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Dnr KS 000020/2016 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-
04-27 

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 Inge Henriksson (BP). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Nerd (S). 

3. Protokollsjusteringen äger rum måndagen den 2 maj kl. 16:00. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Dnr KS 000022/2016 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2016-04-27 

Sida 

5 av 33 

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: 

lnformationsärenden: 
G) Information angående ekonomirapport januari-mars 2016. Ekonomichef 
Johan Linden. 

Extraärenden: 
§ 92, Begäran från Båstadhem AB att få genomföra byggnation av 4 hyreshus 
om 16 lägenheter på fastigheten Båstad 109:2 (Trollbäcken). 
§ 93, Begäran från Båstadhem AB att få förvärva Vistorp 7:93 med avsikt att 
bygga hyresrätter. 
§ 102, Översyn av kommunens fastigheter. 
§ 103, Demenscenter i Båstads kommun - Upphävande av beslut om 
Almgården. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Dnr KS 000023/2016 - 903 

Sida 

6 av 33 

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. 

justerandes signaturer Utdraf!sbestvrkande 
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KS § 81 Dnr KS 000024/2016 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-
04-27 

Beskrivning av ärendet A) Information angående samarbete med Laholms kommun. Planchef Olof 
Sellden och Erland Björkman, planeringschefpå Laholms kommun. 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning 

B) Information angående minigolfbanan på Malen. Mark- och fritidschefSven
lnge Granlund. 

C) Information angående sommarjobb för unga sommaren 2016. Ritva 
Veeborn, enhetschef arbetsmarknadsenheten. 

D) Information med anledning av Länsstyrelsens upphävande av beslut om 
utvidgade strandskyddsområden. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg. 

Förvaltningen har bedömt att kommunen redan har fattat beslut i frågan 
eftersom Länsstyrelsen förslag till beslut är detsamma. Kommunstyrelsens 
ordförande ges i uppdrag att underteckna följebrevet till kommunens tidigare 
fattade beslut som på nytt insänds till Länsstyrelsen. Kommunens svar måste 
vara Länsstyrelsen tillhanda senast 16 maj 2016. 

E) Diskussion med myndighetsnämndens presidium i ärende rörande 
kommunstyrelsens tillsynsansvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat myndighetsnämndens 
handläggning med myndighetsnämndens presidium (ordförande James 
Johnson och viceordförande Göran Klang) och gett råd och anvisningar. 
Ärendet återkopplas till arbetsutskottet i september 2016. 

F) Information från Cecilia Holmblad, renhållningschefpå NSR, angående 
avfallshanteringen i Båstad. 

G) Information angående ekonomirapport januari-mars 2016. Ekonomichef 
Johan Linden. 

Förvaltningen får i uppdrag att skriftligen beskriva bakgrund till ekonomisk 
prognos inom Utbildningsnämnden och redogöra för långsiktiga lösningar. 
Förvaltningen uppmanas till största möjliga sparsamhet. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Dnr KS 000216/2012 - 315 

Detaljplan för Tegelugnslyckan - Beslut om antagande 

Sida 

8 av 33 

Beskrivning av ärendet Detaljplaneförslag för Tegelugnslyckan 11och17 har under tiden 2016 -02-01 -
2016-02-29 varit utställt för granskning då allmänhet, sakägare och berörda 
remissinstanser har fått möjlighet att yttra sig över planförslaget. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande 
och planförslaget har reviderats i enlighet med utlåtandet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2016 -04-15. 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande, 2016-04-15. 
Bilaga 2. Planbeskrivning, antagandehandling, 2016-04-15. 
Bilaga 3. Plankarta med illustration, antagandehandling, 2016-04-15. 

Förvaltningens förslag 1. Planförslaget godkänns för antagande i enlighet med granskningsutlåtandet. 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson och samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 
föredrar ärendet. 

Jäv Thomas Andersson (L) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under 
beslutet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Planförslaget godkänns för antagande i enlighet med granskningsutlåtandet. 

justerandes si naturer Utdra sbes ·kande 
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KS § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Dnr KS 000397 /2016 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025 

Sida 

9 av 33 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 
mitten av 1990-talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder /år. I samband med att det i kommunen har etablerats 
två nya stationsområden har nya detaljplaner möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen - bostadsbyggandet kommer i närtid att fördubblas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2016-04-14. 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025. 

