
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2017-
02-01

Datum: Onsdagen den 1 februari 2017 

Tid och plats: Kl. 10:00, Astrakanen   

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

Upprop 

1. Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-02-01 Daniel Kling KS 3 

2. Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-02-01 Daniel Kling KS 4 

3. Delgivningar kommunstyrelsen 2017-02-01 Daniel Kling KS 5-67

4. Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-02-01 Daniel Kling KS 68-74

5. Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-02-01

A) Inriktningsdokument för Grevies utveckling. Planarkitekt Camilla
Nermark.

B) Information angående öppen geodata. Kart/GIS-chef Annika Jern.

C) Information angående utveckling och förfrågningar vid
stationsområdena (efter önskemål från senaste arbetsutskottet).
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och teknik- och servicechef Jan
Bernhardsson.

Daniel Kling KS 75 

6. Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-02-01 Daniel Kling KS 76-81

Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorrätt) 

7. Detaljplan för Tunet 1 m.fl. i Båstad - Begäran om förnyat planbesked Henrik Eliasson KS 82-93

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

8. Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och
anläggning av grönområde på platsen

Lisa Rönnberg KF 94-97

9. Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA Fredrik Jönsson KF 98-132

10. Svar på motion - Försköna entréerna till Bjäre Sven-Inge Granlund KF 133-136

11. Ledningsrätt Håle 3:4 i Förslöv Ingemar Lundström KS 137-140

12. Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen Filippa Swanstein KF 141-146

13. Antagande av plan för studie- och yrkesvägledning i Båstads
kommun 2017-2022

Henrik Andersson KS 147-160
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

14.  Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 Margareta Ekelund 
Svensson/Henrik 
Wagersten 

KS 161-164 

15.  Svar på motion - Skolbusstrafik Henrik Wagersten KF 165-170 

16.  Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater Henrik Wagersten KF 171-177 

17.  Svar på motion - Anhörigverksamheten Emma Pihl/Ingrid 
Pettersson 

KF 178-181 

18.  Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup Emma Pihl KF 182-184 

19.  Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads 
kommun 

Patrik Johansson KF 185-189 

20.  Ändring av anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och 
avgång 

Katarina Pelin KS 190-194 

21.  Tillförordnad kommunchef under ordinarie kommunchefs semester Katarina Pelin KS 195 

22.  Utbetalning av partistöd 2017 Daniel Kling KF 196-200 

Båstad den 25 januari 2017 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 
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1 (1) 

Datum: 2017-01-25 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000003/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  

Samråd har skett med: 
-- 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-02-01 

Sammanfattning 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.  

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Johan Olsson Swanstein (M).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Carolin Gräbner (SD).

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 7 februari klockan 16:00.

Båstad 2017-01-25 

Daniel Kling  
Nämndsekreterare 

3

3



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-01-25 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-02-01 
 
Sammanfattning 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. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas.     
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:   
 
1. Dagordningen godkänns.     
 
 
 
Båstad 2017-01-25 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-01-25 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000005/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Delgivningar kommunstyrelsen 2017-02-01 
 
 
1. Skrivelse - Enskilda avlopp i Båstads kommun. Dnr KS 000078/2017-800. 
 
2. Beslutsunderlag - Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Båstads kommun. Dnr KS 
001075/2016-603. 
 
3. Minnesanteckningar från Tillväxtrådet - 2016-12-09. Dnr KS 000492/2016-900. 
 
4. Minnesanteckningar från Tillväxtrådet - 2016-09-27. Dnr KS 000492/2016-900. 
 
5. Mötesanteckningar från 2016-12-06 med det kommunala handikapprådet. Dnr KS 
000306/2016-900. 
 
6. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2016-12-07. Dnr KS 000624/2016-900.  
 
7. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18.      
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad 2017-01-25 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Daniel Kling - Vd: Vad händer i frågan med enskilda avlopp 

Från: Bo Wendt 

Till: Daniel Kling 

Datum: 2017-01-19 11 :05 

Ärende: Vd: Vad händer i frågan med enskilda av lopp 

För diarieföring 
mvh BW 

>>> > 2017-01-19 08:36 > > > 

Hej Bo, 

Jag mailde dig för nästan ett år sedan rörande turerna kring de enskilda avloppen i Båstad kommun. 
Jag och min familj hade då bara bott ett år i kommunen och fått nys om "planerna från kommunen" 
från våra grannar och släktingar på orten för de enskilda avlopp som skulle åtgärdas i Ängalag där vi 
bor vilket gällde en framtida installation av kommunalt avlopp. 
Du var mycket tillmötesgående måste jag säga och till och med offra tid på din semesterresa och 
återkoppla per telefon mitt mail vilket jag var väldigt tacksam för. 

Idag hade jag lite tid över och var inne och läste rubrikerna på H D.se och upptäckte denna länk: 

http:ljwww.hd.se/2017-01-19/ma nga-enskilda-avlopp-visar-pa -al lva rliga-brister 

Jag får hem tidningen Land och där har varit väldigt bra artiklar under sista kvartalet av 2016 som rör 
just denna fråga om enskilda avlopp och hetsen att åtgärda avlopp utan någon respekt för de 
ekonomiska eller miijömässiga skäl som beslut grundas på när avlopp ska åtgärdas. Bifogar länk till 
sidan på Land och jag skulle önska du kikade lite på dessa om du inte redan sett de. 

http:ljwww.lantbruk.com/sok/avlopp 

Vad vill jag då nu kan man klart undra med detta. Ja, en hög önskan vore att det ges en högläsning för 
samtliga kommunpolitiker och miijötjänstemän av artiklarna så det blir en ordentlig diskussion om vad 
ska vi, både kommun och enskilda fastighetsägare, göra med våra enskilda avlopp och är våra planer 
på åtgärder rimliga både ekonomiskt och miljömässigt. Är våra underlag och beslut gjorda på ordentlig 
grund som är styrkta av fakta och inte på någon övertro av enskilda individer eller form av religiös 
åskådning som går att försvara. 

Jag vet att det är många i Ängalag som är bekymrade om detta med avloppen i byn, dels osäkerhet om 
vad som gäller för just sitt eget avlopp men även om/när det kan/ska ske med kommunalt och vad det 
kommer kosta för var och en vilket då påverkar om man har råd att bo kvar här ens. 
Jag tror att efter dagens artikel behöver nog kommunen komma ut med mer information om vad 
planerna är framförallt för Ängalag. Det enda jag vill är att det beaktas hur dessa beslut är eller blir 
tagna. 

Hoppas du får möjlighet att läsa mitt mail och jag skulle uppskatta mycket en återkoppling via mail 
eller telefon! 

Ha en bra dag! 

Med vänlig hälsning 

 

file;///C:/Uscrs/danklil/ AppData/LocaVTemp/XPgrpwise/58809D8CBASTAD-ADM... 2017-01-23 



7

7

 
 

Sida 2 av 2 

file:///C:/Users/danklil/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/58809D8CBASTAD-ADM... 2017-01-23 



8

8

Postadress 

BESLUTSUNDERLAG 1(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-29410-2016 

Båstads kommun 

Kommunstyrelsen/ Socialnämnden 

269 80 Båstad 

Kontaktperson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Inger Svensson 

010-224 14 90 BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

inger. s. svensson@lansstyrelsen.se 

2017 -·01- 11 

~~>sil;) .. ~::xs\ .. 
Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 
Båstads kommun 

.. .. ~ ..... .. Co.~. '\. ~ ........ .. 

Beslut 
Beslut skrivs efter kommrn1icering. 

Bakgrund till tillsynen 

Länsstyrelsen utövar enligt 9 kap 1 § alkohollagen (AL) tillsyn inom länet. 

Länsstyrelsen har enligt tillsy:nsplanen för 2016 beslutat att genomföra en 

verksamhetstillsyn i Båstads kommun. 

Länsstyrelsens handläggning 
Länsstyrelsen har aviserat tillsynen genom brev, översänt enkätfrågor samt begärt att 

få ta del av övergripande dokument enligt AL. Enkätsvar och begärda handlingar 

kom in innan besöket och låg till grund för dialogen. 

Tillsynsbesöket genomfördes 2016-11-22. 

Vid intervjun under besöket deltog från kommunens sida ordföranden i 

socialnämnden, samt handläggaren. 

Redovisning av tillsynen 

01·9anisation 

Kommunstyrelsen har ansvaret för ärenden enligt alkohollagen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i ärenden enligt AL som rör ansökningar 

om stadigvarande serveringstillstånd, gemensam serveringsyta samt 

provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe. I utskottet fattas även beslut om 

varning och återkallelse eller förbud enligt 9 kap 17-19 §§ . Även beslut om tillfälligt 

bug, bi.at~d.docx 

BesOl:sadress Telefon Telefax Bankgiro E-port www 

20515 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 85 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 



9

9

BESLUTSUNDERLAG 2(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-29410-2016 

förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker enligt 3 kap 10 § fattas av 
arbetsutskottet. 
Beslut som gäller tillfälliga tillstånd, förändringar inom gällande tillstånd, eatering av 
alkoholdrycker, och provsmakning för partihandlare fattas av alkoholhandläggaren. 
Denne beslutar även om sanktionen erinran enligt 8 kap 17 § samt återkallelse av 
tillstånd på egen begäran enligt 9 kap 18 § 1 p. 

Handläggning och tillsyn motsvarar i dag ca 50 % av en heltidstjänst med 
fördelningen 45 / 5 på serveringstillstånd respektive folköl. 
Särsldlda tillsynsinspektörer från Ängelholms kommun anlitas ca 5 timmar i 

månaden för tillsyn på serveringsställen under sommarperioden då bl a 
Tennisveckorna äger rum. Inspektörerna har utbildats inom tillsyn i Ängelholms 
kommuns regi. 

Handläggaren menar att 50 % inte räcker utan att tjänsten borde omfatta minst 75 
% vilket han framfört. En ny handläggare vars tjänst omfattade 7 5 % av en heltid 
anställdes i mars 2016 men avslutade sin anställning i juli. Förre handläggaren 
återfick därefter ansvaret för serverings- och folkölsärenden. 

I ett kommande budgetförslag kommer en heltidstjänst att äskas/föreslås. 

Handläggaren har arbetat med ärenden enligt alkohollagen sedan 1998. Han har 
genomgått grundutbildning hos Niagara Utbildning samt ekonomisk utbildning inom 
området. Regelbundet deltagande i nätverk ger ytterligare kompetensutveckling för 
handläggaren. 

Handläggaren har känt stöd från chefer och menar att de har haft ett stort förtroende 
för honom. Stödet från politikerna i ansvarig nämnd har varit bra. Endast vid ett 
fåtal tillfälle har nämnden avvildt från handläggarens förslag till beslut. 

Från och med 2017 kommer kommunen att använda handläggningsprogrammet 
AlkT för ärendehantering på området. 

Tillsynsplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Båstad antog i maj 2016 <len gällande 
tillsynsplanen enligt alkohollagen. Tillsynsplanen ska årligen omarbetas och sändas in 
till Länsstyrelsen. 

Tillsynsplanen beskriver arbetet enligt 9 kap 2-3 §§ AL gällande förebyggande, yttre 
och inre tillsyn. 

• I förebyggande syfte anordnades utbildningen Ansvarsfull alkoholservering i 
juni i samverkan med Ängelholms kommun. Föranmälda besök på 
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BESLUTS UNDERLAG 3(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-29410-2016 

serveringsställen ska göras dagtid där fokus ligger på dialog med nyblivna 
tillståndshavare lcring vad som gäller enligt alkohollagen. 

• Inre tillsyn. Ambitionen är att samtliga med stadigvarande tillstånd ska få en 
årlig kontroll. Tillstånd beviljade under 2015 och 2016 ska prioriteras. Såväl 

ekonomisk skötsamhet samt personlig vandel ska kontrolleras mot 
Polismyndigheten och Skatteverket. 

• Yttre tillsyn. Målet är att alla med stadigvarande tillstånd till allmänheten ska 

besökas minst en gång per år. Serveringsställen med nöjesverksamhet ska få 
minst tre tillsynsbesök under året. Handläggaren uppger att det är svårt att 
bedriva tillsyn på stadigvarande tillstånd till slutna sällskap då de inte i förväg 

arunäler tillfällen med verksamhet till kommunen. Ett sådant exempel är ett 

bryggeri med provsmakning och servering till slutna sällskap. 

• Målsättning fanns om extra tillsyn under Tennisveckorna och ytterligare en 
evenemangsvecka. Tillsyn skulle göras två kvällar per vecka och i samverkan 
med polis, livsmedelsinspektör och räddningstjänst. Ytterligare två 

kvällstillsyner skulle göras under våren och hösten/vintern. 

• Samtliga större kända arrangemang som vänder sig till alhnänheten ska få 
tillsynsbesök under 2016. 

• Tillsyn över försäljningsställen av folköl ska ske med minst ett tillsynsbesök 

per år. Skyltning och efterlevnad av egenkontrollprogrammen ska 
kon troll eras. 

Uppföljning av 2015 års tillsynsplan har på grund av tidsbrist inte skett enligt 

handläggaren. 

Det saknas slo·iftligt samverkansavtal som berör tillsyn enligt alkohollagen mellan 
kommunen och Polisen. 

Riktlinjer 
Båstads kommun har politiskt antagna riktlinjer för serveringstillstånd. Riktlinjerna 
var inaktuella och hänvisade till föregående alkohollag. Detta påtalades på plats. 
Omarbetning är prioriterad och kommer enligt handläggaren att ske under 2017. 

Det finns även ett Alkohol- och drogpolitiskt program som är antagit av 

kommunfullmäktige. Programmet antogs 2006 och följs inte längre. Det framkom 
inga uppgifter vid länsstyrelsens tillsyn om kommunen hade för avsikt att ta fram ett 

nytt alkohol- och dragpolitiskt program. 
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BESLUTSUNDERLAG 4(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-29410-2016 

Information på hemsida 
Det fmns kort information om serveringstillstånd på kommunens hemsida. På sidan 

fmns även en ansökningsblankett tillsammans med en lista över handlingar som ska 

bifogas till en ansökan. Även kontaktuppgifter till alkoholhandläggaren framgick. 
Handläggaren uppger att kommunens hemsida håller på att omarbetas i sin helhet. 

Tillståndsprövning 
Båstads kommun har för närvarande 46 stadigvarande tillstånd till allmänheten och 5 
stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap varav ett är ett tillstånd för 
catering av alkoholdrycker. 

