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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

2016-06-08 

Kommunkontoret, Astrakanen, onsdagen den 8 juni 2016 kl. 10:00-16:00 

Bo Wendt (BPJ, Ordförande 
Inge Henriksson (BPJ, l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (SJ, 2:e vice ordförande 

1av39 

Claes Sjögren (BPJ, tjänstgörande ersättare för Eddie Grankvist (BPJ §§ 123-132, §§ 134-
154, ej närvarande§ 133 
Helena Stridh (BPJ 
Thomas Nerd (SJ 
Christer de la Matte (MJ, deltar ej i beslutet§ 128 
Kerstin Gustafsson (MJ, deltar ej i beslutet§ 128 
Johan Olsson Swanstein (MJ, tjänstgörande ersättare för Daniel Olofsson (MJ, deltar ej i 
beslutet§ 128 
Carolin Gräbner (SDJ, deltar ej i beslutet§§ 128-129 
Thomas Andersson (LJ, ej närvarande§ 130 på grund av jäv 
Gösta Gebauer (CJ 
Uno Johansson (CJ, deltar ej i beslutet§§ 128-129 
Hans Ekwurtzel (MPJ, tjänstgörande ersättare för Thomas Andersson (LJ § 130 

Hans Grönqvist (BPJ, ej tjänstgörande ersättare 
Jessica Andersson (SJ, ej tjänstgörande ersättare 
Hans Ekwurtzel (MPJ, ej tjänstgörande ersättare§§ 123-129, §§ 131-154 
Katarina Pelin, kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare 

Carolin Gräbner (SDJ, ersättare Kerstin Gustafsson (MJ 

Kommunkontoret, tisdagen den 14 juni kl.17:00 

§§ 123-136, 
_ __j,,,~:::t~~~L=--:::::::::~:::::==::::_ ___ ____ Paragrafer §§ 13 8-154 

Caro lin Gräbner _, 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2016-06-08 

Från och med 2016-06-15 till och med 2016-07-07 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Daniel Kling ~ 

Sida 
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[1-iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-08 

KS § 123 Dnr KS 000007 /2016 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-06-08 

KS § 124 Dnr KS 000008/2016 - 903 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-06-08 

KS § 125 Dnr KS 000004/2016 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2016-06-08 

KS § 126 Dnr KS 000006/2016 - 904 
Anmälan av delegations beslut kommunstyrelsen 2016-06-08 

KS § 127 Dnr KS 000014/2016 - 900 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-06-08 

KS § 128 Dnr KS 000359/2016 - 900 
Initiativ från demokratiberedningen om tillsättande av råd i migrationsfrågor 

KS § 129 Dnr KS 000360/2016 - 901 

Sida 

3 av 39 

Initiativ från demokratiberedningen om inrättande av kulturnämnd, utskott eller liknande 

KS § 130 Dnr KS 000216/2012 - 315 
Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 - Beslut om antagande 

KS § 131 Dnr KS 000297 /2005 - 315 
Beslut om samråd för Östra Karup 6:7 m.fl. - Ändring av huvudmannaskap 

KS § 132 Dnr KS 000668/2016 - 315 
Detaljplan för Hemmeslöv 8:2, Båstads kommun - Begäran om Planbesked 

KS § 133 Dnr KS 000669/2016 - 315 
Detaljplan för del av Eskilstorp 6:3, Båstads kommun - Begäran om Planbesked 

KS § 134 Dnr KS 000496/2015 - 315 
Inriktningsdokument för Båstads utveckling 

KS § 135 Dnr KS 000354/2015 - 200 
Svar på motion från Miljöpartiet om ekologiskt byggande 

KS § 136 Dnr KS 000659/2016 - 905 
Ändring i Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 

KS § 137 Dnr KS 000762/2016 - 800 
Förslag till nya Natura 2000-områden för tumlare samt ett Natura 2000-område för sjöfågel -
Paragrafen justerad omedelbart efter sammanträdet. Se separat protokoll 

KS § 138 Dnr KS 001096/2015 - 906 
Budgetuppföljning 2016-04-30 

justerandes signaturer Utdra11s bes tvrkande 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-08 

KS § 139 Dnr KS 000632/2016 - 906 
Budget 2017 och plan 2018-2019 

KS § 140 Dnr KS 000667 /2016 - 906 
Omföring av investeringsmedel 2016 

KS § 141 Dnr KS 000666/2016 - 906 
Omfördelning i investerings budget VA 

KS § 142 Dnr KS 000641/2016 - 900 
Förbundsordning Medelpunkten 2016 

KS § 143 Dnr KS 000587 /2016 - 600 
Namnsättning av sjön vid Hemmeslöv 

KS § 144 Dnr KS 000588/2016 - 600 
Namnsättning av Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan 

KS § 145 Dnr KS 000589/2016 - 600 
Namnsättning Varan 17:6, "Morfars väg" 

KS § 146 Dnr KS 000158/2015 - 600 
Svar på motion från Socialdemokraterna om ett möte angående Kofoedskola 

KS § 147 Dnr KS 000528/2016 - 200 
Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring (polisens lokaler) 

KS § 148 Dnr KS 000396/2016 - 600 
Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och skola 

KS § 149 Dnr KS 000456/2016 - 700 
Granskning av vård- och omsorgsnämndens strategiska långtidsplanering 

