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Fredrik Jönsson, projektingenjör, del av mötet 
Elisabet Edner, ekonom, del av mötet 
Elin Ax, kommunjurist, del av mötet 
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet 
Kim Olsson, VD NSR, del av mötet 

Christer de la Motte (M), ersättare Gösta Gebauer (C) 
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KS § 27 Dnr KS 000027 /2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
03-01 

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 val protokollet 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 Christer de la Motte (M). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C) . 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 7 mars kl. 16:00. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 28 Dnr KS 000028/2017 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-03-01 

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: 

Informationspunkt A på dagordningen, Information angående Svenstad, 
omvandlas från informationspunkt till beslutsärende, se § 56, Lokalisering av 
återvinningscentral i Båstads kommun. 

Nya informationspunkter: 
I) Information angående Öre bäcksvallen. Mark- och fri tidschef Sven-Inge 
Granlund. 
J) Information angående Sydvatten. Kommunchef Katarina Pelin och 
kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt. 
K) Information angående tillförordnad kommunchef. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt. 

Extraärende: 
§ 57, Prioritering av detaljplaneläggning för företagsområde i Förslöv. 

Christer de la Matte (M) väcker ett ärende (se bilaga på nästkommande sida) 
angående integrationsarbetet i kommunen. Ärendet återkommer som 
informationspunkt på kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSAU - ONSDAGEN DEN 1 MARS 2017 

Väcka ett nytt ärende 

lntegrationsarbetet i Båstads kommun 

Det finns ett behov av att uppdatera och informera politiken om vårt integrationsarbete och 

då främst följande punkter: 

Vi har just antagit en integrationsplan. Det är angeläget om att få en redogörelse för 

nuläget/utgångsläget i detta arbete. 

Hur går det med anpassningen till de nya ersättningsnivåerna för ensamkommande 

barn? 

Hur går/fortlöper arbetet med att söka medel för att genomföra projekt som var en 

del i det långsiktiga arbetet förra året? 

Hur kan ett fortsatt nära samarbete med den ideella sektorn se ut, när det gäller 

integrationsarbetet i vår kommun? 

Boende är en nyckelfråga i integrationsarbetet. Vilka tankar finns kring mera 

långsiktiga boendelösningar. 

Vi väcker ärendet nu så att det kan bli en informationspunkt till KS den 15 mars 2017. 
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Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-03-01 

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 si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 30 Dnr KS 000155/2017 - 315 

Detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. - Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har 2017-02-15 inkommit med en ansökan om planbesked för 
fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4 (Sandbäcksvägen 2 och 4 B-G i Förslöv), 
se bilaga 1. Anledningen till planbeskedet är att befintliga lägenheter är i stort 
behov av renovering och enligt Båstadhems analys är det bättre att riva och 
bygga nytt då det i 24 st av lägenheterna finns blåbetong. Båstadhem har löst 
det akuta behovet att få ner becquerelvärdet till under 200 genom ny 
ventilation men ytterligare renoveringar behövs. Eftersom befintliga byggnader 
fortfarande kommer ha kvar radon är det bättre att ersätta byggnaderna med 
nya som dessutom uppfyller dagens krav på bl.a. tillgänglighet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-02-20. 
Bilaga 1. Ansökan om planbesked. 
Bilaga 2. Situationsplan. 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. får upprättas samt att samråd 
får hållas. 

Beslut 

2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. får upprättas samt att samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 

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

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 31 Dnr KS 000968/2016 - 315 

Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie - Beslut om 
granskning 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Grevie, se nedanstående bild, och avgränsas 
av Märgelvägen i söder, Skolgatan i öster, Solhemsvägen i väster samt befintlig 
bostadsbebyggelse i norr. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i 
fastigheten. Skadorna var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att 
verksamheten skulle fortsätta använda lokalerna och eleverna flyttade till 
Västra Karup skola där de sedan dess har haft både skol- och 
fritidshemsverksamhet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14, §257, att riva Backaskolan alternativt 
sälja fastigheten med krav på rivning. 

På fastigheten Hålarp 4:58, där Backa byns förskola är belägen, bedrivs i 
dagsläget förskoleverksamhet. Några politiska beslut är i skrivande stund ej 
tagna om och när förskolan ska flyttas . Det som däremot är konstaterat är att 
verksamheten bedrivs i lokal som ej uppfyller kraven i enlighet med Skollagen 
gällande fysisk utformning. Fastigheten Hålarp 4:58 tas med inom planområde 
för att på sikt möjliggöra bostadsbebyggelse när förskoleverksamheten väljer 
att flytta. Viktigt att notera är att befintlig verksamhet kan fortgå tills dess att 
ställningstaganden har gjorts politiskt. 

Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna 
norr om, i direkt anslutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så 
den stämmer överens med verkligheten, dvs planlagd mark för bostäder. 

För att kunna sälja fastigheten Hålarp 4:197, samt på sikt 4:58, som idag är 
ämnat för så kallat "allmänt ändamål" måste detaljplanen ändras. 

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra blandad bostadsbyggnation i 
form av både villor, radhus, parhus och/eller flerbostadshus i ett redan utbyggt 
villakvarter. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-02-17. 
Bilaga 1. Planbeskrivning, daterad 2017-02-17. 
Bilaga 2. Plankarta, daterad 2017-02-17. 
Bilaga 3. Illustrationskarta, daterad 2017-02-17. 

1. Förslag till detaljplan för Hålarp 4: 197 m.fl. fastigheter i Grevie godkänns för 
att ställas ut för granskning. 

Justerandes si naturer 
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Föredragande 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan för Hålarp 4: 197 m.fl. fastigheter i Grevie godkänns för 
att ställas ut för granskning. 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-02-16. 
Bilaga 1. lnriktningsdokument för Förslöv. 
Bilaga 2. Social konsekvensanalys. 
Bilaga 3. Måluppfyllelse. 
Bilaga 4. Sammanfattning av möten med allmänhet och föreningar. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna att lnriktningsdokument för Förslöv ställs ut för samråd med 
allmänhet och politiker. 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden Christer de la Motte (M): Meningarna avseende kommunalt huvudmannaskap i 
avsnitt 7, Framtid, på sidan 32 första stycket sista meningen samt på sidan 34, 
första stycket sista meningen, tas bort ur inriktningsdokumentet i avvaktan på 
utredning i fråga om huvudmannaskap. 

Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP): Bifall till Christer de la Mattes 
yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Christer de la Motte 
och finnar att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna att lnriktningsdokument för Förslöv ställs ut för samråd med 
allmänhet och politiker efter följande justering: 

Meningarna avseende kommunalt huvudmannaskap i avsnitt 7, Framtid, på 
sidan 32 första stycket sista meningen samt på sidan 34, första stycket sista 
meningen, tas bort ur inriktningsdokumentet i avvaktan på utredning i fråga 
om huvudmannaskap. 

] usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Syftet med ett experiment i Båstads hamn är att se om det finns förutsättningar 
för att öka andelen allmänt tillgänglig markyta för social samvaro och att 
använda ytan till annat än uppställning för bilar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-02-16. 

Förvaltningens förslag 1. Genomföra experiment i full skala i Båstads hamn under veckorna 29 och 30 
där sociala mötesplatser och cyklister prioriteras framför parkering för bilar. 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

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

Yrkanden Bo Wendt (BP): Fullskaleexperimentet i Båstads hamn avslås. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och eget yrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat 
bifalla det egna yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Fullskaleexperimentet i Båstads hamn avslås. 

Reservation Ingela Stefansson (SJ reserverar sig mot beslutet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 34 Dnr KS 000031/2017 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
03-01 

Beskrivning av ärendet A) 13:00. Information angående Svenstad. NSR:s VD Kim Olsson. ( omvandlat 
från informationspunkt till beslutsärende, se§ 56.) 

Protokollsanteckning 

B) Information angående kostnad för sophantering. NSR:s VD Kim Olsson. 

C) Information angående förslag till nytt aktieägaravtal för NSR. Ekonom 
Elisabet Ed ner. 

D) Information angående kollektivtrafiken i kommunen. Trafik- och 
gatuingenjör Andreas Jansson. 

E) Information angående samverkansprojekt kusterosion m.m. Projekt- och 
utredningsingenjör Ingemar Lundström. 

F) information angående OVK-besiktningar. Fastighetsstrateg Sofia Boivie och 
fastighetsförvaltare Dennis Karlsson från Båstadhem. 

G) Information angående reinvesteringar /underhållsåtgärder. 
Fastighetsstrateg Sofia Boivie och fastighetsförvaltare Dennis Karlsson på 
Båstad hem. 

H) Avstämning angående arrendefrågan i Torekovs hamn. Teknik- och 
servicechef Jan Bernhardsson. 