Förvaltningens förslag 1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2016-2025 som 
underlag för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

Beslut 

2. Förvaltningen ska årligen uppdatera befolkningsprognosen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2016-2025 som 
underlag för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

2. Förvaltningen ska årligen uppdatera befolkningsprognosen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Utställning av översiktsplan 2035 - Ängelholms kommun 
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Beskrivning av ärendet Ängelholms kommun har tagit fram en utställningshandling för sin 
översiktsplan 2035 som är ute för granskning under perioden 1 mars - 31 maj 
2016. I augusti till november 2014 var planförslaget ute på samråd. Vid det 
tillfället hade Båstads kommun inget att erinra. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-04-14. 
Bilaga 1. Utställningshandling Ängelholms kommuns översiktsplan 2035 
(http://engelholm.se/Kommun-politik/planer /Oversiktsplaner /Ny
oversiktsplan/). 
Bilaga 2. Yttrande - samrådshandling Översiktsplan Ängelholms kommun 2035, 
daterad 2014-09-11. (KS1191/14-315). 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra om utställnings handlingen för 
Översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun, och antar Samhällsbyggnads 
tjänsteskrivelse som sin egen. Tjänsteskrivelsen översänds till Ängelholms 
kommun. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra om utställningshandlingen för 
Översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun, och antar Samhällsbyggnads 
tjänsteskrivelse som sin egen. Tjänsteskrivelsen översänds till Ängelholms 
kommun. 

justerandes s ignaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 85 Dnr KS 000488/2016 - 300 

Remiss - Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 

Beskrivning av ärendet Region Skåne tar fram en strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 
för att tydliggöra vägval, mål och prioriteringar för hur infrastruktursatsningar 
ska kunna användas som ett medel för att nå regionala utvecklingsmål. 
Strategin har utgångspunkt i strategidokumenten Det öppna Skåne 2030 och 
Det flerkärniga Skåne och ska ange den politiska viljeinriktningen för arbetet 
med Skånes transportsystem och visa hur Skåne kan bidra till nationella miljö
och utvecklingsmål. Strategin för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 blir 
underlag för prioritering av objekt i den regionala infrastrukturplanen och 
nationella planen för transportsystemet och tar fram huvudinriktningen för 
utvecklingen av transportinfrastrukturen. Helsingborgs stad har tagit fram ett 
remissyttrande som tar upp många frågor och kommentarer som direkt eller 
indirekt påverkar Familjen Helsingborg. Vad som inte tas upp av Helsingborgs 
stad, som är av vikt för Båstads kommun, är vikten av kopplingar till 
angränsande län och dess tillväxtorter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-04-11. 
Bilaga 1. Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 
Diskussionsunderlag. januari 2016. Region Skåne. 
http://utveckling.skane.se/ publikationer/ strategier-och-planer/ remiss
strategi-for-ett-hallbart-transportsystem-i-skane-2 0 5 0 / 
Bilaga 2. Yttrande över Region Skånes Strategi för ett hållbart transportsystem i 
Skåne 2050 (utkast). Helsingborgs stad. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Helsingborgs stads yttrande om Strategi 
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 

Yrkanden 

Beslut 

2. Båstads kommun gör ett tillägg till Helsingborgs stads yttrande om att 
kopplingar till angränsade län och dess tillväxtorter ska tydliggöras i strategin. 

3. Paragrafen justeras omedelbart och beslutet översänds till Region Skåne. 

Thomas Nerd (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Helsingborgs stads yttrande om Strategi 
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 

2. Båstads kommun gör ett tillägg till Helsingborgs stads yttrande om att 
kopplingar till angränsade län och dess tillväxtorter ska tydliggöras i strategin. 

3. Paragrafen justeras omedelbart och beslutet översänds till Region Skåne. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Försäljning av del av fastigheten Östra Varegården 1:38 

Sida 

12 av 33 

Beskrivning av ärendet Företagsbyn i Båstad AB har under en längre tid fört en dialog med Kommunen 
om möjligheterna till att utveckla sin verksamhet i Östra Varegården. I syfte att 
skapa förutsättningar för verksamheten att anpassas till förändrad verksamhet 
och möjlighet till utveckling har en ny detaljplan över området upprättats, 
benämnd Östra Varegården 1:36 m.fl. Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-01 
och planarbetet finansierades av bolaget. Inom planområdet äger kommunen 
fastigheten Östra Varegården 1:38. Med hänsyn till ägoförhållanden inom 
detaljplaneområdet och hur marken långsiktigt avses disponeras är det 
lämpligt och ändamålsenligt att Företags byn i Båstad förvärvar del av 
kommunens nyssnämnda fastighet 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-04-14. 
Bilaga 1. Upprättat köpekontrakt. 

Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun överlåter två delområden, omfattande ca 16.840 
kvadratmeter, av fastigheten Östra Varegården 1:38 till Företagsbyn i Båstad 
AB för en köpeskilling om 339. 750 kronor och i övrigt på de villkor som 
upprättat köpekontrakt anger. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Båstads kommun överlåter två delområden, omfattande ca 16.840 
kvadratmeter, av fastigheten Östra Varegården 1:38 till Företagsbyn i Båstad 
AB för en köpeskilling om 339.750 kronor och i övrigt på de villkor som 
upprättat köpekontrakt anger. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 87 DnrKS000459/2016-905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Medelpunkten för 2015 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2015 samt även revisionsberättelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-04-04. 
Årsredovisning 2015 med granskning av bokslut och årsredovisning med 
revisionsberättelse. 

Förvaltningens förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2015. 

Beslut 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2015. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

pt/ 
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KS § 88 Dnr KS 000466/2016 - 905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 
2015 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2015 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-04-04. 
Årsredovisning 2015 för kommunalförbundet AV Media Skåne. 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2015. 

2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2015. 

2. Bokslut och verksamhets berättelse för 2015 läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Dnr KS 000558/2016 - 906 

Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden och 
Ängahällan 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har den 11 april 2016 fattat beslut om att begära 
extra anslag till budgeten 2016 på 120.000 kr för att täcka de ökade 
personalkostnaderna med anledning av öppethållande av Vårlidens och 
Ängahällans matsalar måndag-söndag. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 april 
2016 samt tjänsteskrivelse från SAS Ingrid Pettersson och tillförordnad vård
och omsorgschefMargareta Hammarberg, daterad 2016-01-29. 

Notering Christer de la Matte (M) deltar ej i beslutet. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till vård- och omsorgsnämndens begäran om extra 
anslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beviljas extra anslag till budgeten 2016 på 
120.000 kr för att täcka de ökade personalkostnaderna med anledning av 
öppethållande av Vårlidens och Ängahällans matsalar måndag-söndag. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
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KS § 90 Dnr KS 001355/2015 - 900 

Utvärdering av handlingsplaner 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har sju program med tillhörande handlingsplaner (Energi
samt Vindkraftsprogrammet saknar handlingsplaner). Dessa är 
Kulturprogrammet, Energiprogrammet, Vindkraftsprogrammet, Skol- och 
Utbildningsprogrammet, Programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet, 
Vård- och omsorgsprogrammet samt Miljöprogrammet. Förvaltningen har följt 
upp arbetet med dessa program och kan konstatera att mycket av innehållet 
har genomförts, en vägledning i det dagliga arbetet eller är på väg att 
genomföras. Resultatet av insatserna är ibland svåra att härleda då 
programmen är skrivna utifrån att insatser ska genomföras; snarare än att 
effekt ska uppnås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2016-04-18. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Handlingsplan för miljöprogrammet. 
Bilaga 2. Handlingsplan för vård och omsorgsprogrammet. 
Bilaga 3. Handlingsplan kopplad till kulturprogrammet 2015-2025. 
Bilaga 4. Vindkraftsprogram för Båstads kommun. 
Bilaga 5. Energiprogram 2014-2020 för Båstads kommun. 
Bilaga 6. Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun. 
Bilaga 7. Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-
2020. 
Bilaga 8. Kulturavdelningens verksamhet 2015. 
Bilaga 9. Uppföljning av handlingsplaner 2015-12-31. 
Bilaga 10. Uppföljning av insatser gällande handlingsplaner till program. 
Bilaga 11. Verksamhetsberättelse 2015. 

1. Innehållet i Båstads kommuns Program, som ännu inte har genomförts, 
uppdateras och inarbetas i kommunens mål- och resultatstyrningssystem. 

Ledningsstrateg Patrik Johansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Innehållet i Båstads kommuns programs handlingsplaner, som ännu inte har 
genomförts, uppdateras och inarbetas i kommunens mål- och 
resultatstyrningssystem. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 91 

Miljöpris 2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-04-27 17 av 33 

Dnr KS 001255/2015 - 800 

Beskrivning av ärendet Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en 
bättre miljö. I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. 
Insatsen kan bestå av information, undervisning, produktutveckling eller aktivt 
miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas ut till enskild person, företag 
eller organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2016-04-19. 