KS § 150 Dnr KS 000759/2016 - 900 
Samordnad Räddningstjänst 

KS § 151 Dnr KS 000548/2016 - 900 
EU Projektanalys - EPA 

KS § 152 Dnr KS 000010/2016 - 900 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 

KS § 153 Dnr KS 000797 /2016 - 903 

Sida 

4av 39 

Nytt ärende: Närvarorätt för fullmäktiges presidium vid kommunstyrelsens sammanträden för 
ärenden som rör myndighetsutövning 

KS § 154 Dnr KS 000798/2016 - 600 
Nytt ärende: Vitalisering av kulturfrågorna i Båstads kommun 

]usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~~ c, 
I 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 5 av 39 

KS § 123 Dnr KS 000007 /2016 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-06-08 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens 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 styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut 

I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, 
uppifrån och ner, utifrån val protokoll från kommunfullmäktige. Den person 
som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir i 
stället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommand e 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll välj s Carolin Gräbner (SO). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson (M). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 14 juni kl. 17:00. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

öp<Ci 
l 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 6 av 39 

KS § 124 Dnr KS 000008/2016 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-06-08 

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 Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Nya informationspunkter: 
B) Information om samlokalisering av äldreboende och förskola . Kommunchef 
Katarina Pelin. 
C) Information om att kommunen nominerats till en av Sveriges 50 mest 
spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016. Kommunchef Katarina Pelin. 

Nya ärenden: 
§ 153, Närvarorätt för fullmäktiges presidium vid kommunstyrelsens 
sammanträden för ärenden som rör myndighetsutövning. 
§ 154, Vitalisering av kulturfrågorna i Båstads kommun. 

justerandes si~naturer Utdra~sbestvrkande 

~IV 
~ { 

l 
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Kommunstyrelsen 2016-06-08 7 av 39 

KS § 125 Dnr KS 000004/2016 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-06-08 

Beskrivning av ärendet 1. Mötesprotokoll nr. 4 med styrelsen i NSR AB - 2016-05-10. KS 000270/2016-
500. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i NSR AB - 2016-05 -10. KS 
000270/2016-500. 

3. Uppföljning av avfallsplan 2015 från NSR. Presentationsmaterial från KS au 
2016-05-25. 

4. Styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommitten Familjen Helsingborg -
2016-02-05 . KS 000576/2016-900. 

5. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommitten Familjen 
Helsingborg - Tematiskt ämne, mottagande av nyanlända. KS 000576/2016-
900. 

6. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommitten Familjen 
Helsingborg - Ärende 3, yttrande över inriktningsunderlag inför 
transportinfrastruktur. KS 000576/2016-900. 

7. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommitten Familjen 
Helsingborg-Ärende 4, handlingsplaner 2016. KS 000576/2016-900. 

8. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 1 med sammarbetskommitten Familjen 
Helsingborg -Ärende 4, ansvarsfördelning verksamhetsplan 2016. KS 
000576/2016-900. 

9. Anmodan från utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen att påbörja 
byggnationen av Skogsbyns förskola. KS 000748/2016-600. 

10. Sammanställning av den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Barn & skola. KS 000749/2016-600. 

11. Socialbidragsstatistik Individ och Familj för maj 2016. KS 000172/2016-
600. 

Anmälda delgivningar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ I 
\ 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 8 av 39 

KS § 126 Dnr KS 000006/2016 - 904 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-06-08 

Beskrivning av ärendet 1. Bildning och arbete. Pernilla Kvant. Lista daterad 2016-05-17. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Kommunstyrelsens ordförande. Svar på föreläggande om yttrande. Lista 
daterad 2016-05-02. 

3. Bildning och arbete. Henrik Andersson. Lista daterad 2015-06-20. 

4. Teknik och service. Ingemar Lundström. Lista daterad 2016-05-25. 

5. Kommunledningskontoret. Anne-Lie Björlund. Lista daterad 2016-05-27. 

6. Kommunledningskontoret. Eva Karlsson. Lista daterad 2016-05-30. 

7. Bildning och arbete. Henrik Andersson. Lista daterad 2015-06-25. 

Månadens anmälda delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbes tyrkande 

blv r- f'; 
I 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 9 av 39 

KS § 127 Dnr KS 000014/2016 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsen 2016-06-08 

Beskrivning av ärendet AJ Information avseende redovisning av medel och projekt beträffande 
integration. Bildningschef Henrik Andersson. 

B) Information om samlokalisering av äldreboende och förskola . Kommunchef 
Katarina Pelin. 

C) Information om att kommunen nominerats till en av Sveriges 50 mest 
spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016. Kommunchef Katarina Pelin. 

juryns motivering lyder enligt följande: "Med ett stort engagemang och härlig 
nybyggaranda visar Båstads kommun att man har höga ambitioner. Här får 
stolta och modiga medarbetare verka som ambassadörer där hela kedjan från 
kommunledning till medarbetare är delaktiga i att nå verksamhetens mål. Med 
ett tydligt medarbetarfokus utses Båstads kommun till en av Sveriges 50 mest 
spännande arbetsgivare i offentlig sektor". 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

16 tv 
(c, 

I 
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KS § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2016-06-08 

Dnr KS 000359/2016 - 900 

Sida 

10 av 39 

Initiativ från demokratiberedningen om tillsättande av råd i 
migrationsfrågor 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har väckt nytt ärende om inrättande av råd/forum för 
att hantera migrationsfrågor. Bakgrunden till detta är den ansträngda 
situationen som finns i kommunen. Därav anser beredningen att ett 
samverkansorgan bör inrättas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2016-06-03 . 