I) Information angående Öre bäcksvallen. Mark- och fritidschef Sven-Inge 
Granlund. 

J) Information angående Sydvatten. Kommunchef Katarina Pelin och 
kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt. 

K) Information angående tillförordnad kommunchef. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt. 

Informationspunkt I återkommer på KS 2017-03-15 som beslutsärende. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 35 Dnr KS 000193/2017 - 200 

Linbastua i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun äger kulturhistoriska byggander i Förslöv ("Brydehus och 
Linbastua") varav den förstnämnda eldhärjades i höstas och som tyvärr saknar 
försäkringsskydd. Den eldhärjade byggnaden utgör en allvarlig risk som måste 
elimineras. Förvaltningens förslag är att Båstads kommun, till lägsta möjliga 
kostnad river, säkrar upp brandplatsen samt transporterar bort 
rivningsmassorna för deponi. Vidare föreslår förvaltningen att åtgärden 
finansieras av de medel som står till Kommunstyrelsens förfogande 
innevarande år. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschefSven-Inge Granlund, daterad 2017-
02-20. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bild. 

1. Båstads kommun ombesörjer rivning av brydehuset i Förslöv samt 
bortforsling av rivningsmassor för deponi, UTAN hänsyn för eventuell 
återuppbyggnad. 

2. Av 2017 års budgeterade medel "till KS förfogande" avsätts 45.000 kr till 
rivning av brydehuset som utbetalas efter redovisning av nedlagda kostnader. 

Mark- och fri tidchef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunen överlåter uppdraget för rivningsarbetet genom skriftlig 
överenskommelse med och till Linbastuagruppen i Förslöv. Sådan 
överenskommelse ska i sådant fall innehålla klausul om ekonomiskt bidrag till 
föreningen. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 36 Dnr KS 001484/2016- 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 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Notering 

Yrkanden 

Ärendet återremitterades på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
den 18 januari 2017. Anledningen till återremitteringen är att belysa ett förslag 
om att begränsa parkeringen till en sträcka om 50 meter mellan Pershögsgatan 
och Ordensgatan. 

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-
02 -20. 
Protokollsutdrag KS au 2017-01-18, § 21, då ärendet återremitterades. 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1278 2016:00047. 
Yttrande från Trafikverket. 
Yttrande från Polismyndigheten. 
Inkommande mail från Skånetrafiken/Nobina, daterad 2016-12-19. 

1. Meddela lokal trafikföreskrift 1278 2016:0004 7 om förbud att stanna och 
parkera året runt på Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Ordensgatan. 
Föreskriften skall träda i kraft den 3 april 2017. 

2. Trafikregleringen utvärderas av Teknik och service och återkoppling sker på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj / 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni. 

Trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Christer de Ja Matte (M) deltar ej i beslutet. 

Ingela Stefansson (SJ: Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att utöka antalet 
parkeringsplatser utanför Swedbank och mittpunkten genom att snedställa 
parkeringsplatserna i stället för som i dag, parallellt med vägen. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag och till Ingela Stefanssons 
tilläggsyrkande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Beslut 

Bo Wendt (BP): Parkering får ske på en sträcka av 60 meter mellan 
Pershögsgatan och Ordensgatan. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och eget yrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat 
bifalla det egna yrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons tilläggsyrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta : 

1. Parkering får ske på en sträcka av 60 meter mellan Pershögsgatan och 
Ordensgatan. 

2. Meddela lokal trafikföreskrift 1278 2016:00047 om förbud att stanna och 
parkera året runt på Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Perhögsgatan. 
Föreskriften skall träda i kraft den 3 april 2017. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att utöka antalet 
parkeringsplatser utanför Swedbank och mittpunkten genom att snedställa 
parkeringsplatserna i stället för som i dag, parallellt med vägen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Bevattningsförbud i Båstads kommun 

Sida 

18 av 39 

Beskrivning av ärendet För närvarande råder bevattningsförbud med kommunalt vatten året om. Det 
är önskvärt att upphäva detta beslut och istället kunna sätta in 
bevattningsförbud när det verkligen krävs. Det är oklart idag vilket organ som 
har beslutsrätt i denna fråga. NSVA har kontroll på vattensituationen i 
kommunen och bör ges rätt att besluta om bevattningsförbud. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-02-17. 