Förvaltningens förslag 1. GAIA Biomaterials föreslås till Båstads kommuns miljöpris för innovativt 
utvecklingsarbete för att minska en av vår tids stora globala miljöproblem, 
plasten. Arbetet är inte bara innovativt och bra för miljön utan skapar även nya 
förutsättningar för bättre ekonomi inom bio gasproduktion samt fler 
arbetstillfällen och mindre beroende av fossil olja. 

Föredragande Ledningsstrateg Patrik Johansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. GAlA Biomaterials tilldelas Båstads kommuns miljöpris 2016. 

Motivering: GAIA Biomaterials tilldelas miljöpriset 2016 för innovativt 
utvecklingsarbete för att minska en av vår tids stora globala miljöproblem, 
plasten. Arbetet är inte bara innovativt och bra för miljön utan skapar även nya 
förutsättningar för bättre ekonomi inom biogasproduktion samt fler 
arbetstillfällen och mindre beroende av fossil olja. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att bereda 2015 års miljöpris till 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-04-27 18 av 33 

Dnr KS 000578/2016 - 200 

Begäran från Båstad hem AB att få genomföra byggnation av 4 
hyreshus om 16 lägenheter på fastigheten Båstad 109:2 
(Troll bäcken) 

Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har den 25 april 2016 inkommit med en begäran om att få 
genomföra byggnation av 16 lägenheter bestående av 2 och 3 ro k, på 
fastigheten Båstad 109:2 (Trollbäcken). 

Underlag till beslutet Inkommen begäran från Båstadhem, daterad 2016-04-25. 

Föredragande Exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Dnr KS 000579/2016 - 200 

Sida 

19 av 33 

Begäran från Båstadhem AB att få förvärva Vistorp 7:93 med 
avsikt att bygga hyresrätter 

Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har den 25 april 2016 inkommit med en begäran om att få 
förvärva fastigheten Vistorp 7:93. 

Underlag till beslutet Inkommen begäran från Båstadhem, daterad 2016-04-25. 

Föredragande Exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

bw 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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KS§ 94 Dnr KS 000555/2016 - 200 

Lokalförsörjningsplan 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram ett förslag till lokalförsörjningsplan. 
Lokalförsörjningsplanen syftar till att utgöra en samlad statusbedömning av 
nuläget för kommunens fastighetsbehov samt också utgöra ett 
planeringsunderlag för fortsatt arbete. Utifrån förslaget behövs ytterligare 
utredningar göras i form av bland annat ekonomiska analys. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2016-04-06. 
Förslag till lokalförsörjningsplan. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till Lokalförsörjningsplan enligt bilaga 1 ska utgöra underlag för 
kommunens fortsatta arbete med lokalplanering. 

Yrkanden 

2. Förvaltningen får i uppdrag att inom befintlig budget göra en fördjupad 
ekonomisk analys av lokalförsörjningsplanen samt koppla dessa slutsatser med 
samhällsutveckling och möjlighet att kunna bedriva god verksamhet. 

Gösta Gebauer (C) och Christer de la Matte (M): Lokalförsörjningsplanen ska 
utgöra underlag för förvaltningens fortsatta arbete med lokalplanering. 

Tilläggsyrkande från Gösta Gebauer (C) och Christer de la Matte (M): Planen 
revideras kontinuerligt efterhand som enskilda lokalstrukturer politiskt 
fastställes . 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden från Gösta Gebauer och 
Christer de la Matte. Efter framställt proposition finner ordförande att 
yrkandena bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till Lokalförsörjningsplan enligt bilaga 1 ska utgöra underlag för 
förvaltningens fortsatta arbete med lokalplanering. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att inom befintlig budget göra en fördjupad 
ekonomisk analys av lokalförsörjningsplanen samt koppla dessa slutsatser med 
samhällsutveckling och möjlighet att kunna bedriva god verksamhet. 