Länsstyrelsens 9ransknin9 av akte1· i tillståndsä1·enden 

Under 2015 kom det in 6 ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten och två ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till slutet 
sällskap för cateringverksamhet. Det kom in 14 ansökningar om tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten under 2015. Inga ansökningar avslogs under året. 

Under 2016 fick kommunen in 11 ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten och 17 ansökningar om tillfålligt serveringstillstånd till allmänheten. 
Inte heller under 2016 avslog kommunen någon ansökan. 

Vid verksamhetstillsynen granskade länsstyrelsen 11 ärenden, 8 gällande ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd till alhnänheten och 3 gällande ansökan om 
tillfälligt tillstånd till allmänheten. 

Länsstyrelsen granskade firmateckning, ansökningshandlingar, remisshantering, 
sökandens och serveringsställets lämplighet, matutbudet samt kommunens beslut. 

I akterna för ansökan fanns en utredning som följdes av ett förslag till beslut. 

Granskning av akter: 

Följande uppmärksammades vid granskningen av akter: 
Ansökningsärenden ordnades i mappsystem. 
Remisser sldckades regelmässigt till Polismyndigheten, Skatteverket, 
Räddningstjänsten och Miljöförvaltningen. 

I utredningarna redovisades följande : 

Uppgifter om sökanden. 
Uppgifter om verksamhet och lokaler. 
Uppgifter om vad ansökan avser. 
Uppgifter om remissinstanser och deras svar. 

Aktuella lagrun1. 
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BESLUTSUNDERLAG 5(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-29410-2016 

I en utredning med beslut 2015-12-16 gällande ansökan om stadigvarande tillstånd till 
allmänheten uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens granskning följande: 

Det framgick inte vem eller vilka personer med betydande inflytande (PBI) 

som innehade kunskaper i alkohollagen eller på vilka grunder som 

undantagsreglerna gällande kunskapsprovet hade tillämpats . 

Serveringstid har beviljats utöver vad som fanns angivet i ansökan. Skälen för 

kommunens beslut framgick inte i akten. 

Det saknades ankomststämpel och diarienummer på flera handlingar i akten. 

Tillståndsbeviset saknade uppgifter om max antal personer som fä.r vistas i 

lokalen. 

I en utredning med beslut 2016-04-27 gällande ansökan om stadigvarande tillstånd till 

allmänheten uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens granskning följande: 

Det framgick inte i utTedningen att Skatteverkets remissvar med anmärkning 

om 5 betalningsuppmaningar som belastade sökanden hade kommunicerats 

sökanden eller för övrigt beaktats i ärendet vid bedömning av den personliga 

lämpligheten. 

Det framgick inte i utredningen om matutbudet uppfyllde lagens hav 

avseende erbjudande av för- huvud- respektive efterrätter. 

Gällande finansieringen saknades uppgifter om hm sökanden finansierat 

uppstarten av verksamheten samt saknades avtalsvillkor med kommande 

hyreskostnader då det av handlingarna fran1gick att hyreshöjning skulle ske 

inför sommarsäsongen. 

Tillståndsbeviset saknade uppgifter om max antal personer som får vistas i 

lokalen 

I en utredning med beslut 2016-04-27 (KSAU § 101) gällande ansökan om 

stadigvarande tillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens 

granskning följande: 

Gällande finansieringen framgick det inte hur stor den egna insatsen var eller 

på vilket sätt sökanden anskaffat kapitalet. 

Bedömning av kökets lämplighet enligt alkohollagen saknades. 

Remissvar från Polismyndigheten saknade diarienummer. 

Tillståndsbeviset saknade uppgifter om antal sittplatser och max antal 

personer som far vistas i lokalen. 

I en utredning med beslut 2016-05-25 gällande ansökan om stadigvarande tillstånd till 

allmänheten uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens granskning följande: 

Säljaren prövades inte som PBI trots att det fanns ett av köparen utställt 

skuldebrev som löpte på 3 år och omfattade ett belopp på 1 500 000 kronor. 

Det saknades handling (utdrag ur aktiebok eller årsstämmoprotokoll) som 

visade ägandeförhållandet i bolaget. Enbart anteckning om ägarfördelning är 

inte tillräckligt underlag. 
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BESLUTSUNDERLAG 6(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-294-10-2016 

I en utredning med beslut 2016-05-25 (KSAU § 122) gällande ansökan om 

stadigvarande tillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens 

granskning följande: 

Det fanns ingen dokumentation som styrkte att kunskapsprovet var genomfört 
och godkänt. 

Finansieringen hade inte visats. Handlingar som visade utbetalat lån saknades. 

Endast offert från Swedbank om lån och checkkredit fanns i underlaget. 

Det saknades transaktionshistorik som visade överföring eller insättning av 

egen insats om 500 000 kronor. Sammantaget hade finansieringen av 

ombyggnation på 2 000 000 kronor inte visats. 

I en utredning med beslut 2016-07-11 gällande ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd, till allmänheten, årligen under 116 - 3118, uppmärksammades 

vid tiden för länsstyrelsens granskning följande: 

Det har inte gjorts någon bedömning av den ekonomiska lämpligheten i 

utredningen trots att det fanns 5 betalningsuppmaningar på sökanden och 7 

dito på den fysiska personen bakom sökandebolaget. 

Ett tidigare avslag gällande brister i köket förklaras i tjänsteutlåtandet men det 
framgår inte av handlingarna i ärendet på vilket sätt köket har förändrats. 

I en utredning med beslut 2016-07-11 (KSAU § 14-7) gällande ansökan om 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, årligen under 1/6 - 31/8, 

uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens granskning följande: 

Det salmas uppgifter om finansiering av uppstartskostnader. 
Det saknas skriftlig dokumentation om ändringar i beslutet av såväl 

serveringstid som serveringsutrymmen. Omständigheterna nämns enbart i 

tjänsteutlåtandet och det går därför inte att avgöra om avslagsbeslut fattats och 
om i så fall besvärshänvisning lämnats till sökanden. 

Kommunen godl<änner ett kök med begränsad kapacitet med hänvisning till 
att tillstånd för servering av spritdrycker inte beviljas. Kommunen konstaterar 

därefter i sin bedömning att kraven i 8 kap 15 § alkohollagen är uppfyllda för 

att stadigvarandeserveringstillstånd ska kunna beviljas. 

I en utredning med beslut 2016-06-01 gällande ansökan om tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens 

granskning följande: 

Det saknades regislreringsbevis både gällande bolagsregistrering och 

registrering hos Skatteverket för F-skatt, arbetsgivaravgifter och moms. 
Remissvar från Skatteverket saknades i akten. 

Matutbudet framgår inte i akten. 

Finansieringen av uppstartskostnader kontrollerades inte av kommunen med 

hänvisning till att det rör sig om ett hyresavtal och inte köp av verksamhet. 
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BESLUTS UNDERLAG 7(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-29410-2016 

Bolaget har ett gällande serveringstillstånd i en annan kommun och bedömdes 

därför omfattas av undantag från att göra kunskapsprovet. Det framgick inte i 

utredningen hur länge sökanden haft tillståndet eller om verksamheten drivits 

utan anmärkningar. 

I en utredning med beslut 2016-05-03 gällande ansökan om tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens 

granskning följande: 

Handlingar i ärendet saknade diarienummer. 

I en utredning med beslut 2016-06-16 gällande ansökan om tillfålligt 

serveringst:illstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens 

granslming följ ande: 

Det framgick inte om utredningen med förslag till delavslag kommunicerades. 

Det framgick inte att besvärshänvisning skickats med delgivningen av beslutet. 

I en utredning med beslut 2016-06-29 gällande ansökan om tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för länsstyrelsens 

granskning följande: 

Ritningar som visar sökt utökad serve ringsyta saknades i underlaget. 

Remissvaret från Polismyndigheten har inte diarieförts. 

Dispositionsrätt i form av hyresavtal från markägare och Tillståndsbevis enligt 

ordningslagen från Polismyndigheten saknades vid tiden för tillståndets 

beviljande. I stället har kommunen ställt villkor till beslutet om att i efterhand 

komma in med handlingarna. 

Generellt förekom följande vid tidpunkten för länsstyrelsens granslming av akterna i 

ärenden gällande serveringstillstånd till allmänheten: 

Ankomstdatum eller diarienummer salmades på ett flertal handlingar. 

Det saknades handlingar som visade ägarförhållande i bolag. 

Underlag som styrker finansiering saknades i ärenden som gällde 

stadigvarande tillstånd till allmänheten. 

Det salmades underlag som redovu;ar matutbudet i ett flertal ärenden. 

Det saknades en redogörelse för kökets beskaffenhet och tillika en bedömning 

av densamma. 

Det salmades uppgift om max antal personer som får vistas i lokalerna samt 

uppgift om antal sittplatser i serveringslokalerna på flera av de granskade 

tillståndsbevisen. 

Tillsyn inom alkoholområdet 
Kommunen har skriftliga rutiner för såväl tillsyn över se1·veringstillstånd som 

detaljhan<lel med folköl. Detaljerade tillsynsprotokoll finns för matrestauranger 

respektive nöjesrestauranger. Tillsynsprotokoll användes vid huvuddelen av 
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BESLUTSUNDERLAG 8(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-29410-2016 

tillsynsbesöken. Vid tillsynen ger handläggaren eller tillsynsinspektören sig till känna 
i samband med tillsynen och eventuella påpekanden görs direkt på plats. 
Båstads kommun har anlitat tillsynsinspektörer från Ängelholms kommun. De är 
utbildade för uppgiften av Ängelhohns kommun. 

Det finns 46 stadigvarande serveringstillstånd till alhnänheten och 5 stadigvarande 
serveringstillstånd till slutna sällskap i kommunen. 

Under 2015 genomfördes totalt 26 tillsynsbesök hos tillståndshavare med 
stadigvarande tillstånd. På dagtid genomfördes 5, på kvällstid 13 och nattetid 8 
tillsynsbesök. Av de tillfälliga tillstånden besöktes 3 under året. 
Inga besök genomfördes i samverkan med Polismyndigheten. 

Under 2016 har det fram till mitten av november gjorts totalt 22 tillsynsbesök. Av 
dessa har 6 skett under dagtid. Besök har gjorts vid 1 tillfälle på ett tillfälligt tillstånd 
till allmänheten. Ett besök gjordes i samverkan med Polismyndigheten under 2016. 

Handläggaren uppgav att det har blivit svårare att få med Polisen som han menar 

prioriterar andra uppgifter. Under 2016 har det inte kommit in några underrättelser 
gällande serveringsställen från Polisen Några tillsynsbesök har genomförts 
tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen. 

Inre tillsyn har endast gjorts i samband med förändring inom gällande tillstånd och då 
har remiss gällande vandel enbart ställts till Polisen. 

Inga tillsynsärenden grundade på omständigheter som framkom vid yttre eller inre 
tillsyn öppnades under 2015 i kommunen. Två tillsynsärenden har öppnats under 
2016. Ärendena var vid länsstyrelsens tillsyn inte färdigbehandlade. 

Av 12 folkölsförsäljningsställen i Båstads kommun tillsynades 3 under 2015. 

På detaljhandelsställen med folköl har 2 besök gjorts under innevarande år. En av 
tillsynerna gjordes i samverkan med Polisen. 

Ansvarif ull alkoholsel'Verin9 ( AAS) 
Båstads kommun uppger i Länsrapporten 2015 att man arbetar med metoden 
Ansvarsfull alkoholservering i sin helhet. Någon sam verkan med Polisen inom 
krogtillsyn har inte förekommit under 2015. 

Under 2016 har samverkan med Polisen skett vid ett tillfälle. Någon regelbunden och 
strukturerad samverkan mellan kommun, krögare och polis har inte förekommit. 
Information till lcrögare ges inför sommarens evenemangs<laga1·. 
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BESLUTSUNDERLAG 9(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-29410-2016 

Utbildningen Ansvarsfull alkoholservering hölls i jrmi i samarbete med Ängelholms 

kommrm. Ca 15 deltagare fanns med från Båstads kommun. Handläggaren deltar i 

regel under en av de två utbildningsdagarna. Utbildningen ska ges årligen. Arbete med 

metoden är politiskt förankrat genom beslut. 

Övri9t 
Länsstyrelsen lyfte frågan om hot och våld samt mutor och jäv. 

Det finns ett kommunalt handlingsprogram gällande hot och våld. Vid yttre tillsyn 
används ett personlarm som går till larmcentralen. 

Kommunen har antagit en policy gällande mutor och jäv. 

Kommunicering 
LänsstyTelsen har kommunicerat detta beslutsunderlag. 

Tillämpliga bestämmelser 

Alkohollagen (2010: 1622) 

Enligt 8 kap 12 § AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 

omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten 

kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om 

denna lag och anslutande föresluifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt 
utöva serveringsverksamheten. 

8 kap 14 § AL. Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som 
disponeras av tillståndshavaren. 

Enligt 8 kap 15 § AL får stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten medges 

endast om serveringsställct har ett eget kök i 

anslutning till serveringslokalen. 

Enligt 9 kap 1 § AL har LänsstyTelsen tillsyn inom länet. Länsst)Telsen ska också 

biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. Lag (2013:635). 

Enligt 9 kap 2 § AL har kommunen tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser 

som gäller för servering av alkoholdrycker. 

FOHMFS 2014:6 
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BESLUTSUNDERLAG 10(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2016-12-30 Dnr 705-29410-2016 

6 §. Av tillståndsbeviset ska det framgå i vilka lokaler eller utrymmen servering är 

tillåten. Detta gäller inte vid rumsservering och/ eller servering från minibar. 

Däremot ska det framgå att sådan servering bedrivs. 

7 §. Tillstånds bevis för stadigvarande serveringstillständ till allmänheten ska 

innehålla tillståndshavarens uppgift om det antal sittplatser som finns i de 

utrymmena där servering är tillåten. 

8 §. Tillståndsbevis för stadigvarande serveringstillstånd ska innehålla uppgift om det 

högsta antal personer som samtidigt f'ar vistas i serveringsutrymmet. 

FOHMFS 2014:7 
Undantag 

10 § Undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan 
om tillstånd för servering eller för provsmalming görs för den som 

1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella 

ansökan, 

2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt 

godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan, 
3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har scrveringstillstånd 

som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns 

några skäl att ifrågasätta, eller 

4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd 

som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet 

utan anmärlmingar. 

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov 

vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan 

avser ett enstaka tillfälle. 

