 1 m.fl. fastigheter i 
Hemmeslöv godkänns för att ställas ut för granskning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 001580/2015 - 100 

Sida 

13 av 31 

Remiss - Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen 

Beskrivning av ärendet Region Skåne har skickat ut en strategi för den hållbara gods- och 
logistikregionen på remiss. Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för 
ett gemensamt arbete mot en hållbar gods- och logistikregion som tillvaratar 
utvecklingspotential och främjar en god miljö. Helsingborgs stad har tagit fram 
ett remissyttrande som tar upp många frågor och kommentarer som direkt 
eller indirekt påverkar Familjen Helsingborg. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-03-16. 
Bilaga 1. Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen 
(http://utveckling.skane.se/ publikationer/ strategier-och-planer/ strategi-for
den-hallbara-gods--och-logistikregi onen/). 
Bilaga 2. Yttrande över Region Skånes Strategi för den hållbara gods- och 
logistikregionen, Helsingborgs stad. 

Föredragande Planchef Olof Sellden föredrar ärendet 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Helsingborgs stads yttrande om Strategi 
för den hållbara gods- och logistikregionen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Dnr KS 000032/2016 - 300 

Uppdragsbeskrivning - lnriktningsdokument för Grevies 
utveckling 

Sida 

14 av 31 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett 
inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentet ska 
utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien och det 
läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-03-16. 
Tjänsteskrivelse Inriktningsdokument för Grevies utveckling, daterad 2016-02-
29. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta uppdragsbeskrivningen för inriktningsdokumentet för Grevies 
utveckling. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Dnr KS 000419/2016 - 200 

Sida 

15 av 31 

Utredningsuppdrag för sam lokalisering av förskola och vård
och omsorgsboende i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Det finns sedan 2014 beslut om att förvaltningen skall utreda möjligheterna till 
och placering av ett nytt vård och omsorgs boende i Förslöv med 40 platser. 
Vidare är behovet stort av att också bygga en ny förskola i Förslöv sedan 
Skogsbyns förskola fick stängas pga undermåliga lokaler våren 2014. 
Kommunen står inför stora investerings behov och i arbetet med att hitta 
smarta och ekonomiskt fördelaktiga lösningar har frågan om samlokalisering 
av kommunala verksamheter väckts och på ett översiktligt plan belysts 
gällande förskola och vård och omsorgs boende i Förslöv. En första information 
i frågan gavs på kommunstyrelsen 2016-03-09 och visade att 
kommunstyrelsens ledamöter var försiktigt positiva till att utreda frågan 
vidare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och Teknik och 
servicechef Ingemar Lundström, daterad 2016-03-18. 
Bilaga innehållande för- och nackdelar mellan fastigheterna Förslöv 
4:101(Skoltomten) och Förslöv 2:4 (Ängahällan). 

Föredragande SamhällsbyggnadschefLisa Rönnberg föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Återremiss. Ärendet skall kompletteras med yttrande 
från vård- och omsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet och 
utbildningsnämnden m.m. Se anvisningar tjänsteskrivelser. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons återremissyrkande och 
förvaltningens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Utredningsuppdrag ges till förvaltningen för att närmare utreda frågan om 
samlokalisering av förskola och vård och omsorgs boende i Förslöv inför ev 
beslut i frågan. 

2. Uppdraget redovisas i maj 2016. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Dnr KS 000399/2016 - 350 

Torgtaxa -Ändring av formalia 

Sida 

16 av 31 

Beskrivning av ärendet Enligt beslut i KS (dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet "Evenemangstid" 
utgå i följande dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala 
ordningsföreskrifter gällande torghandel i Båstads kommun samt Taxa för 
upplåtelse av torgplats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2016-03-07. 
Bilaga 1. Torgtaxa. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Torgtaxan fastslås enligt tjänstemannaförslaget. 

j usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMM UN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-30 

Dnr KS 001 263/2015 - 460 

Motion - Bättre busshållplatser 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit avseende busshållplatser i Båstads kommun. 
Motionsställaren anser att busshållplatserna är bristfälliga och att 
trafiksäkerheten på många platser är otillfredsställande. 