3. Planen revideras kontinuerligt efterhand som enskilda lokalstrukturer 
politiskt fastställes. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 95 Dnr KS 000026/2016 - 900 

Aweckling av välbefinnanderådet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Välbefinnanderådet bildades 2012 i syfte att skapa ett forum för samverkan 
kring folkhälsa, trygghet och säkerhet. Vid bildandet konstaterades att det görs 
många bra saker inom nämnda områden men att det saknas en 
sammanhållande funktion mellan aktörerna. Exempelvis arbetade 
folkhälsorådet och det brottsförebygganderådet åtskilda. Välbefinnanderådet 
fick därför en självklar uppgift att samla och samordna folkhälsa, trygghet och 
säkerhet. En konkret uppgift för rådet blev att driva framtagandet av 
kommunens program och handlingsplan för hälsa, trygghet och säkerhet. Rådet 
har haft representation från kommunens olika verksamhetsområden, polis och 
inbjudna föreningar. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-01-20, beslutades 
att ärendet återremitteras. En skriftlig redovisning från rådets ordförande 
begärs in i enlighet med gällande arbetsordning och förvaltningen får i uppdrag 
att se över alternativa arbetssätt för fortsatt folkhälsoarbete i kommunen och 
dialog med föreningslivet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson, daterad 2016-04-14. 
Bilaga 1. Välbefinnanderådets mötesprotokoll från 2015-11-24. 
Bilaga 2. Reglemente för Välbefinnanderådet, dat. 2012-05-23. 
Rapport från ordföranden i välbefinnanderådet med anledning av rådets 
avveckling. 

Förvaltningens förslag 1. Välbefinnanderådet i Båstads kommun avvecklas och arbetsuppgifterna 
övertas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Föredragande Samhällsskyddschef Anders Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Välbefinnanderådet i Båstads kommun ska finnas kvar. 

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: 

Reservation 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Välbefinnanderådet i Båstads kommun avvecklas och arbetsuppgifterna 
övertas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Gösta Gebauer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS§ 96 DnrKS000548/2016-900 

Beslut angående EU Projektanalys - EPA 

Beskrivning av ärendet Metoden EU-Projektanalys (EPA) innebär att man genomför en djupgående 
analys av EU-finansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas 
utvecklingsbehov. Analysen omfattar dels möjligheterna i de mer närliggande 
strukturfondsprogrammen, dels möjligheterna i kommissionens sido- eller 
sektorsprogram, som administreras via direktoraten i Bryssel. Analysverktyget 
utgår från kommunens politiska visioner, ideer och långsiktiga mål. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Ärendet var uppe som ett informationsärende på KS 160203 och på KS au 
160330, där Kommunförbundet Skåne var på plats och presenterade 
analysmetoden. 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, daterad 2016-
04-11. 
EU Projektanalys, Kommunförbundet Skåne. 

1. Enligt tidigare lämnad muntlig information, bifogad skriftlig information 
samt redovisad tidsplan beslutar kommunstyrelsen att en EPA genomför i 
kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Genomföra en EU Projektanalys (EPA) i Båstads kommun. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Dnr KS 001305/2014 - 900 

Motion angående bostadsförmedling 

Sida 

23 av 33 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har 2014-09-09 lämnat in en motion om att kommunen 
utreder för- och nackdelar med att ansluta sig till bostadsförmedlingssystemet 
Boplats Syd, detta för att kommunen på ett bättre sätt ska kunna integreras i 
Öresundsregionens bostadsmarknad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, daterad 2016-
04-13. 
Bilaga 1. lnkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2014-09-09. 
Bilaga 2. lnkommen skrivelse från Båstadhem, daterad 2016-01-13. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Thomas N erd och 
förvaltningens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Dnr KS 001868/2013 - 900 

Motion: Vita jobb 

Sida 

24 av 33 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad 2016-04-20. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2013-10-14. 

Förvaltningens förslag 1. Modellen" Vita jobb" införs vid offentliga upphandlingar från och med 2016-
07-01. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls och modellen" Vita jobb" införs vid offentliga upphandlingar 
från och med 2016-07-01. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 99 Dnr KS 000502/2015 - 800 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har lagt fram ett förslag att Båstads kommun ska utarbeta ett 
politiskt program som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för 
förskolan, skolan samt vård och omsorg. Maten och måltiderna har stor 
betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör måltiderna vara en del av det 
pedagogiska arbetet och en del av vården inom äldreomsorgen. I dagsläget vilar 
ett stort ansvar på måltidsverksamheten. Vision och mål sätts av dem. Det bör 
finnas en bred politisk viljeinriktning omkring helheten. Maten och måltiderna 
är av stort intresse för föräldrar, anhöriga och allmänheten. En lättillgänglig och 
kortfattad beskrivning av kommunens mat- och måltidskvalitet i sin helhet, 
som är politiskt förankrad, blir en trygghet för berörda. Det blir tydligt för både 
tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. Programmet ska också finnas i ett 
internt exemplar där det framgår vem som ansvarar för vad. Kommunstyrelsen 
beslutade den 14 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att utforma 
förslag till policy för mat och måltider i kommunen. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2016-04-12, § 52, 
med tillhörande tjänsteskrivelse från måltidschefUlla Johansson, daterad 2016-
04-01. 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-04-11, 
§ 40, med tillhörande tjänsteskrivelse från måltidschefUlla Johansson, daterad 
2016-04-01. 