Länsstyrelsens bedömning 
Bedömningen sla-ivs efter kommunicering. 

Inger Svensson Marie Pauly 



18

18

BÅST/\DS KOMMUN 

BÅSTADS 
KOMMUN 

1(-..,mrnunslyre\sen 

20'17 -01- 1 7 
Dn~l;;>. .. r:~:;/S/~~~~ Kommunledningskontoret :b~ .... k>~-~\':>~ ......... . 

Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 

Närvarande: 

Sekreterare: 

1. Mötet öppnas 

2016-12-09 kl 13:30-15:30, Astrakanen, kommunhuset, Båstad 

Rose-Marie Östberg 
Bo Wendt 
Inge Henriksson 
Ingela Stefansson 
Katarina Pelin 
Karin Bengtsson 
Fredrik Olofsson 
Lars Henningsson, 

Helena lvarsson 

Ordförande Rose-Marie Östberg öppnar mötet. 

2. Val av justerare 
Att justera dagens minnesanteckningar väljs Ingela Stefansson. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

4. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från Tillväxträdet 2016-09-27: 

1 (2) 

Punkt 4. Bredda tillväxtrådet med gruppledare frän övriga politiska partier - KS beslutar om an
tal ledamöter I Tillväxtrådet, så Ingen utökning. Önskemål om att utöka företagsbesöken med 
gruppledarna från övriga politiska partier. Beslutades att bjuda in alla gruppledare till företagsbesöken. 
Punkt 5. Evenemangsstrategi ska tas fram - Förvaltningen har ett politiskt uppdrag att ta fram en 
sådan och Sven-Inge Granlund kommer att bjuda In till ett möte ang detta. 
Punkt 6. Kommunchefen deltar på en näringslivsfrukost och informerar om vad som är på gång i 
Båstads kommun. 

5. Båstad Turism och Näringslivs kommunbidrag år 2017 
Efter diskussion beslutades att Bo Wendt återkopplar vid nästa Tillväxtrådsmöte huruvida de 
politiska besluten ska påverka BTNs bidrag 2017. 

6. Strategier och åtgärder efter strategidagen 27 okt. 

Tillväxtrådet beslutar att i rådets framtida arbete prioritera de fem områdena Kompetensför
sörjning, Ha en aktiv markpolitik för framtida verksamhetsmark, Företagsklimat, Evenemang 
och Marknadsföring. 

7. BudgetTlllväxtråd 2017 
Karin redovisar budgeten 2016 och visar budgetförslag för 2017 som slutar på 300 000 kr. Bud
geten antas. 

8. Mötesdatum 2017 
14/2, 25/4, 13/6, 26/9 och 28/11. Alla möten från kl 13-15. 
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2 (2) 

9. Övriga frågor 
Bo Wendt har frågor om arrangerandet av Näringslivsfesten, förslag från Bo att festen läggs på 
Grevieparken 2018. 
Ordförande för Tillväxtrådet 2017 är Bo Wendt, vi tackar Rose-Marie för ordförandeskapet. 

Nästa möte den 14/2 2017. 

----
~/~~ 

Rose-Marie Ostberg 
Ordförande 

# ~tr~?J'Z-t_ 
Helena Ivarsson 

Sekreterare 

~frv ~ 
lngefa Stefansson 

Justerare 

16-09-27 
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BÅSTADS i<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

la] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

~ 17 -01- 17 · 
~ .... ?, .. \;::\\J~.:\.\~ 

Kommunledningskontoret ....... Si ... ,'aa:: .. ~t;:).~ .......... . 

Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 

Närvarande: 

Sekreterare: 

1. Mötet öppnas 

2016-09-27 kl 13:00-15:00, Astrakanen, kommunhuset, Båstad 

Rose-Marie Östberg 
Bo Wendt - närvarade fr.o.m. punkt 5 
Inge Henriksson 
Ingela Stefansson 
Katarina Pelin 
Karin Bengtsson 
Fredrik Olofsson 
Joakim Lönnberg 
Lars Hennlngsson, 
Helena Ivarsson 

Ordförande Rose-Marle Östberg öppnar mötet. 

2."alavjusterare 
Att justera dagens minnesanteckningar väljs Ingela Stefansson. 

3. Godkännande av dagordning 
Nytt ärende: Detaljplanen för hamnen- tas upp under övriga frågor. 

1 (2) 

Önskemål från Ingela Stefansson om en separat punkt till dagordningen som heter meds kick. 
Dagordningen godkänns. 
Beslut att kommunchefen deltar och informerar på näringslivsfrukostar. Bredda tillväxtrådet 
med gruppledare för övriga politiska beslut - denna punkt tas upp vid nästa möte 29 november. 

4. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från Tillväxtrådet 2016-06-01: 
Punkt 5 Utvärdering av Tillväxtrådet. Diskuterade hur vi ser till att det blir konkreta handling
ar och åtgärder. 

5. Båstad som evenemangsort 
Karin Bengtsson informerar: 
Bra evenemangsår, Davis Cup, Eurorando bla - fin effekt för orten och för näringslivet. Rutin 
behövs - en strategi för beredskap för att ta emot dessa evenemang. 
En möjlighet är att utveckla Prästliden. Kan denna utnyttjas på andra sätt så att den kan gene
rera pengar tillbaka? Hur tas en sädan plan/modell fram? Evenemangsstrategi ska tas fram. 
BESLUT: Båstad ska vara en evenemangsort som ska utvecklas vidare.Rätt tjänsteman sätts i 
kontakt med Karin B så att denna strategi kan upprättas och kommunen är sammankallande. 
Katarina Pelin vill att finansieringsfrågan diskuteras, likaså vilka ska vara med och vilka är beslu
tande i denna grupp. 

6. Båstads vision 
l(ommunfullmäktige har beslutat om en ny vision. Dock ska det svenska språket formuleras om 
lite i texten men alla är generellt nöjda med intentionen och ambitionen av visionen. Socialde
mokraterna reserverade sig mot beslutet och Ingela förklarar hur partiet resonerade. Hur kom
municeras visionen ut? Gemensam fråga som berör alla. Beslut att en pressrelease går ut gemen
samt från Båstads kommun och BTN. Kommunens kommunikationschef kontaktar Karin Bengts-
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2 (2) 

son. Bra att få ut den på nästa näringslivsfrukost då förslaget är att Bo och Katarina ska förmedla 
den. I alla strategier som tas fram ska visionen synas, då håller man den levande. 

7. Information från Båstad Turism & Näringsliv 
Karin Bengtsson informerar: 

• 27 oktober-Årlig strategidag - inbjudan till råden, politiker, tjänstemän som är aktuella 
och andra kommer inom kort. 

• Eurorando - vandringsfestlval med besökare från 24 länder som vandrade på Bjäre un-
der en vecka. 

• 4 oktober kommer besked om projekt att utveckla vandring. 
• Styra upp taxlverksamheten i Båstads kommun under sommarsäsongen. 
• Information om Företagsklimat och ranking från Svenskt Näringsliv - Båstad klättrade, 

mycket tack vare punkten Infrastruktur. Beslut att det skapas en grupp, med deltagare 
från Båstads kommun och näringsltvet, som arbetar med attitydförändring, service mm. 

( Karin Bengtsson är sammankallande. 

( 

( 

8. Information från Båstads kommun 
Katarina Pelin och Bo Wendt Informerar: 

• Positivt att pågatågen ska fortsätta norrut. 
• Skånetrafikens bussar kommer att gå till Maria torget. 
• Översiktsplan över hela Båstads kommun- dokument för att styra den fysiska omgiv

ningen. Hitta olika sätt att samverka med organisationer, näringsliv och kommuninvå
nare. 

• Detaljplanen för hamnen, viktigt att kommunicera med näringslivet. 
• Ekonomi -underskott för IOF och Vård och omsorg. Dålig budgetprognos för nästa år, fler 

Invånare behövs. Förvaltningarna är extremt slimmade, måste få Intäkter. Rekryteringar: 
Skolchefsrekrytering nästan klar, Emma Pihl - Vård & Omsorgschef, Jan Bernhardsson
Teknik & Servicechef. Ny exploateringsingenjör Mårten Nilsson. 

9. Information-projekt 
Patrik Johansson Informerar. 
De största projekten som är pågående: 
-Biodolomer for Life - Båstad/GAIA/NSR- ersätta den fossila plasten, 4 produkter 
-Smart Cities Accelerator- Båstad/Köpenhamn/Malmö/Lund/DTU/LTH mfl -
energieffektivisering. 
-Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public Procurement) - Båstad/Köpenhamn/ 
SBHUB/ Ålborg mfl. 
Sex andra mindre externfinansierade projekt är oclcså pågående. + fler projekt som inte redovi
sas. 
Dessa projekt uppfyller Båstads kommuns mål och stärker näringsliv och varumärke. 

10. Övriga frågor 
100 tkr flyttas från Näringslivsfest för värvning av Davis Cup. 