Förvaltningens förslag 1. Demokratiberednings initiativ avslås. 

Notering Uno Johansson (C), Carolin Gräbner (SO) och Moderaterna deltar ej i beslutet. 

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

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Demokratiberednings initiativ avs lås . 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

tz 
' 
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Kommunstyrelsen 

KS § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-08 

Dnr KS 000360/2016 - 901 

Initiativ från demokratiberedningen om inrättande av 
kulturnämnd, utskott eller liknande 

Sida 

11av39 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har väckt nytt initiativ om inrättande av 
kulturnämnd/utskott eller liknande för att hantera kulturfrågor i kommunen. 
Bakgrunden till detta är att beredningens ledamöter vill lyfta kulturfrågorna i 
kommunen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2016-06-03. 

Förvaltningens förslag 1. Demokratiberedningens initiativ avslås. 

Notering Uno Johansson (C) och Carolin Gräbner (SO) deltar ej i beslutet. 

Yrkanden Socialdemokraterna: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Demokratiberedningens initiativ avslås. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ 
' 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 

KS § 130 Dnr KS 000216/2012 - 315 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11och17 - Beslut om 
antagande 

12 av 39 

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnad inom kommunen har upprättat ett detaljplaneförslag för 
Tegelugnslyckan 11 och 17 även innefattande ett granskningsutlåtande över 
inkomna synpunkter på planförslaget. Samtliga synpunkter har bemötts. 
Trafikverket har i ett yttrande framfört att "Innan planen förs till antagande 
måste ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket. Av avtalet ska ansvarsgränser avseende ägande, drift och 
underhåll klargöras. Åtgärderna skall finansieras av exploatören". Enligt 
kommunallagen, 2 Kap, ligger det utanför den kommunala kompetensen för 
Båstads kommun att åta sig ett finansieringsansvar för en exploatör med det 
innehåll Trafikverket begärt. 
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-11. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2016-04-15 . 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

jäv 

Beslut 

Protokollsanteckning 

Komplettering av granskningsutlåtande över detaljplan för Tegelugnslyckan 11 
och 17, tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-
05-09. 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande, 2016-04-15. 
Bilaga 2. Planbeskrivning, antagandehandling, 2016-04-15. 
Bilaga 3. Plankarta med illustration, antagandehandling, 2016-04-15. 

1. Planförslaget för Tegelugnslyckan 11 och 17 godkänns för antagande i 
enlighet med upprättat granskningsutlåtande 2016-04-15, kompletterat med 
följande kommentar: Båstads kommun har inte rätt att ingå avtal med 
Trafikverket för åtgärder avseende ansvar för genomförande och finansiering 
som ankommer på enskild exploatör. 

Thomas Andersson anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Hans Ekwurtzel (MP) 
går in som tjänstgörande ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget för Tegelugnslyckan 11 och 17 godkänns för antagande i 
enlighet med upprättat granskningsutlåtande daterat 2016-04-15, 
kompletterat med följande kommentar: Båstads kommun har inte rätt att ingå 
avtal med Trafikverket för åtgärder avseende ansvar för genomförande och 
finansiering som ankommer på enskild exploatör. 

Följande protokollsanteckning tillförs protokollet på anhå llan från 
Socialdemokraterna: "Den aktuella planen visar, i den del det handlar om 
exploatering och byggnation av fastighetens inre del, inte den omsorg som 
rimligen kan krävas av byggnation på en fastighet i Båstad tätorts centrala 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~iv c, 
I 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 13 av 39 

delar. Vi vänder oss särskilt mot att nybyggnationen inte kommer att smälta in i 
omkringliggande bebyggelse. Viktiga värden för omkringboende och 
allmänheten borde kunna ha vägts samman med fastighetsägarens önskan på 
ett mer adekvat sätt". 

] uste randes signaturer Utdrags bestyrkande 

;;y 
Ll( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2016-06-08 

KS § 131 Dnr KS 000297 /2005 - 315 

Beslut om samråd för Östra Karup 6:7 m.fl. - Ändring av 
huvudmannaskap 

14 av 39 

Beslut om att samråd får hållas för Östra Karup 6:7 m.fl. fastigheter i Östra 
Karup, Båstads kommun, Skåne län. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2016-05-13. 
Bilaga 1. KS beslut, 2016-04-13, § 69, angående beslut om planuppdrag 
avseende ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. fastigheter. 
Bilaga 2. Detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. fastigheter, Jaga kraft 2014-10-09. 

1. Kommunstyrelsen medger att samråd får hållas för detaljplan avseende 
Östra Karup 6:7 m.fl. fastigheter i Östra Karup. 

2. Detaljplan upprättas på kommunens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i Samhällsbyggnads 
prioriteringslista. 

4. Detaljplanen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att samråd får hållas för detaljplan avseende 
Östra Karup 6:7 m.fl. fastigheter i Östra Karup. 

2. Detaljplan upprättas på kommunens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i Samhällsbyggnads 
prioriteringslista. 

4. Detaljplanen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

13)-v 
l f/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 15 av 39 

KS § 132 Dnr KS 000668/ 2016 - 315 

Detaljplan för Hemmeslöv 8:2, Båstads kommun - Begäran om 
Planbesked 

Beskrivning av ärendet Fastigheten är belägen i den östra delen av Båstad, söder om Köpmansgatan 
(väg 115) vid Entre Båstad. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Kommunen har förvärvat fastigheten genom beslut i kommunfullmäktige 2016-
04-27. Fastigheten kommer att fastighets bildas till närliggande kommunal 
närliggande fastighet. 