1. Policy för mat och måltider i Båstads kommun antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Policy för mat och måltider i Båstads kommun antas. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 100 Dnr KS 000202/2016 - 603 

Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet Båstad Hamnrestauranger AB har inkommit med en ansökan om tillstånd att 
året runt servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Restaurang Boarp, Boarpsvägen 133, 269 95 Båstad. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Önskade serveringstider är 11.00-02.00 alla dagar. 
Önskade serveringslokaler är matsalar och uteservering enligt ritning; 
202/2016-603. 

Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare/ enhetschef Per-Martin Boklund, 
daterad 2016-04-16. 
Utredning med ritning. 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Båstad Hamnrestauranger 
/ 556822-1690/ tillstånd att året runt servera spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Boarp. 

2. Serveringslokal är matsalar och uteservering enligt ritning dnr 202/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 02.00 alla dagar, året runt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Båstad Hamnrestauranger 
/556822-1690/ tillstånd att året runt servera spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Boarp. 

2. Serveringslokal är matsalar och uteservering enligt ritning dnr 202/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 02.00 alla dagar, året runt. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 101 Dnr KS 000440/2016 - 603 

Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet  har inkommit med en ansökan om tillstånd att årligen under 
perioden april-sept servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Pias Kök & Bar, Torekovs Camping, 
Flymossevägen 5, 269 77 Torekov. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare/enhetschef Per-Martin Boklund, 
daterad 2016-04-16. 
Utredning med ritning. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §bevilja  / / 
tillstånd att årligen under perioden april-sept servera spritdrycker, vin, starköl 
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Torekovs Camping, 
Flymossevägen 5, Torekov. 

Beslut 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 000440/2016-
603. 

3. Serveringstider är 12:00 - 24:00. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §bevilja  / / 
tillstånd att årligen under perioden april-sept servera spritdrycker, vin, starköl 
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Torekovs Camping, 
Flymossevägen 5, Torekov. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 000440/2016-
603. 

3. Serveringstider är 12:00 - 24:00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Dnr KS 000593/2016 - 200 

Översyn av kommunens fastigheter 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande översyn av kommunens fastigheter väcks på 
sammanträdet av ordförande Bo Wendt (BP). 

Föredragande Teknik och servicechef Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Sida 

28 av 33 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunens fastigheter. 

justerandes si gnaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 103 DnrKS000458/2016-700 

Demenscenter i Båstads kommun - Upphävande av beslut om 
Almgården 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Protokollsanteckning 

1. Tidigare beslut från kommunstyrelsens sammanträde 2014-09-10, § 190 dnr 
KS 000486/2014-700, att skapa ett modernt demenscenter på Almgården i 
Grevie upphävs. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande 
innehåll för tillskapandet av ett modernt demenscenter. 

Ärendet kompletteras med handlingar från Båstadhem till kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-05-11. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

-iw 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Dnr KS 000715/2015 - 500 

VA-samverkan mellan Laholm-Båstad 

Sida 

30 av 33 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i Laholms och Båstads kommuner fattade den 26 april 
2011, § 51, respektive den 27 april 2011, § 73, inriktningsbeslut om att 
kommunerna gemensamt skulle arbeta för en utbyggnad av Ängstorps 
avloppsreningsverk med överföringsledning från Hedhusets avlopps
reningsverk i Laholms kommun i syfte att klara dagens fastställda krav och 
möta en förväntad framtida expansion i kommunerna i form av bostäder och 
verksamheter. lnriktningsbeslutet innebar att Hedhusets reningsverk skulle 
avvecklas. I underlaget för inriktningsbesluten var utgångspunkten att de va
anläggningar som samverkan med Båstads kommun avser skulle ägas ensamt 
av Laholms kommun. 