Förvaltningens förslag 1. NSVA ges rätten att besluta om bevattningsförbud i kommunen. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. NSVA ges rätten att besluta om bevattningsförbud i kommunen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2017-03-01 

Dnr KS 000715/2015 - 500 

Överenskommelse om fastighetsreglering -Ängstorps 
reningsverk 

Sida 

19 av 39 

Beskrivning av ärendet Laholms kommun har tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra en 
utbyggnad av Ängstorps reningsverk. Som ett led i genomförandet behöver en 
fastighetsreglering göras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-02-17. 
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering inklusive bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende Ängstorps reningsverk. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta : 

1. Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende Ängstorps reningsverk. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-01 
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20 av 39 

Svar på granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat tillsynen 
över enskilda avlopp. En fråga som berör Teknik och service är om kommunen 
kan hålla tid- och handlingsplanen för utbyggnad av VA på landsbygden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-02-17. 
Granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp - REV 5/16-912. 

Förvaltningens förslag 1. Yttrandet enligt ovan överlämnas till kommunrevisionen såsom 
kommunstyrelsens eget. 

Beslut 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Yttrandet enligt ovan överlämnas till kommunrevisionen såsom 
kommunstyrelsens eget. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 40 Dnr KS 001318/2016 - 900 

Svar på granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom 
teknik och service 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns revision genomförde 2007 en granskning av teknisk 
verksamhet. 
Uppföljning av granskningen genomfördes 2016 där förbättringsförslag 
lämnades för kommentar av kommunstyrelsen. 
Förbättringsförslagen handlade om en distinktare målstyrning, 
sammanställning av synpunkter, övervägande av effektivare 
organisationsmodell och beslut om ekonomisk konsekvens vid politiska beslut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2017-
02-16. 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik och service - REV 
4/16-912. 

1. Yttrande från Teknik och service överlämnas till kommunrevisionen såsom 
kommunstyrelsens eget. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Yttrande från Teknik och service överlämnas till kommunrevisionen såsom 
kommunstyrelsens eget. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS§ 41 Dnr KS 000603/2016 - 200 

Svar på medborgarförslag - Ridväg på gamla järnvägsrälsen 
mellan Grevie och Båstad 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslag har inkommit från Bjäre ryttarförening, som 
föreslår att banvallen utförs som en kombinerar rid-, cykel- och vandringsled. 
Förvaltningen föreslår att detta utförs på sträckan mellan Nötte backar och 
Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsä ttning av ridled utmed 
Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Medborgarförslag Bjäre ryttarförening, KS 000603/2016-200. 
Bilaga 2. Banvallen som ridled, dnr KS 001229/2016-350. 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykel väg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykel vägen med 
en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykel väg på banvallen. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykel väg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykel vägen med 
en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Jus terandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 42 Dnr KS 000702/2016 - 350 

Svar på medborgarförslag - Kombinerad gång-, cykel- och 
ridväg på gamla banvallen 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslag har inkommit från Minna Lundgren, som föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerar rid-, cykel- och vandringsled. 
Förvaltningen föreslår att detta utförs på sträckan mellan Nöttebackar och 
Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av ridled utmed 
Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Medborgarförslag Minna Lundgren, KS 000702/2016-350. 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykel väg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med 
en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med 
en ridled mellan Nötte backar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 43 Dnr KS 000717 /2016 - 350 

Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den 
nedlagdajärnvägsbanan 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslaget har inkommit från Sinarpsdalens 
intresseförening, som framhåller önskan om dialog med berörda parter samt 
att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och 
förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för 
rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande 
villabebyggelse. Förvaltningen föreslår att de synpunker som framförs av 
Sinarpsdalens intresseförening ska beaktas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Medborgarförslag Sinarpsdalens intresseförening, KS 000717 /2016-
350. 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykel väg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens 
intresseförening och beakta de synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens 
intresseförening och beakta de synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 

2. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2017-03-01 

Dnr KS 000041/2017 - 600 

Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup 

Sida 

25 av 39 

Beskrivning av ärendet Vid foten av Hallandsåsen strax väster om Östra Karups kyrka växer ett 
bostadsområde fram med plats för cirka SO nya tomter. Med ett attraktivt läge, 
nära kommunikationer, rekreation, bibliotek, skola och med kommunens 
modernaste förskola som närmaste granne, förväntas området bli mycket 
attraktivt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturskolechef och kulturstra teg Helene Steinlein, 
daterad 2017-02-17. 