Nästa möte den 29 november 13.00-15.00 

---
~~~ .. ~ 
Rose-Marie Ostberg 
Ordförande 

Helena lvarsson 
Sekreterare 

,!,~ns~ ---
Justerare 

16-09-27 
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• Aktiv markpolitik för framtida verksamhetsmark 

• Kompetensförsörjning 

• Företagsklimat 

• Evenemangsutveckling 

• Varumärke och Marknadsföring 

BÅSTAD 
T,..-..;.,o tJ'JtÅ,,·.,,,.L.;,.. 

Aktiv markpolitik för framtida 
verksamhetsn1ark 

• Vad: Kommunens markreserv och planberedskap ska 
förbättras med sikte mot att med kort varsel kunna 
erbjuda byggbar mark för såväl företagsetableringar som 
bostäder 

• Varför: Möjlighet för befintliga företag att växa, utvecklas 
Inom kommunen. Nyetableringar. 

• Vem: Politiken 

BÅSTAD 
-(.;..,.;, ..... 0 'Jt,:..._,:,,,-, t:.~ 

2016-12-09 

1 
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Evenen1angsutveckling 

• Vad: Båstad uppfattas som en attraktiv och välkomnande 
evenemangsort av såväl invånare, besökare, eventägare och 
sponsorer. 

• Varför: Event är en motor för fortsatt utveckling av besöksnäringen. 
Det bygger ortens varumärke. Arenor, kunskap & rutin samt 
infrastruktur finns på plats 

• Vem: Kommunen tar aktiv del i arbetet i de råd som har bildats av 
Båstad Turism och Näringsliv och medverka till att ambitioner och 
förslag från råden så långt möjligt när det gäller kommunens 
ansvarsområden kan förverkligas 

BÅSTAD 
%"'~,, .• 11"Jts_.._:.,1:.1:,.._ 

Varu1T1ärke och Marknadsföring 

• Vad: Bilden av Båstad som den framgår I gjorda undersökningar ska 
succesivt förbättras såväl hos de egna företagen som regionalt och 
nationellt. Genom att undersöka vad Båstad som varumärke 
förknippas med får vi en bild av hur vi ska arbeta för att förbättra och 
utveckal det 

• Varför: Vårt varumärke är nyckeln till hur vi uppfattas. Båstad & 
Bjärehalvön upplevs idag vara ett starkt turistiskt varumärke. Båstad 
bör förknippas med hög kvalitet, leverans och gott värdskap 

• Vem: Gemensamt med stor transparens 

BÅSTAD -r:~ .... ~ .. , 61ti-"\-1-:.,f,.,.:,,._ 

2016-12-09 

3 
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Bt~STADS 
l1(0MMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2016-12-06, kl. 17.00 - 18.45 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgarsdotter (KD), Ordförande 
Sven Nordström, Re11matike1före11i11gen i Nordvästra Skåne 
Leif Olsson, Psoriasisförbundet lokalavdelning Bjäre/Äsbo 
Kerstin Hörup, SRF, Synskadades riksförbund 
Friederun Strandh, Parkinso11föreninge11 i Båstad med omnejd 

Britt-Marie Rosander, Handikapprtldet i Ä11gelholm-Bdstad 

1 (2) 

i~},s 1 /\LY~-; i<OfViMUf\l 
l<or rw11r .. -,'.· 1•:r2lscn 

Hedvig Olofsson, Anhörig- ochfrivilligverksamheten i Bdst-ads komm11n 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Frånvarande Lena Jönsson, Jan Gunnarsson och Yvonne Santesson. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Mötet öppnas. Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3. Information från vård- och omsorgsnämnden 
Ingrid berättar kort om senaste nytt från nämnden, bland annat om ökat anslag till socialt 
innehåll och anhörigstöd för personal- och driftskostnader för kommande år. 

4. Eventuell genomgång av antecl<ningar från förra mötet 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 

Beslutet från kommunstyrelsen om bilfri hamn till sommaren diskuteras. 

Handikapprampen utanför Turistbyrån l Båstad: ingenting har hänt sedan sist. Parkingenjör 
Jenny Hertsgård bjuds in. Rampen blir något förlängd ut mot gatan, totalt sex meter lång. 
Bygglov är beviljat sedan tidigare. Arbetet är upphandlat och beställt men leveranstiden är 
lång. Peab är utförare. 

Kort kommentar kring tillgängligheten vid Boarps handelsområde. 

Anteckningarna godkänns i sin helhet och läggs till handlingarna. 

5. Köpmansgatan 
Trafikverkets utredning bifogas. Köpmansgatan ska kännetecknas av: 

• Trafiksäkert och tillgängligt för oskyddade trafikanter 
o Attraktivt och tryggt att gå och cykla i Båstad 
o Bibehållen framkomlighet för regional trafik 
" Attraktiva och trygga upplevelsemiljöer 
s Tillgänglig centrumhandel för kunder 
o Framkomlighet för distributionstrafik 

7 Men var finns de funktionshindrade i detta sammanhang? 
Brist på HP-platser. Bra platser finns vid lca Supermarket. 
Trafikingenjören bjuds in till nästa möte. 



25

25

6. Östra Karups bygdegård 
Ingrid visar bilder på den nyinstallerade trapp/stolhissen. 

i- .. 

7. Tillgänglighetsguiden 
Vad har gjorts sedan tidigare? Ett traineearbete om detta finns? Finns det något om detta på 
kommunens hemsida? Torekov året runt? Beslut från kommunstyrelsen den 12 oktober 2016 
(Dnr: KS 000942/2016-100) : Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förutsättningar, samt söka 
eventuella samarbetspartners, för produktion och distribution av tillgänglighetsguide enligt 
inriktning i bifogad skrivelse från Centerpartiet. Tillgänglighetsguiden bör vara distribuerad 
i juni 2017. Driver Båstad turism och näringsliv frågan nu? Alla i rådet är angelägna om att 
man innan juni månad ska få möjlighet att yttra sig i frågan. 

8. Ledamöterna runt 
Skånetrafikens möte den 22 november angående färdtjänst: Få deltagare, dålig annonsering. 
Kundnöjdheten på 80 % ansågs bra menade Skånetrafiken. Nu behövs det i alla fall inga 
kontanter längre när man åker färdtjänst. Istället sldckas en faktura hem till dig. Bör vi 
återta färdtjänsten i kommunal regi? 

Båstad bibliotek lyfts fram som ett bra exempel nä1· det gäller tillgänglighet för synskadade. 
Stort utbud av talböcker mm. 

Leif gör idag sitt sista möte med kommunala handikapprådet. Han avtackas av rådet och 
ordföranden överräcker en blomma. Leif återkommer kring vem som blir hans ersättare 
när detta är klart. 

9. Sammanfattning av det gångna året/Planering hur vi går vidare 
Ordföranden får i uppdrag att göra en sammanställning inför nästa möte. 

10. Sammanträdesdatum 2017 
31 januari, 7 mars, 2 maj, 20 juni, 5 september, 10 oktober, 7 november, 5 december. 

Sammanträdena äger som vanligt rum tisdagar med start klockan 17.00. 
Kalendrar för 2017 delas ut till ledamöterna. 

11. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 31 januari klockan 17.00 i Astrakanen. 

Båstad den 13 januari 2017 /'/'~ ... ./'/ 

' 7 ~~~ ~~ Henrik Andersson 
Ordförafide Sekreterare 

.J(d,n /JYJd~~ 
Sven Nordström 
Juste rare 
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fnJ BÅSTADS 
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1 (3) 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

L1Å'.'";T/\i~i:~ :<OMMUI\I 

Tid 

Plats 

2016-12-07, kl.13.00-15.00 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 

l<o m1T11 ,: .-·. ,,1 , 0 1::;811 

Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Johan Peterson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Mötet Inleds med en kort parentation med anledning av 
ledamoten Gunnar Ymses bortgång i oktober. GunlJla Linghoff utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

3. Information från vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande Eddie Grankvist (BP) redogör lite kring vad som är på gång i nämnden: 

Byggplaner på Ängahällan. Det ska vara ett minimikrav på 46 platser. 

Bjärehemmet ska säljas den 1 januari 2017. Men ett demenshem ska byggas på 
västra Bjäre. 

En lex Sarah-anmälan har gjorts i Västra Karup och detta ska åtgärdas med 
ytterligare utbi1dnlng. 

Prognosen för Vård och omsorgs ekonomi är minus 10-10,5 miljoner. Emma Pihl 
har gett förvaltningen i uppdrag att ordna med en genomlysning av verksamheten 
kring vad som är så kostsamt i förvaltningen. Bland annat ska hemtjänstens per
sonal genomlysas och i slutet av mars ska rapporten vara klar. 

Aleris kontrakt på ÅsJiden går ut 30 september 2017 och kontraktet måste 
förlängas senast den 31 mars 2017. Samtal med Aleris ska ske I januari om de 
vill fortsätta. 
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2 (3) 

Kriterierna för trygghets boende är lika för alla, både för de som styrs i kommunal 
respektive privat regi. Kommunen ska sponsra lokalen eller personen som utför 
social verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden presenterade kriterierna till 
kommunstyrelsen där ärendet blev återremiterat. Christer önskar att KPR ska 
vara ett remissorgan i detta ärende. Förslagen till kriterier för trygghets boende 
visas upp och Johan får i uppdrag att inaila ut dessa kriterier till alla i rådet. 

Nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne har skrivits på av Katarina Pelin 
och Bo Wendt och information om avtalet kommer den 20 januari. 

Eddie informerar om kommunens träffpunkter. På församlingshemmet i Torekov 
drivs den sociala verksamheten av prästen och kommunen. I Västra Karup bibehålls 
"Hörnan". I Grevie föreslår Eddie att verksamheten ska vara antingen l Grevie
parken eller i Grevie kyrkas församlingshem. I Förslöv finns Ängahällan, i Båstad 
Vårliden och i Östra Karup Åsliden. 

Tord frågar varför hemtjänstpersonalen måste lämna in brukarnas I CA-kort i affä
ren. Eddie svarar att detta inte är nödvändigt utan att personen endast måste uppge 
personnumret. Han vill också se att personalen och brukaren tillsammans åker och 
handlar. 

4. Eventuell genomgång av protokoll från förra mötet 
Protokollet läggs till handlingarna. 

5. Smart Card: Svar från Reglonstyrelsens ordförande 
Tore föredrar och menar att svaret från Regionstyrelsens ordförande inte räcker. 
Han påpekade att deras val att förlita sig på det kommande nationella journal
systemet inte löser problemen med läkemedels biverkningar och därmed överdöd
ligheten av äldre. Sjukjournaler är omfattande och fokuserar inte speciellt på läke
medelsbiverkningar och interaktioner. Smart Cards som varje leg. läkare och apotek 
kan öppna är lösningen. Det krävs att läkare inte får skriva ut ett recept till en pati
ent utan att kolla på "kortet" vilka mediciner patienten redan har och med vilka 
andra preparat som de interagerar. Apoteket ska även kolla detta innan ny medicin 
lämnas ut. Där sådana system införts har sjukligheten och dödligheten i läke
medelsbiverkningarna sjunkit, liksom vårdkostnaderna. 

6. Penslonärsrådets reglemente 
Christer vill ha fler möten för att kunna svara på remisser. Tord vill att KPR ska ha 
lika många sammanträden som KHR. 

7. Trygghetsboende I Förslöv 
Alla i rådet är positiva till ett trygghets boende i Förslöv. 

8. Inkomna remisser för yttrande 
Christer föredrar och vill tillägga att möjligheten till att bygga trygghets boende ska 
finnas. 

9. Övriga frågor och Information 
Claes menar att kommunen inte informerar var hjärtstartarna är belägna. Han tyck
er att den informationen är viktig och bör vara tillgänglig. Claes tycker även att det 
är dåligt att kommunen inte erbjuder IT-kurser. fll 

17 9< 
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En positiv nyhet, menar Claes, är att Båstads kommun har fått bra betyg när det 
gäller kvaliten på de äldres mat, 9 av 10. 

Tord tar upp frågan om gratisbuss för personer som är äldre än 75 år. 

10. Sammanfattning av det gångna året/Planering hur vi går vidare 
Lilla gruppen tar hand om planeringen. 

11. Förslag till sammanträdesdatum 2017 
Datumen 8 mars, 31 maj, 13 september och 13 december godkänns. Blir det fler 
sammanträden så planeras de in efterhand. 

12. Datum för nästa möte 
Onsdagen den 8 mars kl. 13.00. 

~ Tord Knutsson 
j/1(/111}/c_~ L /~~ 

Johan Peterson Gunilla Linghoff 'l,/<//. ~ 
Ordförande Sekreterare Justerare 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 1 av34 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Astrakanen, onsdagen den 18 januari 2017 klockan 09:00-18:20 (sammanträdet 
ajournerat mellan 12:10-15:35) 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande, deltar ej i beslutet§ 14 
Christer de la Motte (M), deltar ej i beslutet§ 9 och§ 14 
Gösta Gebauer (C), §§ 1-3, del av§ 4, §§ 5-19 
Thomas Andersson (L), tjänstgörande ersättare för Gösta Gebauer (C) del av§ 4, §§ 20-26 

Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 1-3, del av§ 4, §§ 5-19 
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare §§ 1-3, del av§ 4, §§ 5-19 
Katarina Pelin, kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare,§§ 1-3, del av§ 4, §§ 5-20, del av§ 21 
Olof Nilsson, sekreterare, del av§ 4, § 21, del av§ 22 
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Kristna Bell, t.f. planchef, del av mötet 
Henrik Eliasson, planarkitekt, del av mötet 
Annika Jern, kart/GIS-chef, del av mötet 
Fredrik Jönsson, projektingenjör, del av mötet 
Tina Eriksson, miljöchef, del av mötet 
Filippa Swanstein, integrationschef, del av mötet 
Sven-Inge Granlund, mark- och fritidschef, del av mötet 
Andreas Jansson, trafik- och gatuingenjör, del av mötet 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, del av mötet 
Pelle Pettersson, räddningschef, del av mötet 
Mårten Nilsson, exploateringsingenjör, del av mötet 
Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör, del av mötet 
Sofia Boivie, fastighetsstrateg, del av mötet 

Ingela Stefansson (S), ersättare Christer de la Motte (M) 

Kommunhuset, 2017-01-24 klockan 16:00 

Cat 

Bo Wendt 

Ingeli7Stefansson 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

· SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdes datum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-01-18 

Från och med 2017-01-25 till och med 2017-02-16 

Kommunkontoret i Båstad 

Daniel Kling ~ 

Sida 

2av34 
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fJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 

KS au§ 1 Dnr KS 000027 /2017 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 

KS au§ 2 Dnr KS 000028/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 

KS au§ 3 Dnr KS 000029/2017 - 903 
Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 

KS au§ 4 Dnr KS 000031/2017 - 900 
lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 

KS au§ 5 Dnr KS 000059/2016 - 200 

Sida 

3 av 34 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anläggning av grönområde på 
platsen 

KS au§ 6 Dnr KS 000009/2017 - 300 
Bostadsmarknadsenkät 2017 

KS au§ 7 Dnr KS 001747 /2012 - 500 
Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA 

KS au§ 8 Dnr KS 000285/2015 - 600 
Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 

KS au§ 9 Dnr KS 001483/2016 - 600 
Antagande av plan för studie- och yrkesvägledning i Båstads kommun 2017-2022 

KS au§ 10 Dnr KS 000040/2017 - 600 
Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 

KS au§ 11 Dnr KS 001558/2015 - 460 
Svar på motion - Skolbusstrafik 

KS au§ 12 Dnr KS 000428/2016 - 460 
Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

KS au§ 13 Dnr KS 000585/2016 - 700 
Svar på motion - Anhörigverksamheten 

KS au§ 14 Dnr KS 000060/2016 - 901 
Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 

KS au§ 15 Dnr KS 001448/2016 - 900 
Ändring av anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 

J usterandes signaturer 

\)1 b1v 

Utdrags bestyrkande 
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LilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-18 

KS au§ 16 Dnr KS 001243/2016 - 603 
Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker enligt alkohollagen 
(2010:1622) 

KS au§ 17 Dnr KS 001324/2016 - 603 
Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker enligt alkohollagen 
(2010:1622) 

KS au§ 18 Dnr KS 001363/2016 - 603 
Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker enligt alkohollagen 
(2010:1622) 

KS au§ 19 Dnr KS 001623/2014-903 
Tokning av arvodesreglementet 

KS au§ 20 Dnr KS 000178/2016- 350 
Svar på motion - Försköna entreerna till Bjäre 

KS au§ 21 Dnr KS 001484/2016 - 350 
Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan 

KS au§ 22 Dnr KS 001295/2016 - 200 
Försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

KS au§ 23 Dnr KS 000001/2017 - 900 
Nytt ärende: Krisberedskap i Båstads kommun 

KS au§ 24 Dnr KS 000052/2017 - 500 
Ledningsrätt Håle 3:4 i Förslöv 

KS au§ 25 Dnr KS 001508/2016 - 600 
Nytt ärende: Projektbeskrivning avseende Förslövs skola 

KS au§ 26 Dnr KS 001135/2016 - 900 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Beslut om upphävande från länsstyrelsen 

Sida 

4av34 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

l )i iw 
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Lli] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 5 av34 

KS au§ 1 Dnr KS 000027 /2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
01-18 

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 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S). 

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

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 24 januari kl. 16:00. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

l)I ~tv 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 6av34 

KS au§ 2 Dnr KS 000028/2017 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-01-18 

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. 
Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Protokollsanteckning 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

lnformationspunkt I på dagordningen, Information angående arvode till 
förtroendevalda, omvandlas från informationspunkt till beslutsärende (§ 19). 

Informationspunkt H på dagordningen, Information angående försäljning av 
Bjärehemmet, omvandlas från informationspunkt till beslutsärende (§ 22). 