En stor del av fastigheten är idag inte detaljplanelagd. Delar av fastigheten är 
planlagda som industrigata/lokalgata, handel och icke störande verksamhet 
samt lite natur (detaljplan 1603). I direkt anslutning norr om fastigheten finns 
detaljplaner för handel och icke störande verksamheter (detaljplan 1642) samt 
kontor, hantverk och småindustri (detaljplan 1594). 

Fastigheten ligger inom tunnelns influensområde. Fastigheten berörs inte 
heller av strandskydd, eller landskapsbildsskydd. Ett område med fornlämning 
finns inom fastigheten. Öster om fastigheten ligger järnvägen som omfattas av 
riksintresse för kommunikation. Fastigheten ingår i riksintresseområde för 
friluftsliv samt rörligt friluftsliv samt område för högexploaterad kust. Söder 
om fastigheten finns Hallandsås nordsluttning vilken är Natura 2000-område 
samt ingår i riksintresseområde för naturvård. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden och planarkitekt Emma 
Johansson, daterad 2016-05-13. 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 8:2 får upprättas samt att 
samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 8:2 får upprättas samt att 
samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 16 av 39 

KS § 133 Dnr KS 000669/2016 - 315 

Detaljplan för del av Eski lstorp 6:3, Båstads kommun - Begäran 
om Planbesked 

Beskrivning av ärendet Fastigheten är belägen i den östra delen av Båstad, söder om Köpmansgatan 
(väg 115) vid Stationsterrassen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Notering 

Beslut 

Fastigheten ägs av Båstadhem AB och stationshuset med närliggande mark har 
sålts av bolaget. Markbyte avses göras mellan kommunen och Båstadhem AB 
för resterande del av fastigheten. Den östra delen av fastigheten är planlagd för 
industriändamål samt lokalgata. Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 
och vann Jaga kraft 2008-01-12 . Detaljplanen har ingen genomförandetid kvar. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden och planarkitekt Emma 
Johansson, daterad 2016-05-13. 

1. Förslag till detaljplan för del av Eskilstorp 6:3 får upprättas samt att samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista. 

Claes Sjögren (BP) är ej närvarande i lokalen under beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för del av Eskilstorp 6:3 får upprättas samt att samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista. 

Justera ndes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 17 av 39 

KS § 134 Dnr KS 000496/2015 - 315 

lnriktningsdokument för Båstads utveckling 

Beskrivning av ärendet Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning 
för tätortens framtid. Det pekar ut den framtida samlade färdriktningen för 
Båstads utveckling och tydliggör vad som är viktigt för att skapa ett hållbart 
samhälle för framtiden. Det kommer att ligga till grund för kommande 
detaljplaner och utvecklingsprojekt i tätorten och arbetas in i den nya 
översiktsplanen. Det är en del av kommunens verktyg för att styra utvecklingen 
mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Inriktningsdokumentet är ett av flera vägledande dokument och samspelar 
med dessa. 

Underlag till beslutet 

Samråd har hållits under perioden 2015-12-14- 2016-02-29 och inkomna 
synpunkter har sammaställts och bemötts i en samrådsredogörelse. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2016-05-13. 
Bilaga 1. Inriktningsdokument för Båstad tätort, ny version efter beslut i KS au 
2016-05-25. 
Bilaga 2. Samrådsredogörelse, 2016-05-13 . 
Bilaga 3. Revideringar, ny version efter beslut i KS au 2016-05-25. 
Bilaga 4. Dokumentation Framtidsmingel, 2016-02-12. 
Bilaga 5. Social konsekvensanalys av Inriktningsdokument för Båstad, 2015-11-
09. 
Bilaga 6. Måluppfyllelse: Inriktningsdokument för Båstad tätort, 2016-05-13 . 

Förvaltningens förslag 1. Anta inriktningsdokument för Båstad tätort. 

Arbetsutskottets förslag 1. Inriktningsdokumentet för Båstad tätort antas efter följande justeringar: A) 
Andra stycket under rubriken "Skola, förskola" på sidan 41 tas bort. B) I andra 
stycket under rubriken "Vård och omsorg" på sidan 41 ändras formuleringen 
"När Strandängsskolan" till "Om Strandängsskolan". 

Yrkanden Helena Stridh (BP): Sista meningen i första stycket på sidan 41, "En förskola 
med fem till sex avdelningar föreslås på fastigheten Plommonet och en annan 
förskola med flera avdelningar föreslås i Hemmeslöv", stryks ur 
inriktningsdokumentet då pågående skolutredning bör ges tillfälle att 
färdigställas för att visa politikens inriktning för skolorna i kommunen, så även 
inom Båstads tätort. 

Thomas Andersson (L): I fjärde stycket på sidan 40 under rubriken 
"Verksamheter" stryks följande formulering: "Förslagsvis kan verksamheten 
ligga kvar i tätorten i en ny byggnad som är bättre anpassad till platsens 
centrala läge". 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Propositionsordning 3 

Beslut 

2016-06-08 18 av 39 

Christer de la Motte (M): Tilläggsyrkande att generella värdeord somt.ex. 
jämställdhet ska definieras i ordlistan på sidan 56. Önskvärd är att använda 
etablerade ord. 

Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Thomas Andersson (L) och 
Carolin Gräbner (SD): Bifall till Helena Stridhs yrkande. 

Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Bjärepartiet och Carolin 
Gräbner (SD): Bifall till Thomas Anderssons yrkande. 

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Bjärepartiet, Thomas Andersson (L) och 
Carolin Gräbner (SD): Bifall till Christer de la Mattes tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande av Helena Strid. Efter 
framställd proposition finner ordförande att yrkandet bifallits. 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande av Thomas Andersson. 
Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet bifallits. 

Ordförande ställer proposition på framfört tilläggsyrkande av Christer de la 
Matte. Efter framställd proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet 
bifallits. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Inriktningsdokumentet för Båstad tätort antas enligt arbetsutskottets förslag 
med följande justeringar: 

A) Sista meningen i första stycket på sidan 41, "En förskola med fem till sex 
avdelningar föreslås på fastigheten Plommonet och en annan förskola med 
flera avdelningar föreslås i Hemmeslöv", stryks helt. 

B) I fjärde stycket på sidan 40 under rubriken "Verksamheter" stryks följande 
formulering: "Förslagsvis kan verksamheten ligga kvar i tätorten i en ny 
byggnad som är bättre anpassad till platsens centrala läge". 

C) Generella värdeord somt.ex. jämställdhet ska definieras i ordlistan på sidan 
56. Önskvärt är att använda etablerade ord. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 19 av 39 

KS § 135 Dnr KS 000354/2015 - 200 

Svar på motion från Miljöpartiet om ekologiskt byggande 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har lämnat in en motion om att kommunen avsätter en del av 
Båstad Killeröd 11:12 för utvecklande av ekologiskt privat bostads byggande 
enligt förebild från Freiburg, Tyskland. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg, daterad 2016-05-
04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-03 -09. 

1. Motionen beaktas på översiktlig nivå i arbetet med inriktningsdokumentet 
för Förslöv. 

2. Motionen beaktas vidare i samband med detaljplaneläggning för den 
kommande fastigheten. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen beaktas på översiktlig nivå i arbetet med inriktningsdokumentet 
för Förslöv. 

2. Motionen beaktas vidare i samband med detaljplaneläggning för den 
kommande fastigheten. 

] usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 20 av 39 

KS § 136 Dnr KS 000659/2016 - 905 

Ändring i Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 

Beskrivning av ärendet I Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa (antagen av 
Kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 66 Dnr: KS 209/11-220) finns en 
"Kartadministrationsavgift" (Tabell 27) för framtagande av 
materialjkartunderlag inför utsättningar. Med moderna arbetsmetoder och en 
digital process behöver dessa arbetsuppgifter inte längre utföras och tabellen 
föreslås utgå ur taxan. Detta kommer att innebära ett intäktsbortfall för 
kart/GIS-verksamheten med ca 80 tKr per år. 
Om sådana arbetsuppgifter ändå behöver utföras görs detta i stället mot 
gällande timtaxa. 
Även förändringar i Tabell 22 "Avgift för underlagskartor till bygglov" föreslås 
förändras genom nya benämningar på kartprodukterna. Viss justering av priset 
för produkterna föreslås också ske. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kart/GIS-chef Annika Jern, daterad 2016-05-04. 
Förslag till ändringar i taxan, Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och 
mättaxa. 

Förvaltningens och 1. Kartadministrationsavgiften (tabell 27) tas bort. 
arbetsutskottets förslag 

2. Ändra benämning för kartprodukter (tabell 22) samt justering av pris. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kartadministrationsavgiften (tabell 27) tas bort. 

2. Ändra benämning för kartprodukter (tabell 22) samt justering av pris. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 21av39 

KS § 138 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Budgetuppföljning 2016-04-30 

Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2016-04-30. 
Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +5,7 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med -8,5 mkr. 

Bedömningen för helåret 2016 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 
balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och 
finansiering av investeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-05-16. 
Budgetuppföljning per 2016-04-30. 

Förvaltningens och 1. Budgetuppföljning per 2016-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
arbetsutskottets förslag 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2016-04-30. 

Föredragande Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att förvaltningen redovisar hur de skall 
uppfylla de rödmarkerade KF-målen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört tilläggsyrkande från Ingela 
Stefansson. Efter framställd proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet 
bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgetuppföljning per 2016-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2016-04-30. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur de rödmarkerade KF-målen 
skall uppfyllas. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 22 av 39 

KS § 139 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Budget 2017 och plan 2018-2019 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-
02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om 
revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer 
under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan 
information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan 
också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, 
hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller 
effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra 
politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför 
budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 
För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan 
omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-05-24. 
Bjärepartiets förslag till budget 2017 och plan 2018-2021. 

Arbetsutskottets förslag 1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

2. Resultatet för 2017 budgeteras till 16,8 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 8,4 mkr respektive -26, 1 mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 168 450 tkr för 2017 och 
218 079 tkr för 2018 samt 172 705 tkr för 2019. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2017-2019 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 
2017 till 55 procent samt över hela planperioden 2017-2019 till ca 39 procent. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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In ] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

2016-06-08 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2017 med totalt 100 mkr. 

23 av 39 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2017. 

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

8. 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. 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 3 000 tkr. 

Bjärepartiet: Bifall till Bjärepartiets förslag till budget 2017 och plan 2018-
2021. 