Vidare träffades det mellan Laholms och Båstads kommuner den 6 respektive 
den 10 oktober 2011 avtal om utbyggnad av Skottorps vattenverk i syfte att 
ordna ett gemensamt vattenförsörjningssystem för de båda kommunerna med 
utnyttjande av Skottorps och Dömestorps vattentäkter i Laholms kommun och 
Eskiltorps vattentäkt i Båstads kommun. Avtalet har inte trätt i kraft, men både 
i detta avtal och i senare förslag till reviderat avtal har förutsatts att 
vattenverket ska ägas ensamt av Laholms kommun medan Båstads kommun 
ska svara för utbyggnad av rå- och dricksvattenledning mellan Eskiltorps 
vattentäkt och vattenverket. 

På uppdrag av styrgruppen för va-samverkan har Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) gjort en övergripande analys av former för 
va-samverkan mellan de båda kommunerna med utgångspunkt dels från 
alternativet att Båstads kommun förvärvar del av de aktuella va
anläggningarna och att kommunerna därefter äger anläggningarna med 
samäganderätt enligt ett samäganderättsavtal dels alternativet att 
kommunerna bildar ett gemensamt aktiebolag som förvärvar och förvaltar va
anläggningarna. 

På basis av utredningen har styrgruppen den 10 november 2015 beslutat 
rekommendera kommunerna att den fortsatta utredningen av form för va
samverkan mellan de båda kommunerna inriktas mot att Båstads kommun 
förvärvar del av de va-anläggningar som avses samutnyttjas och att 
kommunerna därefter äger anläggningarna med samäganderätt. 

På grundval av styrgruppens rekommendation har fullmäktige i Laholms och 
Båstads kommuner därefter den 15 december 2015, § 157, respektive den 16 
december 2015, § 266, uppdragit åt styrgruppen att ta fram förslag till 
samäganderättsavtal mellan kommunerna för de va-anläggningar som avses 
sam utnyttjas. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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En beredningsgrupp med företrädare för Laholms och Båstads kommuner, 
Laholmsbuktens VA samt Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB har med 
konsultmedverkan från PwC utarbetat förslag till avtal för den fortsatta va
samverkan enligt följande. 

Spillvattensamverkan genom samägande av fastigheter med Ängstorps och 
Hedhusets va-anläggningar 
Förslag till överlåtelseavtal har upprättats enligt vilket Laholms kommun till 
Båstads kommun för en sammanlagd köpeskilling av 3 711 000 kronor säljer 
halva sin 100-procentiga ägarandel av fastigheterna Lagaholm 3:17 (Ängstorp) 
och Skummeslöv 14:2 (Hedhuset) med tillträde den 1 juli 2016. 

Överlåtelseavtalet ingår som bilaga i ett förslag till samäganderättsavtal som 
reglerar kommunernas åtagande att med gemensamt ägande av 
anläggningarna bygga om Hedhuset så att pumpstation och bassäng kan 
användas av båda kommunerna, anlägga en ny överföringsledning för 
spillvatten från Hedhuset till Ängstorp samt bygga ut Ängstorpsverket för båda 
kommunernas behov. 

Samäganderättsavtalet reglerar vidare att Båstads kommun uppdrar driften av 
de gemensamma anläggningarna åt Laholms kommun vilket med hänsyn till 
Laholms kommuns avtal med Halmstads kommun om samverkan i en 
gemensam va-nämnd (Laholmsbuktens VA) innebär att nämndens 
utförarorganisation (Förvaltningen för Laholmsbuktens VA, (LBVA)) i 
Halmstads kommun svarar för den faktiska driften. 

Samäganderättsavtalet innebär vidare att beslutsbefogenheterna när det gäller 
tex. drift- och investeringsbudget för den gemensamma va-verksamheten 
ligger kvar hos respektive ägarkommun. 1 syfte att samordna kommunernas 
beslutsfattande föreslås inrättas ett Ägarråd med uppgift att ta fram och bereda 
beslutsunderlag för frågor som kräver beslut hos respektive kommun samt 
fungera som ett samrådsorgan mellan parterna. Rådet föreslås bestå av 
kommunernas kommunstyrelsepresidier där ordförandeskapet roterar mellan 
kommunerna vartannat år. 