Ärende 5 på dagordningen, Detaljplan för Tunet 1 i Båstad, omvandlas från ett 
beslutsärende till informationspunkt L. 

Rörande ärende 10 på dagordningen, Nybyggnation av Förslövs skola, ändras 
rubriken på ärende till Projektbeskrivning avseende Förslövs skola. 

Extraärend en: 
§ 6, Bostadsmarknadsenkät 2017. 
§ 24, Ledningsrätt Håle 3:4 i Förslöv. 
§ 26, Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Beslut om upphävande från 
länsstyrelsen. 

Nya informationspunkter: 
K) Information angående telemast i Mal enskogen. Mark- och fri tidschef Sven
Inge Granlund. 

Christer de la Motte (M) eftersfrågar information angående utveckling och 
förfrågningar vid de nya stationsområdena. Informationen kommer till 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-01. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

(\ J/-,/ 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN Samma nträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 7 av34 

KS au§ 3 Dnr KS 000029/2017 - 903 

Ersättarnas närvaro rätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-01-18 

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 Utdrags bestyrkande 

\\ /J il/ 
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fjjJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 8av34 

KS au§ 4 Dnr KS 000031/2017 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
01-18 

Beskrivning av ärendet A) Inriktningsdokument för Grevies utveckling (info hela vägen upp till KF). T.f. 
planchef Kristina Bell. 

Protokollsanteckning 

B) Workshop, stationsnäraläge 2.0. T.f. planchef Kristina Bell. 

C) Information angående öppen geodata. Kart/GIS-chef Annika Jern. 

D) Information angående överlämnande av badanläggningar i Torekov. Mark
och fri tidschef Sven-Inge Granlund. 

E) Försäljning av Hamnen 3. Teknik- och servicechefJan Bernhardsson. 

F) Utredning av kommunalt huvudmannaskap. Teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson. 

G) Information angående förfrågan om aktivitet under herrtennisveckan 2017. 
Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund. 

H) Information med påföljande diskussion angående försäljning av 
Bjärehemmet i Västra Karup. Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt 
(ärendet omvandlat från informationspunkt till beslutsärende, se§ 22). 

I) Information angående arvode till förtroendevalda. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt. (Ärendet omvandlat från informationspunkt till 
beslutsärende, se§ 19.) 

J) Arrende i Torekovs hamn. Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson. 

K) Information angående telemast i Malenskogen. Mark- och fritidschef Sven
Inge Granl und. 

L) Information angående detaljplan för Tunet 1 i Båstad. Planarkitekt Henrik 
Eliasson och samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg. 

Avseende informationspunkt L, Information angående detaljplan Tunet 1 i 
Båstad, återkommer ärendet som beslutsärende på kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-02-01. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

l), l>hl 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-01-18 9 av34 

DnrKS000059/2016-200 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och 
anläggning av grönområde på platsen 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få 
rikta en motion till kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av 
drivmedelsanläggningen, bensinstationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan 
Båstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och t.f. 
exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-12-05. 
Inkommen motion från Miljöpartiet. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2016-12-05. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2016-12-05. 

]usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

I~ I iw 
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Datum: 2016-12-05 
Handläggare: Per Sellden / Lisa Rönnberg 
Dnr: KS 000059 /2016 - 200 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Sellden, Lisa Rönnberg, Miljöpartiet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Miljöpartiet 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anlägg
ning av grönområde på platsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få rikta en motion till 
kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensin
stationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad. 

Aktuellt 
Motionen har remitterats till undertecknade för beredning och vi får i anledning därav fram
föra följande. 
I motionen föreslås bl.a. "att Statoilmacken, när avtalet löper ut läggs ner" och vidare ''att fas
tigheten förblir i kommunens ägo". Bensinstationen är etablerad inom fastigheten Båstad Evald 
8 och ägs enligt lagfart av Svenska Statoil AB, namnändrat till Circle K Sverige AB. Bensinstat
ioner omfattas av anmälningsplikt för drivmedel och biltvätt. Anmälningsplikten är korrekt 
fullgjord och prövad av myndighetsnämnden och den beslutade tillåtligheten till fortsatt verk
samhet gäller tills vidare, d.v.s. tillåtligheten är inte tidsbegränsad. 
Under sommaren/hösten 2014 i samband med att detaljplanen för Inre kustvägen utarbetades 
prövades i planarbetet möjligheten till och lämpligheten av att i planen möjliggöra en etable
ring av en drivmedelsanläggning i planområdets södra del, norr om befintlig rondell. I sam
band med detta planarbete togs även kontakter med flera drivmedelsbolag, bl a Statoil. Dåva
rande etableringschef för Statoil/J et besökte Båstads kommun och träffade kommunens tf ex
ploateringsingenjör och tog del i frågeställningen. Besked lämnades därefter att Statoil inte var 
intresserade i närtid av att flytta sin verksamhet utan bolaget har för avsikt att under över
blickbar framtid bedriva verksamheten vidare inom ramen för den egna fastigheten Båstad 
Evald 8 med prövat och givet verksamhetstillstånd. 

Vidare bör noteras att Tyrens AB i samband med att detaljplanearbetet för hotell Båstad, fas
tigheten Laxen 6, i februari 2013 redovisade en riskutredning för nyssnämnda fastighet med 
avseende på närheten till bensinstationen. Riskutredningen resulterade i en värdering att pla
nen kunde godtas med vissa rekommenderade riskreducerande åtgärder av hotellbyggnaden. 

Övervägande/framtid 
I motionen föreslås att bensinstationsfastigheten nyttjas som en samlingsplats, ett cafe, ett · 
grönområde. Med hänsyn till närmiljön är det en tanke och ide som alternativ till nuvarande 
markanvändning har förtjänster. Då fastigheten är i privat ägo, verksamheten inom fastigheten 

·. ~ 

\) I /;JW 



39

39

~ ... .,.,--.......,. 
'.;;;q... :;..i 2 (2) 

,' . . ~ 
är myndighetsprövad och tillsvidare godkänd samt att verksamhetutövaren har uttryckt en 
långsiktig ambition och vilja att driva befintlig verksamhet vidare inom fastigheten finns det 
inte rimliga grunder för att ompröva verksamheten i närtid på sätt som förordas i motionen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2016-12-
05. 

Båstad 2016-12-05 

Per Sellden 
T.f. exploateringsingenjör 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 
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fJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträ desdatu m Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 10 av 34 

KS au§ 6 Dnr KS 000009/2017- 300 

Bostadsmarknadsenkät 2017 

Beskrivning av ärendet Boverket, i samarbete med Länsstyrelserna, genomför varje år en 
bostadsmarknadsenkät med syfte att skapa en bild av och ha en kontinuerlig 
uppföljning av bostadsmarknaden i Sverige. Genom analys av svaren kan de 
spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen på 
bostadsmarknaden. Svaren från enkäten kan ingå i underlag för politiska beslut 
på nationell, regional och kommunalnivå. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

I arbetet med 2017 års enkät har Länsstyrelsen uppmundrat återkoppling till 
politiken av del 1, Läget på bostadsmarknaden, och del 2, Bostadsbyggande, då 
bostads bristen i landet och bostadsbyggnation är en aktuell och viktig politisk 
fråga. 

Kommunstyrelsen delegerade vid sitt möte 2017-01-11 beslut om 
Bostadsmarknadsenkät 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
information om föreslagna svar i enkätdel 1 och 2 enligt bilaga. 

Presentation av bostadsmarknadsenkät 2017. 
Svar på bostadsmarknadsenkät 2017, del 1 och 2. 

1. Anta svaren i Bostadsmarknadsenkäten 2017 avseende del 1 och 2 såsom 
sina. 

2. Anmoda förvaltningen att slutföra enkäten, del 1-6, och returnera till 
Boverket. 

T.f. planchef Kristina Bell föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Anta svaren i Bostadsmarknadsenkäten 2017 avseende del 1 och 2 såsom 
sina. 

2. Anmoda förvaltningen att slutföra enkäten, del 1-6, och returnera till 
Boverket. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

l"i1 $w 
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[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 11 av 34 

KS au§ 7 Dnr KS 001747 /2012 - 500 

Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar 
VA 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har reagerat på att beslutad tid- och handlingsplan gällande 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden inte följs. Enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 ska en ny tid- och 
handlingsplan tas fram. En omarbetad strategi har nu tagits fram genom ett 
samarbete mellan förvaltningen och NSV A. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-01-03. 
Bilaga 1. Uppdaterad landsbygdsstrategi. 
Bilaga 2. Kostnadskalkyl. 

Förvaltningens förslag 1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att skicka denna till länsstyrelsen för godkännande. 

Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönsson och miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Christer de la Motte (M): Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Beslut 

Bo Wendt (BP): Tilläggsyrkande att beträffande Ängalag skall 
verksamhetsområdet följa vägen väster om vägen mot Hovs hallar så att fritt 
belägna fastigheter norr och söder föreslaget verksamhetsområde undantas. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat avslå detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att skicka denna till länsstyrelsen för godkännande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

{) I /jJv 
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rii:l BASTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 12 av 34 

KS au§ 8 Dnr KS 000285/2015 - 600 

Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 

Beskrivning av ärendet 2015-02-25 inkom Miljöpartiet i Båstad genom Katarina Toremalm med en 
motion om att införa ett integrationspris, för att uppmuntra de krafter som 
engagerar sig för andra och för att främja integrationen i kommunen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Vid kommunstyrelsen sammanträde 2016-09-28, § 191, föredrogs ärendet men 
återremitterades med uppdrag att utarbeta formerna för priset samt ta fram 
och föreslå mer precist vad priset skulle bestå av. 

Tjänsteskrivelse från integrationschef Filippa Swanstein, daterad 2017-01-10. 
Bilaga 1. Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-02-25. 
Bilaga 2. Regler för integrationspris i Båstads kommun. 

1. Motionen bifalls. 

2. Anta dokumentet "Regler för integrationspris i Båstads kommun". 

Integrationschef Filippa Swanstein föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Christer de la Matte (M), Inge Henriksson (BP), Gösta 
Gebauer (C) och Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Anta dokumentet "Regler för integrationspris i Båstads kommun", 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

D ö1v 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-18 

DnrKS001483/2016-600 

Sida 

13 av 34 

Antagande av plan för studie- och yrkesvägledning i Båstads 
kommun 2017-2022 

Beskrivning av ärendet Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie
och yrke sval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och 
yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och 
omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. 
Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och 
yrkesvägledningen behöver utvecklas. Skolverket har därför tagit fram 
allmänna råd med kommentarer för att stötta kommunerna i arbetet med 
studie- och yrkesvägledning. 
För att säkra alla barn och elever i Båstads Kommun en likvärdig tillgång till 
studie- och yrkesvägledning har en kommunövergripande plan tagits fram. 
Enligt kommunens dokumenthieraki ska en sådan plan fastställes av 
Kommunstyrelsen och revideras under varje mandatperiod. 

Förvaltningens och 1. Fastställa Plan för studie- och yrkesvägledning. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 6, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Fastställa Plan för studie- och yrkesvägledning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

D, JZV 



44

44

0 

r]iJ BASTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 14 av 34 

KS au§ 10 Dnr KS 000040/2017 - 600 

Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 

Beskrivning av ärendet I det nya bostadsområdet vid Båstads station byggs det både i Båstads kommun 
och i Laholms kommun. Kommande inflyttning prognosticerar att det blir ett 
behov av grundskoleplatser. Detta behov identifieras i båda kommunerna 
varför tanken om en gemensam grundskola F-9 tagit form. Möten mellan 
politiska företrädare från båda kommunerna har genomförts. Vid mötet 2016-
07-12 fick skolcheferna i uppdrag att ta fram ett Letter of intent beträffande 
grundskolesamarbete. Då grundskolan är reglerad enligt lag var det dessutom 
viktigt att ta reda på vilka samverkansmöjligheter som skulle kunna tillämpas 
kring en gemensam grundskola. Skoljuristen i Laholms kommun kunde se en 
framkomlig och lagenlig väg för ett sådant samarbete - dvs upprättandet av ett 
samverkansavtal kommuner emellan. 
Presentationen av detta samt av förslaget till Letter of intent presenterades för 
båda kommunledningarna 2016-10-10. Sedan dess har det i grunden inte hänt 
något kring ytterligare planering av en gemensam grundskola men för att 
komma vidare med planeringen av grundskoleplatser i området måste en 
färdväg utstakas. Första steget är därför att komma överens om ett letter of 
intent som förvaltningen kan arbeta utifrån för att påbörja det praktiska 
arbetet. Det kommer dock flera dokument under planeringsfasen vilka också 
måste godkännas i båda kommunerna. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 5, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Letter ofintent, daterat 2016-12-19. 

Förvaltningens och 1. Fastställa letter of intent gällande grundskoleplatser i Hemmeslövsområdet. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

i\ 8w 
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[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 15 av 34 

KS au§ 11 Dnr KS 001558/2015 - 460 

Svar på motion - Skolbusstrafik 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna inkom 2015-12-16 med en motion om att inlemma 
skolskjutsverksamheten i den övriga kollektivtrafiken och att i avvaktan på 
detta ändra skolskjutsreglementet så att syskon där både är 
skolskjutsberättigade kan åka hem tillsammans dvs syskonåkning och även 
kamratåkning. 
Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i 
Skollagen kap 10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med 
offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens 
hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om en sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock 
inte elever som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem ... " 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar 
begreppet att det gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den 
obligatoriska skoldagen börjar och från skolan när den obligatoriska skoldagen 
slutar. 
Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de 
i kommunen rådande förhållanden. 
Viktigt är att likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid 
beaktas. I korthet går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner 
och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en kommun vid ett visst 
tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grundprincipen att kommunen senare 
bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller 
myndighetsutövande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och 
rättvis behandling av alla kommunmedlemmar. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 7, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna. 

Förvaltningens och 1. Avslå motionen. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Yrkanden Christer de la Matte (M), Inge Henriksson (BP), Ingela Stefansson (S) och Gösta 
Gebauer (C): Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Christer de la Motte, 
Inge Henriksson, Ingela Stefansson och Gösta Gebauer och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

( \I IJ)v 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Sida 

16 av 34 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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[nJ BÅSTADS
~ KOMMUN 

-SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 17 av 34 

KS au§ 12 DnrKS000428/2016-460 

Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom 2016-03-22 med en motion om skolskjutser och kamrater. 
I motionen yrkar Centerpartiet att 1) Att skolskjutsar under kommunens 