Moderaterna: Bifall till Moderaternas förslag till budget 2017 samt till 
flerårsplan 2018-2019. 

Thomas Andersson (L): Bifall till Liberalernas och Miljöpartiets förslag till 
budget 2017. 

Centerpartiet: Bifall till Centerpartiets förslag till budget 2017. 

Socialdemokraterna: Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2017 och 
plan 2018-2019. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden. Efter framställd 
proposition finner ordförande att Bjärepartiets förslag till budget 2017 och 
plan 2018-2021 bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun faststä lls till 20,23 kr per 
skattekrona. 

2. Resultatet för 2017 budgeteras till 16,8 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 8,4 mkr respektive -26,1 mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och förde las efter 
avslutad lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 168 450 tkr för 2017 och 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

JJr, 
( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Reservation 

2016-06-08 

218 079 tkr för 2018 samt 172 705 tkr för 2019. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

24 av 39 

Med anledning av de stora investerings behoven 2017-2019 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 
2017 till 55 procent samt över hela planperioden 2017-2019 till ca 39 procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2017 med totalt 100 mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2017. 

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

8. 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 
200tkrunderbudge~ret. 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 3 000 tkr. 

Moderaterna, Thomas Andersson (L), Centerpartiet och Socialdemokraterna 
reserverar sig samtliga mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 25 av 39 

KS § 140 Dnr KS 000667 /2016 - 906 

Omföring av investeringsmedel 2016 

Beskrivning av ärendet "Personlarm" finns med som en föreslagen investering i 2017 års 
budgetunderlag. Förvaltningen önskar dock genomföra denna investering 
redan under innevarande år 2016. För att möjliggöra detta och utan att utöka 
investerings budgeten 2016 föreslås att 240 tkr av befintliga investeringsmedel 
under vård och omsorg för "Trygghetstelefoner" om budgeteras till ändamålet 
under 2016. Sammanlagt finns 1000 tkr i investeringsmedel för 
trygghetstelefoner under vård och omsorg under 2016. Denna summa 
reduceras enligt förslaget med 240 tkr till 760 tkr. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Som kompensation flyttas de 240 tkr som finns i förslaget till 
investerings budget 2017 under samhällsskydd till vård och omsorg och 
adderas till befintliga investeringsmedel till trygghetstelefoner. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-05-23. 

1. 240 tkr av 2016 års investeringsmedel om budgeteras från projekt 1704 
"Trygghetstelefoner" under Vård och omsorg till projekt 1414 "Personlarm" 
under Samhällsskydd. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. 240 tkr av 2016 års investeringsmedel om budgeteras från projekt 1704 
"Trygghetstelefoner" under Vård och omsorg till projekt 1414 "Personlarm" 
under Samhällsskydd. 

justerandes s ignaturer Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 26 av 39 

KS § 141 Dnr KS 000666/2016 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA 

Beskrivning av ärendet Kostnaderna för projekt, Tennisvägen Båstad, Järnvägsgatan Grevie och 
Alvägen Förslöv har överskridit årsskiftet. Då det inte finns någon budget för 
dessa projekt under 2016 föreslår NSVA att två åtgärder i budgeterade projekt 
2016, Åtgärder enlig saneringsplan och Mätutrustning Båstad 2016, delvis 
skjuts på framtiden. Se bilaga 1. I tertial uppföljning 1 redovisar projekt 
Åtgärder enlig saneringsplan och Mätutrustning Båstad 2016 en positiv 
avvikelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Ingemar Lundström, daterad 
2016-05-17. 
Förslag till omprioritering från NSV A. 

Förvaltningens och 1. NSVA:s förslag att omfördela VA investerings budget 2016 godkänns. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. NSVA:s förslag att omfördela VA investeringsbudget 2016 godkänns enligt 
nedan: 

Projekt "Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad", projektnummer 10790, -230 
tkr, skjuts på framtiden och projekt "Mätutrustning Båstad 2016", 
projektnummer 11210, -100 tkr, skjuts delvis på framtiden. Omfördelning sker 
enligt följande: 

Projekt "Tennisvägen", projektnummer 10950, + 160 tkr. 
Proj ekt "Järnvägsgatan, Grevie", projektnummer 11140, +150 tkr. 
Projekt "Alvägen, Förslöv", projektnummer 11180, +20 tkr. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2016-06-08 27 av 39 

KS § 142 Dnr KS 000641/2016 - 900 

Förbundsordning Medelpunkten 2016 

Beskrivning av ärendet Verksamheten har gjort en total översyn av de styrande dokumenten, både 
förbundsordning och tillhörande reglemente. Det har också tagits fram ett 
reglemente för revisionen som tidigare inte har funnits. 

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 2016-03-15 att godkänna förslaget 
till förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och 
revisorerna och att överlämna förslaget till ny förbundsordning med 
tillhörande reglemente till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 
för godkännande. 