Sida 

17 av 31 

Motionen påpekar att busshållplatserna håller låg standard och föreslår att 
Båstads kommun kontaktar Region Skåne för en genomgång av 
busshållplatserna i syfte att uppgradera såväl standard som trafiksäkerhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson, daterad 2016-03-09. 
Inkommen motion angående bättre busshållplatser, daterad 2015-09-21. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Uppdra förvaltningen att aktualisera trafiksäkrare 
busshållsplatser i den löpande trafikplaneringen och återkomma med resultat 
av diskussionen senast 2016-06-30. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers yrkande och förvaltningens 
förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-03-09, anses motionen 
besvarad. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Motion - Parkeringsmöjligheter utmed Köpmansgatan 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit, se bilaga, om att undersöka möjligheterna att 
tillfredsställa parkerings behovet samtidigt som det är parkeringsförbud längs 
med Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Ordensgatan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson, daterad 2016-02-16. 
Inkommen motion angående parkeringsmöjligheter på Köpmansgatan, daterad 
2015-09-21. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Trafikregleringen rörande parkeringarna på aktuell sträcka 
av Köpmansgatan ses över i samband med att samlade trafiksäkerhetsåtgärder 
genomförs för Köpmansgatan. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers yrkande och förvaltningens 
förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att Gösta Gebauers 
yrkande bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föres lår kommunstyrelsen: 
Kommunfu llmäktige beslutar: 

1. Trafikregleringen rörande parkeringarna på aktuell sträcka av 
Köpmansgatan ses över i samband med att samlade trafiksäkerhetsåtgärder 
genomförs för Köpmansgatan. 

j usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 67 Dnr KS 000302/2016 - 460 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2017, 2016-12-11-
2017-12-11 

Beskrivning av ärendet Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om förlängning av nuvarande 
tillköp ytterligare ett år. Kommunstyrelsen fattade 2015-06-10 beslut om 
tillköp för trafikåret 2016. Båstads kommuns avtal om tillköp av regional 
busstrafik omfattar linje 523 och 525. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson, daterad 2016-03-11. 
Bilaga l. Brev från Skånetrafiken, daterad 2016-02-23, Förfrågan om tillköp av 
trafik för trafikåret 2017. 
Bilaga 2. Avtal, tillköp av utökad trafik linje 523, Dnr KS737 /2015-350. 
Bilaga 3. Avtal, tillköp av utökad trafik linje 525, Dnr KS737 /2015-350. 
Bilaga 4. Kostnadsförslag för helgtrafik under vår, höst och vinter för linje 523. 

Föredragande Trafikingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Protokollsanteckning 

1. Förvaltningen får i uppdrag att underteckna oförändrade tillköpsavtal för 
linje 523 och 525 med Skånetrafiken för trafikåret 2017. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet kompletteras med aktuell reses tatistik till kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-04-13. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Vid myndighetsnämndens extra sammanträde 2016-02-26 beslutade nämnden 
att göra en framställan till kommunstyrelsen att man med det snaraste önskar 
en total översyn av miljötaxan. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från extra sammanträde med myndighetsnämnden 2016-02-
26, § 29. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att göra en total översyn av 
miljötaxan och särskilt beakta tillsynsfrekvensen avseende små verksamheter 
och redovisa konsekvenser av förslaget. 

2. Översynen skall vara klar till den 1 juni 2016 så att taxan kan beslutas av 
kommunfullmäktige i juni 2016. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 69 Dnr KS 000417 / 2016 - 200 

Begäran från Båstad hem AB om godkännande för bildande av 
dotterbolag 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har den 18 mars 2016, i enlighet med ägardirektivet, inkommit med 
en begäran om att få kommunfullmäktiges godkännande att bilda ett 
dotterbolag till Båstadhem AB med avsikt att avyttra fastigheten Eskilstorp 6:3 
(Båstads gamla station). 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Försäljningen av fastigheten sker i samråd med ägaren Båstads kommun 
genom upphandlade mäklaren Stigbertils. Fastighetsförsäljningen genomförs 
som en bolagsförsäljning, det vill säga det bolag som nu ansöks om att få bilda 
kommer att säljas med tillhörande fastighet- Eskilstorp 6:3. 