Till samäganderättsavtalet finns kopplat ett styrdokument som närmare 
behandlar bl.a. budgetprocessen, fördelningsnycklar mellan kommunerna för 
investeringar, drift- och kapitalkostnader samt ekonomisk- och 
verksamhetsåterrapportering till kommunerna. 

Vattenförsö1jningssamverkan i Skottorps vattenverk 
Kommunernas senaste inriktningsbeslut i december 2015 innebär 
senareläggning av ett gemensamt vattenförsörjningssystem mellan 
kommunerna genom anslutning av Eskiltorps vattentäkt till Skottorps 
vattenverk inom en tioårsperiod samt att Laholms kommun redan nu ska bygga 
ut vattenverket för båda kommunernas behov. Investeringskostnaden beräknas 
till 58 miljoner kronor, varav Båstads andel initialt uppgår till åtta miljoner 
kronor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Den valda inriktningen innebär att Båstads kommun inte nu kan gå in som 
delägare i Skottorps vattenverk, fastigheten Skummeslöv 29:1, eftersom det 
skulle innebära att kommunen per automatik blir hälftenägare av de 
investeringar som Laholms kommun ska bekosta. I stället har upprättats ett 
förslag till investeringsavtal enligt vilket Båstads kommun förklarar sin avsikt 
att senast den 1 juli 2026 för sin vattenförsörjning ansluta sig till Skottorps 
vattenverk och därvid bli hälftenägare till vattenverksfastigheten Skummeslöv 
29:1 (under avstyckning) samt ingå samäganderättsavtal med Laholms 
kommun på motsvarande sätt som gäller för kommunernas spill
vattensamverkan. Avtalet innebär vidare att Båstads kommun till Laholms 
kommun ska erlägga sammanlagt åtta miljoner kronor i samband med att 
Laholms kommun genomför de ombyggnationer och förändringar av 
vattenverket som är nödvändiga för att verket ska kunna användas för båda 
kommunernas behov. Avtalsförslaget innehåller vidare bestämmelser om att 
Båstads kommuns investeringsbidrag inte återbetalas om kommunen väljer att 
inte fullfölja sin avsikt att senare ansluta sig till Skottorpsverket samt regler om 
avräkning av investerings bidraget vid anslutningstillfället. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström, daterad 2016-04-
22. 
Styrgrupps beslut, samäganderättsavtal, fastighetsöverlåtelseavtal, FDS-utdrag, 
styrdokument och investeringsavtal. 

1. Komunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till samäganderättsavtal 
mellan kommunerna avseende spillvattensamverkan med bilagorna 
överlåtelseavtal avseende fastigheterna Lagaholm 3:17 (Ängstorps 
avloppsreningsverk) och Skummeslöv 14:2 (Hedhusets avloppsreningsverk) 
samt tillhörande styrdokument för driften av den gemensamma va
verksamheten. 

2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till investeringsavtal 
mellan kommunerna avseende vattenförsörjningssamverkan i Skottorps 
vattenverk. 

Kommunchef Katarina Pelin föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Komunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till samäganderättsavtal 
mellan kommunerna avseende spillvattensamverkan med bilagorna 
överlåtelseavtal avseende fastigheterna Lagaholm 3: 17 (Ängstorps 
avloppsreningsverk) och Skummeslöv 14:2 (Hedhusets avloppsreningsverk) 
samt tillhörande styrdokument för driften av den gemensamma va
verksamheten. 

2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggand e förslag till investeringsavtal 
mellan kommunerna avseende vattenförsörjningssamverkan i Skottorps 
vattenverk. 
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Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat kommunens budgetprocess. Granskningens övergripande syfte var att 
bedöma ändamålsenligheten i kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
budgetprocessen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-04-14. 
Granskningsrapport av kommunens budgetprocess. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen lägger granskningsrapporten till handlingarna och 
översänder förvaltningens förslag till svar på revisionens granskning till 
revisionen. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av 
resursfördelningssystemet inför budget 2018 samt att kommunstyrelsens 
presidium blir styrgrupp för översynen. 

Gösta Gebauer (C) och Christer de la Matte (M): Bifall till Thomas Nerds 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Thomas Nerds 
tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
tilläggsyrkandet bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen lägger granskningsrapporten till handlingarna och 
översänder förvaltningens förslag till svar på revisionens granskning till 
revisionen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av 
resursfördelningssystemet inför budget 2018. Kommunstyrelsens presidium 
blir styrgrupp för översynen. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