Ärendet bordlades på vård- och omsorgsnämndens sammanträde de 11 april 
2016, § 42: Med anledning av att nämnden inte kan utläsa vad som är nytt eller 
ändrat i förbundsordningen och reglementet skickas ärendet tillbaka till 
förvaltningen som får i uppdrag att klargöra detta med hjälp av 
kommunalförbundet Medelpunkten. Därefter har Medelpunkten inkommit med 
ett svar. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutat 2016-05-09, § 51, att godkänna förslag till 
ny förbundsordning, med tillhörande reglemente för direktionen och 
revisorerna, för kommunförbundet Medelpunkten och lämna ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens och vård- 1. Förslag till ny förbundsordning för kommunförbundet Medelpunkten, med 
och omsorgsnämndens tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna, godkänns. 
förslag 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-05-09, 
§ 51, med tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Förbundsordning Medelpunkten 2016. 
Klargörande från Medelpunkten av förändringar av reglemente och 
förbundsordning. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förslag till ny förbundsordning för kommunförbundet Medelpunkten, med 
tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna, godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



1Ji1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-08 

Dnr KS 000587 / 2016 - 600 

Namnsättning av sjön vid Hemmeslöv 

Beskrivning av ärendet I Hemmeslöv finns en sjö som inte är namnsatt (se bifogad kartbild). 

Sida 

28 av 39 

Namnkommitten har gjort platsbesök och fotograferat en skylt med texten 
"Hemmeslövssjön" vilket är det namn som sjön har fått i folkmun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2016-05-12 . 
Karta över sjön i Hemmeslöv samt bild av skylt med Hemmeslövssjön. 

Förvaltningens och 1. Sjön i Hemmeslöv namnsätts till Hemmeslövssjön. 
arbetsutskottets förslag 

2. Namnet fastställs av Lantmäteriet och Ortsnamnsrådet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Sjön i Hemmeslöv namnsätts till Hemmeslövssjön. 

2. Namnet fastställs av Lantmäteriet och Ortsnamnsrådet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

JjJj _C-J 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 29 av 39 

KS § 144 Dnr KS 000588/2016 - 600 

Namnsättning av Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan 

Beskrivning av ärendet Ett nytt bostadsområde växer fram på andra sidan stationsområdet, 
Hemmeslöv 5:14. Området kallas Tuvelyckan. Sju nya vägar ska namnsättas. 
Vidare har namnkommitten diskuterat torget som är planlagt på samma sida 
och som har sitt ursprung i torget som finns på samma sida som stationen. 
Kommitten menar att torgen naturligt ska bindas ihop även om vägen skär 
genom torgdelarna. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2016-05-12. 
Karta över Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan. 

Förvaltningens och 1. Vägarna och gatan får de namn som finns föreslagna i tjänsteskrivelsen. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

2. De två torgdelarna som skiljs åt av vägen får samma namn i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 

Helena Stridh (BP): Föreslaget namn om Stinsgatan ändras till Stinsvägen. 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande av Helena Stridh. Efter 
framställd proposition finner ordförande att yrkandet bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Vägarna får de namn som finns föreslagna i tjänsteskrivelsen förutom 
Stinsgatan, som i ställer får namnet Stinsvägen. 

2. De två torgdelarna som skiljs åt av vägen får samma namn i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

zi~ 0 
( 



l,i]J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-08 

Dnr KS 000589 /2016 - 600 

Namnsättning Varan 17:6, "Morfars väg" 

Sida 

30 av 39 

Beskrivning av ärendet Kartskissen visar vägen som går in i området och som behöver namnsättas. 
Namnkommitten har tillfrågat Byarådet i Torekov. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2016-05-12. 
Karta över Varan 17:6, Torekov. 

Förvaltningens och l. Vägen på området Varan 17:6 i Torekov namnsätts till Morfars väg. 
arbetsutskottets förs lag 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Vägen på området Varan 17:6 i Torekov namnsätts till Morfars väg. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2016-06-08 31av39 

KS § 146 Dnr KS 000158/2015 - 600 

Svar på motion från Socialdemokraterna om ett möte angående 
Kofoedskola 

Socialdemokraterna har i en motion yrkat på att berörda tjänstemän, RFHL, 
övriga föreningar, ABF träffas och diskuterar hur en Kofoedskola skulle kunna 
kan kopplas Aktivitetshuset och därmed kunna bli ett lyckat koncept, där de 
olika verksamheterna i huset kan samspela. 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2016-05-17. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2015-01-29. 

1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-05 -17, förklaras 
motionen bifallen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-05-17, anses motionen 
bifallen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~I 
I 



[ i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-08 

Dnr KS 000528/2016 - 200 

Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring (polisens 
lokaler) 

Sida 

32 av 39 

Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit en uppsägning för villkorsändring angående lokaler 
på Ciatdeliet 2 med adress Vångavägen 4 se bilaga 1. Ändringarna i avtalet är 
att Polisen vill förkorta uppsägningstid från 9 till 6 månader samt förkorta 
förlängningstiden av kontraktet till ett år istället för tre år. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonom Elisabet Edner, daterad 2016-04-29. 
Bilaga 1. Uppsägning för villkorsändring. 
Bilaga 2. Förslag till hyreskontrakt. 

Förvaltningens och 1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av Polisens hyreskontrakt godkänns. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att 
underteckna föreliggande hyreskontrakt. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av Polisens hyreskontrakt godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att 
underteckna föreliggande hyreskontrakt. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

Zir 
'(!_ c, 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 33 av 39 

KS § 148 DnrKS000396/2016-600 

Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och 
skola 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har med hjälp av EY granskat den strategiska 
långtidsplaneringen inom förskola och skola. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden har ändamålsenlig och 
tillräcklig långtidsplanering inom förskola och skola för att möta förändrade 
behov. Rapporten pekar på ett behov av att kommunstyrelsen bör tydliggöra 
vilken nämnd som har ansvar för lokalförsörjning i kommunen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, daterad 2016-
05-16. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

EY:s revisionsrapport "Granskning av strategisk långtidsplanering inom 
förskola och skola''. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2016-05-10, § 59, 
med tillhörande tjänsteskrivelse från skolchefen. 