ansvar, om möjligt, tillåter kamrater resa med skolskjutsar och 2) Att 
reglementet förändras, om så behövs, för att möjliggöra detta. 
Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i 
Skollagen kap 10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med 
offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens 
hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om en sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock 
inte elever som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem ... " 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar 
begreppet att det gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den 
obligatoriska skoldagen börjar och från skolan när den obligatoriska skoldagen 
slutar. 
Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de 
i kommunen rådande förhållanden. 
Dessutom måste likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid 
beaktas. I korthet går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner 
och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en kommun vid ett visst 
tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grundprincipen att kommunen senare 
bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller 
myndighetsutövande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och 
rättvis behandling av alla kommunmedlemmar. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-12-13, § 131, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från skolchefen. 
Inkommen motion från Centerpartiet. 

Förvaltningens och 1. Avslå motionen. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/51 b}V 
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fJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN· 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMAN-TRÄÖESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2017-01-18 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Sida 

18 av 34 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/~1 !JW 
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BASTi\DS SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 

KOMMUN . Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 19 av 34 

KS au§ 13 Dnr KS 000585/2016 - 700 

Svar på motion - Anhörigverksamheten 

Beskrivning av ärendet Moderaterna har den 20 april 2016 lämnat in en motion om att kommunen 
utreder hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner. I 
Budget 2016 togs 1 750 tkr från anhörigverksamheten och socialt innehåll och 
Moderaterna frågar om det är rimligt utifrån socialtjänstlagen att Båstads 
kommun inte ska fullfölja socialtjänstlagen. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12, § 119, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Moderaterna. 

Förvaltningens och vård- 1. Motionen bifalls. 
och omsorgsnämndens 
förslag 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

I\ 3w 
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. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 20 av 34 

KS au§ 14 Dnr KS 000060/2016 - 901 

Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt 
följande motion: 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Notering 

1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att 
jämföra med verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, 
struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun 
utvärderas, i alla sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som 
redovisas. Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a 
erfarenheten att skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan 
kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en 
naturlig del av förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma 
sätt när taxor eller avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör 
grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man 
budgeterar och tar fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att 
jämföra kostnad och utfall med föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan 
inte vara tillräcklig framöver när varje verksamhet med tillhörande resurser 
kommer att nagelfaras på alla plan. 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade 
verksamheten ovan bör naturligtvis också ställas på kommunens helägda 
bostadsbolag. Enbart det faktum att Båstadhem har en hyresnivå som ligger 
bland de högsta, av de allmännyttiga bostadsbolagen i landet, utanför 
Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-01-08. 
Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14. 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2017-01-08. 

Ingela Stefansson (S) och Christer de la Matte (M) deltar ej i beslutet. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

o, (J JH 
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[nJ BASTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-18 

Sida 

21 av 34 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2017-01-08. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

l ~ I ·zw 
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BÅS1''ADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-08 
Handläggare: Patrik Johansson 
Dnr: KS 000060/2016 - 901 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöpariet, ledningsstrateg Patrik Johansson 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14 

Samråd har skett med: 
Kommunchef 

Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 

För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt följande 
motion: 

1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att jämföra med 
verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun utvärderas, i alla 
sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som redovisas. 
Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a erfarenheten att 
skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en naturlig del av 
förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma sätt när taxor eller 
avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man budgeterar och tar 
fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att jämföra kostnad och utfall med 
föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan inte vara tillräcklig framöver när varje 
verksamhet med tillhörande resurser kommer att nagelfaras på alla plan. 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade verksamheten ovan bör 
naturligtvis också ställas på kommunens helägda bostads bolag. Enbart det faktum att 
Båstadhem har en hyresnivå som ligger bland de högsta, av de allmännyttiga bostads bolagen i 
landet, utanför Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

Aktuellt 
En kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning är en av grundstenarna i Båstads kommun 
styrmodell. Utvärdering av resultat görs i resultatstyrningsarbetet, budgetprocessen samt i 

170110\fel! talet kan Inte representeras I angivet forinat.\d{ ) / '!J ly 
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. : 

förvaltningens verksamhetsutveckling. Som underlag används SKL:s jämförelser via Kolada 
(Kommuners och landstingsdatabasen) samt KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) Med dessa 
verktyg tillhandahålls över 3000 jämförande nyckaletal tillgängliga för både medarbetare, 
chefer och förtroendevalda. I Kolada finns färdiga övergripande jämförelser som är lätta att ta 
del av. I budgetprocessen gör förvaltningen, med dessa nyckeltal som grund, fördjupade 
analyser som ställs mot de av kommunfullmäktige beslutade målen. Förvaltningen använder 
till yttermera visso dessa underlag i den kontinuerliga verksamhets- och individuella 
medarbetarutvecklingen. 

I Båstads kommuns styrmodell, som utgår från resultatskapandet och baseras på kommunens 
mål, är det enkelt att följa uppdraget från visionen till den enskilde medarbetaren. Det krävs en 
tydlighet i prioritering från både politik och från förvaltningsledning samt inte minst en god 
förståelse över ansvars/rollfördelning och det övergripande syftet, att skapa 
mervärdesbringande aktiviteter för medborgarna. 

Det går alltid att analysera mera, men med bakgrund av Båstads kommuns storlek och 
ekonomiska förutsättningar samt uppdraget att skapa god ekonomisk hushållning, har 
styrmodellen fått agera ramverk. Analyser som har genomförts har gett för handen att mera 
analyser tjänar sitt syfte först sedan en ytterligare stringens i styrningen gör sig påmind. Att 
följa beslut och att alla nivåer, såväl politik som förvaltning, agerar gemensamt i förtroendefullt 
samarbete, skapar långt större effekter för både ekonomi såväl som för den enskilde 
medborgaren; än vad ytterligare analyser ger för handen. Båstads kommun behöver agera och 
exekvera insatser som tidigare analyser pekat på först, innan ytterliga resurser läggs på fler 
jämförelser. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2017-01-
08. 

Båstad 2017-01-08 

Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 
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ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 15 

• SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-18 

DnrKS001448/2016-900 

Sida 

22 av 34 

Ändring av anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar 
och avgång 

Beskrivning av ärendet Anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång, antagen av 
Kommunstyrelsen 2007-02-07, § 37, samt reviderad av Komm unstyrelsen 
2009-05-06, § 112, reglerar uppvaktning vid födelsedagar och avgång för 
anställda och förtroendevalda. 
Förvaltningen föreslår nu en revidering av stycket om gemensam 
sammankomst vid 25 års tjänstgöring. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2016-12-12. 
Gällande anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång. 

Förvaltningens förslag 1. Revidera anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 
enligt förvaltningens förslag; stycket om gemensam sammankost vid 25 års 
tjänstgöring tas bort. 

Yrkanden Inge Henriksson (BP), Ingela Stefansson (S) och Christer de la Matte (M): 
Förvaltningens förslag avslås och stycket om gemensam sammankomst vid 25 
års tjänstgöring bibehålls. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Inge Henriksson, 
Ingela Stefansson och Christer de la Matte och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

-

1. Förvaltningens förslag avslås och stycket om gemensam sammankomst vid 
25 års tjänstgöring bibehålls. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

I\ iw 
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l,fiJ B. ÅSTADS 
~ KOMMUN 

. SAMMANTRÄÖESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 23 av 34 

KSau§16 DnrKS001243/2016-603 

Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Mat & Möten på Båstad Golfklubb. Önskade 
serveringstider är 10:00-02:00 och 11:00-03:00 året runt vid servering till 
slutna sällskap. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 2017-
01-09. 
Utredning med ritning. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Mat & Möten i Båstad AB /556828-
0894/ tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Mat & Möten på Båstad Golfklubb, 
Boarpsvägen 212, Båstad. 

Beslut 

2. Serveringsyta är matsal, bar, uteservering och konferenslokal enligt ritning 
1243/20216-603. 

3. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 19 § vid servering till allmänheten bevilja 
serveringstiderna under perioden juni - augusti 11.00 - 02.00 alla dagar. Under 
perioden september - maj 11.00 - 02.00 fredagar, lördagar, helgdagar och dag 
före helgdag samt 11.00 - 01.00 övriga dagar. Vid servering till slutna sällskap 
bevilja serveringstiden 11.00 - 03.00 alla dagar året runt. 

4. Att enligt Alkohollagens 8 kap 19 § avslå ansökan om utvidgad serveringstid 
till att omfatta 10:00-02:00 alla dagar året runt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Mat & Möten i Båstad AB /556828-
0894/ tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Mat & Möten på Båstad Golfklubb, 
Boarpsvägen 212, Båstad. 

2. Serveringsyta är matsal, bar, uteservering och konferenslokal enligt ritning 
1243/20216-603. 

3. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 19 § vid servering till allmänheten bevilja 
serveringstiderna under perioden juni - augusti 11.00 - 02.00 alla dagar. Under 
perioden september - maj 11.00 - 02.00 fredagar, lördagar, helgdagar och dag 
före helgdag samt 11.00 - 01.00 övriga dagar. Vid servering till slutna sällskap 
bevilja serveringstiden 11.00 - 03.00 alla dagar året runt. 

Justerandes sie:naturer Utdrae:sbestvrkande 

(\I 17W 
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[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

·. SArvfMANTRÄDESPROTOKOLL 
• .Sammantr<äqesdatum Sida 

2017-01-18 24 av 34 

4. Att enligt Alkohollagens 8 kap 19 § avslå ansökan om utvidgad serveringstid 
till att omfatta 10:00-02:00 alla dagar året runt. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/)1 ·z w 



57

57

'liJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

· SAMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 
Sam_ma.nt.räde_sctatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 25 av 34 

KS au§ 17 Dnr KS 001324/2016 - 603 

Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Drivan, Korrödsvägen 9, Båstad, 
har inkommit från ovanstående bolag. Önskade serveringslokaler är matsal och 
uteservering. Önskade serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 2017-
01-09. 
Utredning med ritning. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Sydsvenska Mat & Catering AB 
/559015-8647 / tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Drivan, Korrödsvägen 9, Båstad. 

Beslut 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 001324/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Sydsvenska Mat & Ca te ring AB 
/559015-8647 / tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Drivan1 Korrödsvägen 9, Båstad. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 001324/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

l) t l; /IV' 
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IJlJ BÅSTADS 
~ ·KOMMUN 

': SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
'. Sammantr;äde~datum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 26 av 34 

KS au§ 18 Dnr KS 001363/2016 - 603 

Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet  med firma Håkans Restaurang & Pizzeria har 2016-11-14 
inkommit med en ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Torekovs Pizzeria, Litorinavägen 
15, Torekov. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 2017-
01-09. 
Utredning med ritning. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja med firman 
Håkans Restaurang & Pizzeria / / tillstånd att servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Torekovs Pizzeria, Litorinavägen 15, Torekov. 

Beslut 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 1363/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja  med firman 
Håkans Restaurang & Pizzeria / / tillstånd att servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Torekovs Pizzeria, Litorinavägen 15, Torekov. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 1363/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

I) I jw 
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l~ Kor,..1MUr'J 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 19 

. SAM.MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträde~datum 

2017-01-18 

Dnr KS 001623/2014 - 903 

Tolkning av arvodereglementet 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande tolkning av arvodesreglementet avseende vissa 
paragrafer väcks på sammanträdet av ordförande Bo Wendt (BP). 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet om tolkning av 
arvodes reglementet. 

Sida 

27 av 34 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

I~ I fh) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanirädesdatum 

2017-01-18 

Dnr KS 000178/2016 - 350 

Svar på motion - Försköna entreerna till Bjäre 

Sida 

28 av 34 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres 
entreer. Motionen fokuserar främst på förskönande åtgärder i vägområdet 
samt reklamskyltar längs vägarna. Båstads kommun är inte huvudman för gator 
och mark i de områden som utgör "entreerna" till Bjäre varför förvaltningen 
föreslår att motionen inte ska bifallas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad 2016-
12-29. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Motion från Socialdemokraterna inkommen 2016-02-02, bilaga 1. 

1. Motionen avslås i sin helhet. 

Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L), Christer de la Matte (C) och Ingela Stefansson (S): 
Motionen bifalls. 

Bo Wendt (BP): Motionen avslås i sin helhet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla motionen. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/) , !}fe/ 
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fJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

• SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samm;;inträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 29 av 34 

KS au§ 21 DnrKS001484/2016-350 

Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan 

Beskrivning av ärendet Från och med den 11 december har busslinje 501 förlängts och har Båstad 
Torget som ny ändstation och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen 
trafikerar därmed också Köpmansgatan på delen mellan Kyrkogatan och 