Inkommen begäran från Båstadhem, daterad 2016-03-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstadhems begäran om att få bilda ett dotterbolag godkänns. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 70 Dnr KS 000312/2015 - 900 

Förslag på uppdaterade och reviderade av 
bidragsbestämmelser för barn och ungdomsföreningar i 
Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Efter förslag från mittkoalitionen (BP, C och KD) beslutade kommunstyrelsen 
2015-03-11 att ge förvaltningen i uppdrag att se över bidragsnormerna så att 
eventuellt reviderade normer skulle gälla från 2016-01-01. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen vid tillfället att inkomna yrkanden från övriga partier skulle 
beaktas. Ärendet hanterades på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde 
2015-10-14 där kommunstyrelsen beslutade om ny tidsplan samt att de 
reviderade bidrags bestämmelserna för barn- och ungdomsföreningar ska börja 
gälla från 1 januari 2017. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fri tidschef Sven- Inge Granlund, daterad 2016-
03-17. 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Bilaga 1. Förslag till reviderade bidrags bestämmelser för barn- och 
ungdomsföreningar i Båstads kommun. 
Bilaga 2. Inkomna remissvar. 

Mia Lundström på Teknik och service föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Bilagt förslag på reviderade bidrags bestämmelser antas och börjar gälla från 
1 januari 2017 under förutsättning att 460 tkr utöver befintlig budget anslås 
för ändamålet i budgetprocessen för 2017 och framåt. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 71 Dnr KS 001389/2012 - 412 

Angående delegation att träffa överenskommelse om förlikning 

Beskrivning av ärendet En privatperson har väckt talan vid Helsingborgs tingsrätt, mål nr. T 5854-15, 
och yrkat att domstolen ska fastställa att kommunen är ansvarig för skada som 
hon ådragit sig på grund av påstått bristande underhåll från kommunens sida 
när det gäller väghållning. Hon har för avsikt att sedan i en fullgörelsetalan 
kräva kommunen på skadestånd. 
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att ge 
kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i 
ovanstående mål, innefattande delegation att även vid ett efterkommande mål 
där käranden för en fullgörelsetalan mot kommunen, träffa en sådan 
överenskommelse vid Helsingborgs tingsrätt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström, daterad 2016-03-
16. 

Föredragande 

Beslut 

Stämningsansökan och svaromål. 

Kommunjurist Carl-Magnus Billström föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Ge kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i 
ovanstående mål, innefattande delegation att även vid ett efterkommande mål 
där käranden för en fullgörelsetalan mot kommunen, träffa en sådan 
överenskommelse vid Helsingborgs tingsrätt. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 72 Dnr KS 000780/2014- 200 

Angående delegation att träffa överenskommelse om förlikning 

Beskrivning av ärendet En tomtägare i Torekov har väckt talan vid Helsingborgs tingsrätt, mål nr. T 
1017-16, och yrkat att Båstads kommun ska utge viss ersättning till henne med 
anledning av kostnader som hon har haft på grund av vissa påstådda fel i 
fastigheten. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att ge 
kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i 
ovanstående mål vid Helsingborgs tingsrätt. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström, daterad 2016-03-
16. 
Stämningsansökan och svaromål. 

Kommunjurist Carl-Magnus Billström föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Ge kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i 
ovanstående mål vid Helsingborgs tingsrätt. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
7 
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Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har begärt att kommunstyrelsen lämnar svar på varför 
man lät ett ärende utgå vid sitt sammanträde 2015-06-10. Ett ärende som 
väcktes på kommunstyrelsens sammanträde efter att vård- och 
omsorgsnämnden fattat ett olagligt beslut två dagar innan. Sedan dess arbetar 
kommunstyrelsen med att ta fram rutin för sin tillsynsplikt och säkerställer att 
det finns ett fullgott beslutsunderlag. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2016-03-23. 
Svar från vård- och omsorgsnämnden. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta: 

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

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 74 Dnr KS 000837 /2014 - 906 