1. Tjänsteskrivelsen översänds till kommunrevisionen så som svar på 
rapporten. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen översänds till kommunrevisionen som svar på rapporten. 

justerandes signatu rer Utdragsbes tvrkande 

/;It! 
CCJ 

I 



l,l iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 

KS § 149 Dnr KS 000456/2016 - 700 

Granskning av vård- och omsorgsnämndens strategiska 
långtidsplanering 

34 av 39 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har med hjälp av EY granskat den strategiska 
långtidsplaneringen inom vård- och omsorgsnämnden. Syftet var att bedöma 
om kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har en ändamålsenlig 
och tillräcklig långtidsplanering inom verksamheterna äldreomsorg och LSS för 
att möte förändrade behov. Rapporten pekar på ett behov av att 
kommunstyrelsen bör tydliggöra roll- och ansvarsfördelning vid den 
långsiktiga planeringen av vård- och omsorgs boenden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita jervidalo jensen, daterad 2016-
06-01. 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

EY:s granskningsrapport av vård- och omsorgsnämndens strategiska 
långtidsplanering. 
Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2015-05-09, § 50, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

1. Tjänsteskrivelsen översänds till kommunrevisionen så som svar på 
rapporten. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen översänds till kommunrevisionen som svar på rapporten. 

] usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ 
' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2016-06-08 

Dnr KS 000759/2016 - 900 

Samordnad Räddningstjänst 

Sida 

35 av 39 

Beskrivning av ärendet På uppdrag från kommunstyrelsens ordförande har Räddningstjänstförbundet 
Skåne Nordväst (RSNV) gjort en förstudie angående Räddningstjänsten i 
Båstads (RB) eventuella inträde i RSNV. RB har varit behjälpliga och försett 
RSNV med de styrdokument som efterfrågats för att kunna göra förstudien. RB 
har därefter faktagranskat förstudien innan rapporten färdigställts. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsskydds- och räddningschef Anders Nilsson, 
daterad 2016-06-01. 

Förvaltningens förslag 

Yrkanden 

Beslut 

Förstudie angående medverkan i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
för räddningstjänsten i Båstad, februari 2016. 

1. Förstudien om Räddningstjänsten i Båstads medverkan i 
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst läggs till handlingarna. 

2. Räddningstjänsten i Båstads kommun fortsätter vara en del av Båstads 
kommuns organisation och Räddningstjänsten fortsätter att utveckla 
samarbetet med andra kommuner via civilrättsliga avtal. 

Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förstudien om Räddningstjänsten i Båstads medverkan i 
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst läggs till handlingarna. 

2. Räddningstjänsten i Båstads kommun fortsätter vara en del av Båstads 
kommuns organisation och Räddningstjänsten fortsätter att utveckla 
samarbetet med andra kommuner via civilrättsliga avtal. 

]usterandes signatu rer Utd ragsbestyrkande 

0tv 
{_G 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 151 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
Samma nträdesdatu m 

2016-06-08 

Dnr KS 000548/2016 - 900 

EU Projektanalys - EPA 

Sida 

36 av 39 

Beskrivning av ärendet Under våren och sommaren har Kommunförbundet Skåne åtagit sig att 
genomföra en EU-projektanalys för Båstads kommun. Genom att analysera 
överenskomna planer, dokument och handlingar från kommunen och i dialog 
med KS au samt kommunens utvecklingsstrateg, görs en matchning av 
utvecklingsområden och relevanta EU-fonder. Slutanalysen presenteras 
augusti / september 2016. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita jervidalo jensen, daterad 2016-
06-01. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunförbundet Skåne får i uppdrag att arbeta vidare med en djupanalys 
av kommunens prioriteringar. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunförbundet Skåne får i uppdrag att arbeta vidare med en djupanalys 
av kommunens prioriteringar. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

2 Jv 
CG 

l 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-08 

Dnr KS 000010/2016 - 900 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 

Sida 

37 av 39 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns 
det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje 
kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade 
beslut som skall verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2016-06-02. 

Förvaltningens förslag 1. Beslutsloggen daterad 2016-06-02 godkänns och läggs till handlingarna. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad 2016-06-02 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

ttc, 
I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 

KS § 153 Dnr KS 000797 /2016 - 903 

Nytt ärende: Närvarorätt för fullmäktiges presidium vid 
kommunstyrelsens sammanträden för ärenden som rör 
mynd ighetsutövn i ng 

Sida 

38 av 39 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande närvarorätt för fullmäktiges presidium vid 
kommunstyrelsens sammanträden för ärenden som rör myndighetsutövning 
väcks på sammanträde av Claes Sjögren (BP). 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda närvarorätten för fullmäktiges 
presidium vid kommunstyrelsens sammanträden för ärenden som rör 
myndighetsutövning. 

j usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-08 

Dnr KS 000798/2016 - 600 

Sida 

39 av 39 

Nytt ärende: Vitalisering av kulturfrågorna i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende väcks på sammanträde om hur kulturfrågorna kan vitaliseras i 
Båstads kommun. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag hur kulturfrågorna 
kan vitaliseras i Båstads kommun. 

juste randes signaturer Utdrags bestyrkande 

:6)~ 
I 