Ordensgatan, se bilaga 1, där uppställning av fordon är tillåten och tar anspråk 
på körbana. På grund av den tillåtna uppställningen har linje 501 
återkommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar och risk för 
missade anslutningar med avgående tåg från Båstads station. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047. 
Yttrande från Trafikverket. 
Yttrande från Polismyndigheten. 
Inkommande mail från Skånetrafiken/Nobina, daterad 2016-12-19. 

Förvaltningens förslag 1. Meddela lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047 avseende förbud mot att 
stanna och parkera året runt på del av Köpmansgatan enligt bifogat förslag. 

Föredragande 

Yrkanden 

Trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): 50 meter parkeringszon anordnas tillåts mellan Pershögsgatan 
och Swedbank. 

Thomas Andersson (L) : Ärendet återremitteras för att belysa Bo Wendts (BP) 
yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande att ärendet 
skall återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet åte rremitteras för att belysa Bjärepartiets förslag inklusive för- och 
nackdelar. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/) I oh/ 
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·. ; · SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträde~datum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 30 av 34 

KS au§ 22 Dnr KS 001295/2016 - 200 

Försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem AB inkom 2016-10-21 med en 
framställan att få avyttra fastigheten Kamp 40: 1 (Bjärehemmet). 

Beslut 

Ärendet var uppe som en informationspunkt på arbetsutskottets sammanträde 
2016-12-14 och på kommunstyrelsen 2017-01-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/) I [>IV' 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 23 

. B~~1it-4tlÄoisPROTOKOLL 
';;-=7?01\9l~d,e~dqtum_. 

2017-01-18 

Dnr KS 000001/2017 - 900 

Nytt ärende: Krisberedskap i Båstads kommun 

Sida 

31 av 34 

Beskrivning av ärendet Med anledning av inkommen skrivelse med frågor rörande krisberedskap 
väckte ordförande Bo Wendt (BP) på kommunstyrelsens senaste presidium ett 
nytt ärende rörande krisberedskap i kommunen. 

Underlag till beslutet Inkommen skrivelse med frågor rörande krisberedskap. 
Information från MSB angående civilt försvar. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och räddningschef Pelle Pettersson 
föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att revidera handlingsplan för programmet för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH (bilaga 3), dnr 
000780/2013-900. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

n, 8hi 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 32 av 34 

KS au§ 24 Dnr KS 000052/2017 - 500 

Ledningsrätt Håle 3:4 i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Dagvattensituation i Förslöv är i vissa delar ansträngd och flera 
översvämningar har skett historiskt. För att trygga en framtida ändamålsenlig 
VA-hantering i Förslöv behöver kommunen få rådighet över mark för att 
anlägga en fördröjningsyta för dagvatten. Rådigheten föreslås skapas genom 
ledningsrätt där fastighetsägaren för Håle 3:4 erbjuds 20 kr/kvm i ersättning 
för den yta som kommer belastas av ledningsrätten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström och 
exploateringsingenjör Mårten Nilsson, daterad 2017-01-12. 

Förvaltningens förslag 1. För att trygga en framtida ändamålsenlig VA-hantering i Förslöv får 
förvaltningen i uppdrag att ansöka om ledningsrätt omfattande fördröjningsyta 
för dagvatten inom Fastigheten Håle 3:4. Fastighetsägaren för Håle 3:4 ersätts 
med 20 kr/kvm för det intrång ledningsrätten innebär. 

Föredragande 

Beslut 

2. 500 tkr omfördelas inom den taxefinansierade verksamheten (VA) från Proj 
5009 "Förslöv väst 105 VA" till nytt projekt avseende ledningsrätt Håle 3:4 mm. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. För att trygga en framtida ändamålsenlig VA-hantering i Förslöv får 
förvaltningen i uppdrag att ansöka om ledningsrätt omfattande fördröjningsyta 
för dagvatten inom Fastigheten Håle 3:4. Fastighetsägaren för Håle 3:4 ersätts 
med 20 kr /kvm för det intrång ledningsrätten innebär. 

2. 500 tkr omfördelas inom den taxefinansierade verksamheten (VA) från Proj 
5009 "Förslöv väst 105 VA" till nytt projekt avseende ledningsrätt Håle 3:4 mm. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

{ s' ih/ 
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ITT] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

:· SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 33 av 34 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

KS au§ 25 Dnr KS 001508/2016 - 600 

Nytt ärende: Projektbeskrivning avseende Förslövs skola 

Utbildningsnämnden i Båstads kommun beslutade 2016-12-131 § 1301 om att 
anmoda kommunstyrelsen att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybyggnad av grundskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 161213, § 130, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från skolchefen. 

1. Påbörja arbetet med åtgärder för Förslövs skola. 

1. Påbörja arbetet med åtgärder för Förslövs skola inom ramen för en 
kommande ny skolorganisation genom att: 
- Uppdra kommunstyrelsen att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybbyggnad av greunskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybyggnad av grundskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

I~ I bJV 
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IXi] BASTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 34 av 34 

KS au§ 26 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Beslut om upphävande 
från länsstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i Båstads kommun beslutade 2016-11-23 om ändring av 
de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Ändringen inbegrep byte av 
begreppet "Evenemangstid, uppdelning av§ 16 i a respektive b samt ändring av 
§ 20 avseende datum. 
Länsstyrelsen har i beslut 2017-01-10 upphävt§ 2, 12, 16a, 20, 21, 22, 23 och 
24 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

Underlag till beslutet Beslut från länsstyrelsen 2017-01-10. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att revidera de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i enlighet med länsstyrelsens beslut. 

Justerandes signaturer 

I~ I J J,v 

Utdragsbestvrkande 
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Båstad kommun 
KS tillhanda. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsl\/rPfs!'!n 

KPR begär hätmed att vi kan ha åtta sammanträden 
per år som handikapprådet har. 

Varför: Då hinner vi bereda och svara på de remisser som 
kommer oss tillhanda. 

Med vänlig hälsning. 

Tord Knutsson Ordf. 
Christer Nordin Vice Ordf 



 Tjänsteskrivelse  
 

170114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-25 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000006/2017 – 904 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-02-01 
 
 
1. Yttrande till trafikverket - Andreas Jansson - 2017-01-23. 
 
2. Trafikanordningsplan och grävningstillstånd - Andreas Jansson - 2017-01-23. 
 
3. Personalärenden - Anne-Lie Björklund - 2017-01-20. 
 
4. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Valeria Christoffersson - 2017-01-10. 
 
5. Yttrande över överklagande av beslut om antagande av detaljplanen för Tegelugnslyckan 11 
och 17 - Bo Wendt - 2016-12-05.     
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.    
 
 
 
Båstad 2017-01-25 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 

Delegationsbeslut BÅSTADS f<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T004 2016-09-12 

T004 2016-10-05 

T004 2016-10-21 

T004 2016-10-21 

T004 2017-01-09 

T004 2017-01-09 

Underskrift 
Datum 

2017-01-23 
Namnförtydligande 

Andreas Jansson 

KS000539/ 
2016-350 

KS000539/ 
2016-350 

1(5000539/ 
2016-350 

KS000539/ 
2016-350 

KS000024/ 
2017-350 

KS000024/ 
2017-350 

Yttrande om tung och bred Ingen erinran Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, 
TRV2016/79460 

Yttrande om tung och bred Ingen erinran Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, 
TRV2016/86886 

Yttrande om tung och bred Ingen erinran Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, 
TRV2016/92023 

Yttrande om tung och bred Ingen erinran Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, 
TRV2016/92666 

Yttrande om tung och bred Ingen erinran Andreas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, 
TRV2017/729 

Yttrande om tung och bred Ingen erinran And reas Jansson 
transport på färdväg inom 
Båstads kommun, 
TRV2017/733 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2017 -01- 2 3 
o~(~ ... ~~~~s:1~\ 
.~~~:\ ... ::-... ~~-~::"' 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T006 2016-09-13 

T006 2016-10-06 

T006 2016-10-07 

T006 2016-10-10 

T006 2016-10-13 

T006 2016-10-13 

T006 2016-10-31 

T006 2016-10-31 

T006 2016-11-15 

T006 2016-11-15 

T006 2016-11-18 

T006 2016-12-05 

T006 2017-01-11 

Underskrift 
Datum 

2017-01-23 
Namnförtyd!lgande 

Andreas Jansson 

~ KS000505/ 
2016-350 

KS000505/ 
2016-350 

KS000435/ 
2016-350 

KSOOOSOS/ 
2016-350 

KS000435/ 
2016-350 

KS000435/ 
2016-350 

KS000435/ 
2016-350 

KS000505/ 
2016-350 

KS000435/ 
2016-350 

KS000505/ 
2016-350 

KS000505/ 
2016-350 

KS000435/ 
2016-350 

KS000435/ 
2016-350 

Trafikanordningsplan Godkänns And reas Jansson 
Ki llebacken-
Strandpromenaden 

Trafikanordningsplan Godkänns And reas Jansson 
Hagalundsgatan 

Grävningstlllstånd Godkänns Andreas Jansson 
Hagalundsgatan 

Trafikanordningsplan Norra Godkänns Andreas Jansson 
vägen 

Grävningst illst ånd Godkänns Andreas Jansson 
Vångavägen 14 

Grävningstillstånd Skogsvägen Godkänns Andreas Jansson 
20 

Grävningstillstånd Godkänns Andreas Jansson 
Agardhsgatan 65 

T rafikanord ni ngsplan Godkänns Andreas Jansson 
Agardhsgatan 65 

Grävn i ngstl I Istånd Godkänns Andreas Jansson 
Såpebrukssträde/ 
Agard hsgå rden 

Trafikanordningsplan Godkänns And reas Jansson 
Såpebrukssträde/ 
Agardhsgården 

Traflkanordningsplan Godkänns Andreas Jansson 
Lindallen Skånegården 

Grävningstillstånd Italienska Godkänns And reas Jansson 
vägen 19 

Grävningstillstånd Hagagatan Godkänns Andreas Jansson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommur.s,vrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2016-12-20 Anställning. Lärare/studie- Utredare/skolexpert 
handledare. 65 A 1. Henrik Wagersten 

P003 2016-12-21 Anställning. Logoped. Kurator. Enhetschef 
3A 1-3. Ingrid Berg-Brynje 

P003 2016-12-20 Anställning. lKT-pedagog. Administrativ chef 
14A 1. Margaretha 

Ekelund-Svensson 

P003 2017-01-03 Anställning. Vårdbiträde, Enhetschef 
undersköterska. 8 A 1-2. Cindy Case Nord 

P003 2016-12-12 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
16A1. Kit Emilsson 

P003 2017-01-09 Anställning. Undersköterksa. Enhetschef 
4BA1. Åsa Möller 

P003 2016-12-23 Anställning. Boendeassistent. Enhetschef 
13A1-2. Jenny Ekelund 

P003 2017-01-03 Anställning. Integrations- Enhetschef 
handläggare. 52 A 1. Tina Olofsson 

P003 2017-01-02 Anstä llning. Cafebiträde. Enhetschef 
66A 1-2. Ritva Veeborn 

P002 2017-01-09 Anställning. loF chef. Bildningschef 
2A1. Henrik Andersson 

P003 2016-12-21 Anställning. Ekonomibiträde, Maltidschef 
kokerska. 34A 1-2. Ulla Johansson 

P002 2017-01-09 Anställning. Administrativ Samhällsbyggn. chef 
chef. 59 A 1. Lisa Rönnberg 

P007 2016-12-19 Uppsägning pga arbetsbrist FI. HR-chef 
45 B 1. Marianne Malm 

P003 2017-01-13 Anställning. Personlig Enhetschef 
assistent. 43 A 1 Lena Ljungquist 

P003 2016-12-20 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
61A1. Cecilia Sixten 

P003 2017-01-12 Anställning. Kurator. 
3A1-2. 

Underskrift 
Datum 

2017-01-20 
Underskrift \ , 

~t-~t. 
Namnförtydligande 

Anne-Lie Björklund, HR-assistent 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

• . 
i I 

Datum I Diarie nr Ärendebeskrivning Lagrum 
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Underskrift 
Datum 

2017-01-10 
Namnförtydligande 

Valeria Christoffersson 

( 

( 

( 

( 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

\Z..~ <;::)~ ~ Cj(;:::) (,,~() --=\. - <.\. 'J '-\ 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/ A016 2016-12-05 KS Yttrande över överklagande 6 kap 36 § 

Underskrift 
Datum 

2016-12-05 
Namnförtydligande 

Bo Wendt 

000216/20 av beslut om antagande av kommunallagen 
12-315 detaljplanen för 

Tegelugnslyckan 11 och 17 

Underskrift 

KS ordförande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-25 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-02-01 
 
 
A) Inriktningsdokument för Grevies utveckling. Planarkitekt Camilla Nermark. 
 
B) Information angående öppen geodata. Kart/GIS-chef Annika Jern.   
 
C) Information angående utveckling och förfrågningar vid stationsområdena (efter önskemål 
från senaste arbetsutskottet). Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och teknik- och 
servicechef Jan Bernhardsson.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

170125\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-25 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-01-25  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-02-01 
 
Sammanfattning 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 som remitterats för beredning.     
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Beslutsloggen daterad 2017-01-25 godkänns och läggs till handlingarna.    
 
 
 
Båstad 2017-01-25 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2017 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2017-01-25 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

000085/ 
2012 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående.  
 
Genomförd kontroll hösten 2014 resulterade i ett antal objekt med icke 
godkänd OVK. Efter redovisning av sammanställning för 2015 på KS au 
160525 har Båstadhem tillsammans med kommunen vidtagit åtgärder för 
att få dessa godkännda. 

Teknik och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med Teknik- och 
service. 
 
Muntlig information efter 
årsskiftet. 

Samman-
ställningen 
redovisas 
årligen för 
KS au. 

§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal Sydvatten 

001572/ 
2013 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 om uppdrag till förvaltningen 
att i samarbete med Sydvatten ta fram ett nytt avtalsförslag. 

Teknik och 
service 

Informationspunkt på KS 
160907. 
 
Informationspunkt på KS au 
161214. 
 
På Ks au 161214 fick kom-
munchef och KS-ordförande i 
uppdrag att samråda med 
sydavatten och sedan åter-
koppla till KS. 

Hösten 
2016. 
 
Avhängigt 
Sydvattens 
förhand-
ling med 
Ängelholm. 

§ 311, KS 2015-12-02 
Överlämnande av badan-
läggningar i Torekov 

000088/ 
2014 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 om att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anläggningen, arrendefrågor 
samt återställningsansvaret. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 

Osäkert. 
 
Våren 
2017. 

77

77



§ 105, KS 2016-05-11 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/ 
2015 

I samband med antagande av policyn för mat och måltider fick förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en utvärdering i maj 2017.  

Teknik och 
service 

Policy antagen på KF 160525. Till KS i 
maj 2017. 
 

§ 102, KS 2016-04-27 
Översyn av kommunens 
fastigheter 

000593/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 160427 i uppdrag att göra en översyn av kommu-
nens fastigheter. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
161214. 

Till KS au 
160928 
och KS 
161012. 
 
Våren 
2017. 

§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägförening-
ar/samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-04-13 i uppdrag att göra en ut-
redning vad kommunalt huvudmannaskap får för konsekvenser samt att 
upprätta en tidsplan över hur detta skulle kunna genomföras. Till ärendet 
hör även frågan om driftning av lekplatser i kommunen (KS 001262/2016-
100). 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 

Våren 
2017. 

§ 82, KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

1747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 
 
Nytt uppdrag från Länsstyrelsen att inkomma med en omarbetat tid- och 
handlingsplan för utbyggnad av VA på landsbygden.  

Myndighets-
nämnden 
 
Teknik och 
service 

På remiss hos myndighets-
nämnden. 
 
För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
 

Våren 
2016. 
 
Till KS au 
161214 
och KS 
170111. 
 
Till KS au 
170118 
och KS 
170201. 

§ 22. KS 2017-01-18 
Försäljning av Bjärehem-
met i Västra Karup 

 Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem AB inkom 2016-10-21 med en 
framställan att få avyttra fastigheten Karup 40:1 (Bjärehemmet). Ärendet 
var uppe som en informationspunkt på arbetsutskottets sammanträde 
2016-12-14 och på kommunstyrelsen 2017-01-11. På KS au 2017-01-18 
gavs förvaltningen i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
bereda ärendet. 
 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingsplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 

HR chefen Information på förhandlings-
utskottet 170118. 

Löpande 
arbete 
pågår. 
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§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

000582/ 
2015 

Beslut i KS 13 april 2016: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

Kommunled-
ningskontoret 

 Uppfölj-