Årsredovisning 2015 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2015 uppgick till 6,7 mkr, vilket är en negativ 
avvikelse i förhållande till budget med -7 mkr. Resultatet för 2014 var 10,5 mkr. 
Balanskravsresultatet, efter justeringar för ev. reavinster uppgår 2015 till 5,8 
mkr. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Deltar ej i beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 115 mkr, jämfört med 95 mkr året innan, 
varav ca 30 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 30 mkr togs under året 
och kommunen amorterade drygt 11 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
ökade med 2 mkr till drygt 20 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 
ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål 
var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när 
del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev 
därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. (Det finansiella målet har dock 
därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella 
bidrag.) Då inflationen under 2015 uppgick till ca 0 procent innebär det att den 
maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är densamma 
som årets resultat efter balanskravsjusteringar, dvs 5,8 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +4,4 mkr under 2015. 
Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA
kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 
2015 till drygt 6,5 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu 
uppgår till ca 10,9 mkr. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-03-21. 
Årsredovisning 2015 . 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S). 

Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättad årsredovisning för 2015 godkänns. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2. Resultaträkning för 2015 och balansräkning per den 31december2015 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 5,8 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 83,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 
10 883 520 kr. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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28 av 31 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen fick i samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet 
om överföringar av investeringsmedel från 2015 till 2016 uppdraget att 
"återkomma med ärende till kommunstyrelsen där det framgår vilka 
investeringar som kan skjutas på med målsättning att hålla investeringsnivån 
oförändrad enligt kommunfullmäktiges investeringsbudgetbeslut". 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-03-29. 
Reducering av investerings- och exploateringsutgifter 2016. 

Föredragande Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Deltar ej i beslutet Ingela Stefansson (S). 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 76 Dnr KS 000227 /2016 - 900 

Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25,§129, att införa medborgarförslag i 
Båstads kommun på prov från och med 2014-01-01. Det betyder att alla 
folkbokförda i kommunen har möjligheten att skicka in medborgarförslag, 
oberoende ålder och medborgarskap. Ett förslag får handla om allt som rör 
kommunens verksamhetsområden. Det får emellertid inte handla om enskilda 
personer eller myndighetsutövning som till exempel beviljande av bygglov eller 
försörjningsstöd. En stor skillnad mellan ett vanligt förslag och ett 
medborgarförslag är att det senare ger allmänheten möjlighet att ge förslag 
direkt till politiken. 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att se över Kalixmodellen som ett alternativ till 
systemet med medborgarförslag. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

2. Medborgarförslagsrätten upphör från och med 2016-12-31. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, daterad 2016-03-22. 
Bilaga 1. Utvärdering av systemet med medborgarförslag. 
Bilaga 2. Svarsenkät. 
Bilaga 3. Sammanställning över samtliga medborgarförslag. 
Bilaga 4. Demografisk sammanställning av kommuninvånare. 
Bilaga 5. Geografisk översikt över förslagsgivarna. 

Gösta Gebauer (C): Utvärderingen sänds till Demokratiberedningen med 
förfrågan om de kan bereda ärendet och överlämna förslag till beslut till 
kommunfullmäktige. 

Ingela Stefansson (S): Medborgarförslag har varit populärt och ökat 
medborgarnas möjligheter till att kunna påverka. Dock behöver systemet 
förtydligas och utvecklas. 
T.ex. göra en mall som ligger på nätet där det framgår att förslaget skall vara 
unikt och att bara ett förslag kan lämnas in som rör samma fråga. (Dock kan 
många personer stå bakom det.) 
Ett förslag får handla om allt som rör kommunens verksamhetsområden. Det får 
emellertid inte handla om enskilda personer eller myndighetsutövning som till 
exempel beviljande av bygglov eller försörjningsstöd. Även hur vi svarar 
medborgarna bör utvecklas. 
Yrkande: Demokratiberedningen tar fram riktlinjer/förslag för att utveckla 
medborgarförslag. 

Christer de la Motte (M): Bifall till Gösta Gebauers yrkande. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers och Ingela Stefanssons 
yrkanden. Efter framställd proposition finner ordförande att Gösta Gebauers 
yrkande bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Reservation 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Utvärderingen sänds till Demokratiberedningen med förfrågan om de kan 
bereda ärendet och överlämna förslag till beslut till kommunfullmäktige. 

Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Almgården - Upphävande av beslut att bygga ut Almgården till 
demenscenter 

Beskrivning av ärendet Ett ärende gällande upphävande av beslut att bygga ut Almgården till 
demenscenter väcks på mötet av ordförande Bo Wendt (BP). 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