ning april 
2017. 

Kommungemensam policy 
för arbetskläder 

 Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en kommungemensam policy som 
ser över och likställer resurser för arbetskläder. 

Skolchefen För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2016. 

§ 11, KS 2017-01-01 
Verksamhetsplan 2017-
2019 för Familjen Helsing-
borg 
 

000576/ 
2016 

Av de fem målområden som finns i verksamhetsplan 2017-2019 för Famil-
jen Helsingborg och som direkt berör Båstads kommun, ska detta kommuni-
ceras till kommunstyrelsen en gång per kvartal. 

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Återkopp-
ling på KS i 
april 2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
§ 22, KS 2016-02-03 
Anvisning av flyktingar 
2016-2017 
 
 

001417/ 
2015 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av 
tilldelade medel samt redogöra för det arbete som bedrivits. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
160928 och KS 161130. För-
nyad rapportering sker på KS 
i juni och november 2017. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning sker 
på KS i 
november 
2016. 
 
Återrap-
portering 
på KS i juni 
2017 

§ 30, KS 2016-02-03 
Integrationsplan för Bå-
stads kommun 

000189/ 
2016 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en integrations-
plan samt en plan för utvärdering av integration i kommunen. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Till KS au 161214 och KS 
170111. 
 

Hösten 
2016. 
 
Jan 2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

000781/ 
2014 

Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
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betsmiljö. uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

ske till KS 
hösten 
2016. 
 
Redovis-
ning gjord 
på KS au 
160525. 
 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avvaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Avhängigt 
avtal med 
Sydvatten. 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

001467/ 
2015 

Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

Beslut om samråd hösten 
2016. 
 
Informationspunkt på KS 
161130. Samråd våren 2017 
och antagande till sommaren 
2017. 

Sommaren 
2017. 
 

§ 41, KS, 2016-03-09 
Inriktningsdokument för 
Grevies utveckling 

000032/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118 och KS 170201. 
 
Beslut om samråd våren 
2017. 

Sommaren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 114, KS 2016-05-11 
Demenscenter i Båstads 
kommun – Upphävande av 
beslut om Almgården 

000458/ 
2016 

På KS 2016-05-11 upphävdes tidigare beslut från 2014-09-10 om att skapa 
ett modernt demenscenter på Almgården och förvaltningen fick i stället i 
uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande innehåll. 

Vård- och 
omsorg 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170124\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2017-01-23 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 000682/2013 – 315 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Detaljplan för Tunet 1 i Båstad – Begäran om planbesked, KS 2013-06-12 § 188 
Bilaga 2. Presentation vid KS au 2017-01-18 med skisser på nytt förslag samt utkast till hur 
detaljplanen skulle kunna utformas utifrån förslaget   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Kristina Bell, tf planchef 
 

 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. i Båstad – Begäran om förnyat planbsked 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Tunet 1 är belägen i den södra delen av Båstads tätort mellan Ängelholmsvägen 
och Nyledsvägen, precis norr om Skogslidens vård- och omsorgsboende.  
 
Planbesked för Tunet 1 gavs vid KS 2013-06-12 § 188 (bilaga 1). I beskrivningen av ärendet 
framkom att intressentens avsikt var att bygga om de tre befintliga huskropparna inom Tunet 
1 till totalt nio stycken separata hyreslägenheter.  
 
Under planarbetet och inför samrådet har intressenten sett över andra möjligheter med fastig-
heten och presenterat ett alternativt förslag som skulle ge bättre ekonomi i projektet. Förslaget 
innebär att befintliga byggnader rivs och att det istället uppförs lägenheter i radhusform som 
maximalt blir tre våningar höga. Huruvida det ska vara hyresrätter eller inte framkommer ej. 
Upplåtelseformen är dock inte något som är möjligt att styra i detaljplanen. Intressenten har 
även framfört önskemål om att förvärva en del av kommunens fastighet Båstad 109:2 för att 
bättre kunna utnyttja Tunet 1 och uppföra en huskropp till, totalt kommer planen kunna möj-
liggöra tio stycken lägenheter om tillköp av mark blir möjligt. Den mark som önskas är idag en 
asfalterad vändplats men som efter utbyggnaden av Skogsliden och förlängningen av Nyleds-
vägen inte används som sådan.   
 

Aktuellt 
Det finns redan ett befintligt planuppdrag som anger att förslag till detaljplan får upprättas 
samt att samråd får hållas. Eftersom det nu presenterade förslaget skiljer sig från förutsätt-
ningarna då planuppdraget gavs lyfts ärendet på nytt för politiskt ställningstagande huruvida 
denna utformning överensstämmer med kommunens bild av områdets utveckling, med andra 
ord hanteras ärendet som ett förnyat planbesked för samma fastighet. Information angående 
detta gavs vid KS au 2017-01-18 (bilaga 2). 
 
 

Övervägande/framtid 
Bebyggelsen inom fastigheten består av en huvudbyggnad från tidigt 1900-tal och två gårds-
längor som tillsammans utgör en mindre gårdsmiljö. Troligtvis har bebyggelsen ursprungligen 
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haft större ytor runtomkring men efterhand som samhället har utvecklats och vägar byggts ut 
har bebyggelsen blivit allt mer inklämd. Ett exempel på detta är att en del av den västra gårds-
längan bara ligger 8 meter från Ängelholmsvägen, vilket är inom Trafikverkets rekommende-
rade skyddsavstånd då Ängelholmsvägen utgör farligt gods-led. För ny bebyggelse som uppförs 
är rekommenderat avstånd 12 meter från vägen. Eftersom samhället har utvecklats och infra-
strukturen blivit allt mer påtaglig bör även eventuell ny bebyggelse anpassas till denna struk-
tur.  
 
I inriktningsdokumentet för Båstads tätort (beslutat av KF 2016-06-22 § 122) anges att ny 
bebyggelse företrädesvis ska ske genom förtätning och att boendeformer som saknas i tätorten 
ska prioriteras (radhus och lägenheter). Intressentens förslag på ny utformning utgör ett ex-
empel på hur förtätning kan ske för ett mer effektivt markutnyttjande i en boendeform som det 
idag råder brist på i Båstads tätort. Lägenheterna föreslås uppföras i maximalt tre våningar och 
blir således högre än den bebyggelse som finns inom fastigheten idag. Fastigheten är dock be-
lägen i en sänka någon meter under Ängelholmsvägen vilket medför att det inte borde bli nå-
gon påtaglig förändring för omkringliggande fastigheter. Denna aspekt får dock prövas mer 
ingående under planprocessen. Även frågan gällande tillköp av mark från kommunen får prö-
vas under planprocessen.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
1. Förslag till detaljplan för Tunet 1 m.fl. får upprättas samt att samråd får hållas. Detaljplanen 
ska baseras på intressentens förslag och pröva en högre exploateringsgrad än i dagsläget. 
 
2. Detaljplanen upprättas på intressentens bekostnad utifrån redan upprättat planavtal.   

 
3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) kommunens prioriteringslista.  

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

 
5. I övriga delar upphävs tidigare planbesked (KS 2013-06-12 § 188).     
 
 
 
Båstad 2017-01-23 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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uti BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTÖl<OLL 
Brad 

Ekonomiutskottet 
Kommunstyrelsen 

KSeu 
KF 

§ 79 
§ 188 

2013-05-22 
2013-06-12 

dnr. KS 682/13 -315 

Detaljplan för Tunet 11 Båstad - Begäran om planbesked 

16 
41 

Beskrivning av ärendet En intressent har kommit in med en ansökan om planändring. 2013-03-21, 
gällande fastigheten Tunet 1. Förfrågan rör det befintliga bostadshuset och de 
gåtds)ms som finns på fastigheten. Intressenten avser att bygga om de tre hus
kropparna till totalt 9 stycken separata hyreslägenheter. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

KS 20i3-06-12 
Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Fastigheten innefattas idag av detaljplan Stadsplan för dei av Bås~ds samhälle 
från 1980. Bestämmelserna som rör fastigheten begränsar så att endast 2 
stycken bostadslägenheter får rymmas i huvudbyggnaden. översiktsplanenför 
Båstads Kommun anger bostads bebyggelse för det aktuella området. 

Fastigheten ligger mellan Ängelholmsvägen och Nyledsvägen i den södra delen 
av J3åstad tätort, Området ligger inom skydclsotnråde för vattentäkt och berörs 
av riksintresse för friluftsliv och kustzon. 

Tjänsteskrivelse från planingenjor Emma Salomonsson och planarkitekt 
Lisa Myelady, daterad 2013-05-07, bilaga. 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Tunet 1 får upprättas 
sarrit ~.tt si:tmråd får Milas. 

2, Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bek9st;nad. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens priorite
ringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.varför miljökonse
kvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Thomas Andersson (FP), Ami-Marie Johnsson (C), Ulf Holm berg (M) och Torgny 
Brenton (KD): Bifall tili liggande förslag. 

Även Åsa Ragnarsson yttrar sig i ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF 

~ ' l J 
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Detaljplan för  

Tunet 1 m.fl. i Båstad 
 

KSAU 2017-01-18 
 

IT[1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

85

85



Planprocess 
 

• Planbesked 

• Planavtal tecknas 

• Planarbete 

• Samråd, 6 veckor 

• Granskning, 4 veckor 

• Antagande 

• Överklagande 

• Laga kraft 

Här är vi nu!
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Planområdets läge 

• Planområdets storlek: 4850 m2 

Båstads kommun 

Hallands 
Väderö 

Båstad 
Torekov Östra Karup 

}---- vastraKaruir- -;.,• ~ 

Om 4000 m 

/ f_>l- Grevie 

V-r;f<j 
' 

8A$TAO 

• 
I \ 

' \ I 

' 

\ 

IT[1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Planbesked (KS 2013-06-12 § 188) 
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Bebyggelsen idag 
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Illustration nytt förslag 
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Sektion nytt förslag 
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Plan nytt förslag E 
2 

................................................................ ..J s~ 
STAD 
9 2 

, ..... ----------

\ / 
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Förslag ny detaljplan 
PLANKARTA 

16 

~STAD 
9 348 

-

IV /, L 

BÅSTAD 
109:2 

1/:i'<,~'o~ 
·r;.s~~'/ :: 509 

ga9 A , 
sy 09.357 " 

M, 
1 

<> MALi 
' 126 

PLAN BESTÄMMELSER 
Följande glller inom Ol'Tll'iden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
anvindntng och utformning ir liMten. Bestämmelset utan beteckning gäller inom hela 
planonridel 

GRÄNSER 
- - , - Planonridesgräns 

- • - - - Användningsgråns 

- - - - - - - Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 

B I Bostäder ::=:::::::=::: .____;E:...____.I Tekniska anläggningar 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
! · . · . · . . · . · . · ! Byggnacjfår Inte uppföras 

f . I =:: med undantag av uthus och garage inte förses med 

Manten skal vara tillgängtig för gemensamhetsanläggning 

~en sk.aN vara tillgänglig för allmänna underjordiska Sedmngar 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
o. 000 Största bruttoarea i rrf ovan matk 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av 
kvartersmark) 
Utfart, stängsel 

k -e- -8- M Kört>ar utfart får inte anon:lnas 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Utformning 
~ Högsla nockhöjd i meter över nollplanet 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Genomf6randetlden Ar 5 år från den dag planen vinner laga kraft 

~STADS 
)MMUN 
Jå bastad.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-01-18 1 av 1

 

 

KS § 5  Dnr KS 000059/2016 - 200 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och 
anläggning av grönområde på platsen 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få 

rikta en motion till kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av 
drivmedelsanläggningen, bensinstationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan 
Båstad.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och t.f. 

exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2016-12-05. 
 Inkommen motion från Miljöpartiet.     
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 

daterad 2016-12-05. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2016-12-05.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-12-05 
Handläggare: Per Selldén / Lisa Rönnberg 
Dnr: KS 000059/2016 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Selldén, Lisa Rönnberg, Miljöpartiet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Miljöpartiet  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anläggning av 
grönområde på platsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få rikta en motion till 
kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensin-
stationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad.   
 

Aktuellt 
Motionen har remitterats till undertecknade för beredning och vi får i anledning därav fram-
föra följande. 
I motionen föreslås bl.a. ”att Statoilmacken, när avtalet löper ut läggs ner” och vidare ”att fas-
tigheten förblir i kommunens ägo”. Bensinstationen är etablerad inom fastigheten Båstad Evald 
8 och ägs enligt lagfart av Svenska Statoil AB, namnändrat till Circle K Sverige AB. Bensinstat-
ioner omfattas av anmälningsplikt för drivmedel och biltvätt. Anmälningsplikten är korrekt 
fullgjord och prövad av myndighetsnämnden och den beslutade tillåtligheten till fortsatt verk-
samhet gäller tills vidare, d.v.s. tillåtligheten är inte tidsbegränsad. 
Under sommaren/hösten 2014 i samband med att detaljplanen för Inre kustvägen utarbetades 
prövades i planarbetet möjligheten till och lämpligheten av att i planen möjliggöra en etable-
ring av en drivmedelsanläggning i planområdets södra del, norr om befintlig rondell. I sam-
band med detta planarbete togs även kontakter med flera drivmedelsbolag, bl a Statoil. Dåva-
rande etableringschef för Statoil/Jet besökte Båstads kommun och träffade kommunens tf ex-
ploateringsingenjör och tog del i frågeställningen. Besked lämnades därefter att Statoil inte var 
intresserade i närtid av att flytta sin verksamhet utan bolaget har för avsikt att under över-
blickbar framtid bedriva verksamheten vidare inom ramen för den egna fastigheten Båstad 
Evald 8 med prövat och givet verksamhetstillstånd. 
 
Vidare bör noteras att Tyréns AB i samband med att detaljplanearbetet för hotell Båstad, fas-
tigheten Laxen 6, i februari 2013 redovisade en riskutredning för nyssnämnda fastighet med 
avseende på närheten till bensinstationen. Riskutredningen resulterade i en värdering att pla-
nen kunde godtas med vissa rekommenderade riskreducerande åtgärder av hotellbyggnaden. 
 

Övervägande/framtid 
I motionen föreslås att bensinstationsfastigheten nyttjas som en samlingsplats, ett café, ett 
grönområde. Med hänsyn till närmiljön är det en tanke och idé som alternativ till nuvarande 
markanvändning har förtjänster. Då fastigheten är i privat ägo, verksamheten inom fastigheten 
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är myndighetsprövad och tillsvidare godkänd samt att verksamhetutövaren har uttryckt en 
långsiktig ambition och vilja att driva befintlig verksamhet vidare inom fastigheten finns det 
inte rimliga grunder för att ompröva verksamheten i närtid på sätt som förordas i motionen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2016-12-
05.    
 
 
 
Båstad 2016-12-05 
 
 
Per Selldén    Lisa Rönnberg 
T.f. exploateringsingenjör   Samhällsbyggnadschef 
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BÅSTADS KOMMUN 

Förslag till motion 

Miljöpartiet föreslår nu att man i god tid förbereder för att bensinstationen läggs ner. 
Det finns många skäl till det och vi vill formulera ett förslag till vad man kan göra på 
denna centrala tomt istället. 

Först skäl till att bensinstationen inte är lämplig på nu liggande plats: 

Verksamheten innebär miljömässig fara på olika sätt, explosiva och brandfarliga ämnen 
finns mycket nära bostäder på alla sidor. 

I Sverige strävar vi efter att förlägga stationerna utanför tätorten inte minst för att 
slippa tung trafik i centrum. 

Trafiken till macken utgör en fara för gående och cyklister då det är trångt med plats för 
tung trafik, släpvagnar etc i miljön runt omkring. 

Det finns plats och möjlighet på vårt nya stationsområde vid entre Båstad som passar för 
etablering av bensinstation. 

Båstad kommun bör värna miljön i det centrala "gamla" Båstad och utveckla platsen till 
något vackert och miljömässigt positivt. 

Miljöpartiet föreslår: 

Att Statoilmack~n, när avtalet löper ut läggs ner. 

Att ett grönområde anläggs på platsen, 

Att låta någon intressent driva cafe', en samlingsplats som uppmuntrar möten 

Att fastigheten förblir i kommunens ägo. 

Miljöpartiet Båstad/Bjäre 

Namn 

tf"~Cdw~ 
C Ot ri Y"\__ A_ C k:wv V rl.--d 

Namn 
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