Förvaltningens förslag 1. Det nya bostadsområdet i Östra Karup namnges till Stinehov. Stavningen 
ändras från Stinehof till Stinehov utifrån dagens stavningsregler. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Stavningen Stinehofkvarstår. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Det nya bostadsområdet i Östra Karup namnges till Stinehof. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2017-03-01 

Dnr KS 000676/2016 - 200 

Nytt ärende: Fontänhuset 

Sida 

26 av 39 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande Fontänhuset har väckts av ordförande Bo Wendt (BP). 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. 

J usterandes si naturer Utd ra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-01 

Dnr KS 001313/2016 - 200 

Nytt ärende: Fastigheten Plommonet 

Sida 

27 av 39 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande fastigheten plommonet har väckts av ordförande Bo 
Wendt (BP) . 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 47 Dnr KS 001280/2016 - 700 

Svar på motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 
2017 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lämnat in en motion om att det 
behöver tänkas nytt och annorlunda i rekryteringen av vård personal inför 
sommaren 2017. Genom att göra reklam på skolor och samtidigt erbjuda 
boende för att få fler intresserade och locka till sommarpulsen på Bjäre. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Beslut 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift för Båstads kommun och 
inom verksamhetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren 
vilket medför stort behov av sommarvikarier. Åtgärder och insatser för att höja 
attraktiviteten är av stort intresse och nya ideer ska tillvaratas. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 7, med bilagd 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna. 

1. Motionen bifalls. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 29 av 39 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Yrkanden 

KS § 48 Dnr KS 001362/2016 - 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Den S september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
trygghetsboende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de 
motsvarar det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 6, med bilagd 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

1. Anta de framtagna kriterierna ( enligt bilaga) att gälla för Trygghets boende i 
Båstads kommun. 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras till 
Vård och omsorg. 

Christer de la Matte (M): Kommunens medfinansiering skall endast omfatta 
värdinna med förutsättning att gemensamhetslokaler ska kunna användas som 
mötesplats för övriga i området. 

Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP): Bifall till vård- och omsorgsnämndens 
förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Christer de la Mattes yrkande och vård- och 
omsorgsnämndens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
arbetsutskottet beslutat bifalla vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta de framtagna kriterierna ( enligt bilaga) att gälla för Trygghets boende i 
Båstads kommun. 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras till 
Vård och omsorg. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 49 Dnr KS 000066/2017 - 900 

Nyregistrering av kommunnamn 

Beskrivning av ärendet Sedan länge använder sig Båstad kommun av namnet Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Namnet har vad kommunkansliet erfar använts under nästan fyrtio år och 
hävden kan därmed sägas vara stark. Bruket av genitiv-s efter hård konsonant 
tillämpas också på många andra kommunnamn i Sverige. 

Båstad kommuns grafiska profil bygger på namnet Båstads kommun och 
kommunen använder sig av namnet i protokoll och avtal med mera. Emellertid 
är kommunen registrerad som Båstad kommun i myndighetsregistret. Denna 
skillnad i namnanvändning är givetvis olycklig. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-01-18. 
Bevis om tilldelat organisationsnummer. 

1. Namnet Båstads kommun registreras i myndighetsregistret. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Namnet Båstads kommun registreras i myndighetsregistret. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-01 

Dnr KS 000704/2016 - 900 

Delegation att träffa överenskommelse om förlikning 

Sida 

31 av 39 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun skrev den 13 januari 2014 efter upphandling tillsammans 
med Båstadhem avtal med Q Security Syd AB om bevakningstjänster. Oenighet 
råder mellan avtalsparterna om vilken fakturering avtalet ger rätt till. Oenighet 
råder också om för vilka tjänster Q Security har rätt att fakturera utöver avtal. Q 
Security har till Båstadhem översänt utkast till stämningsansökan, genom 
vilken bolaget avser stämma kommunen. Stämning är inte inlämnad till 
tingsrätt, men förlikningsförhandling påbörjad genom att kommunens ombud 
lämnat svaromål på utkast till stämningsansökan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-02-07. 
Utkast till stämningsansökan, inkommen 2017-01-02. 

Förvaltningens förslag 1. Ge kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i 
ärende med Q Security Syd AB. 

Föredragande Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 51 Dnr KS 000156/2017 - 905 

Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och 
driftsprojekt från 2016 till 2017 

Beskrivning av ärendet Investerings- och exploateringsprojekt 
Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2016 till -159 110 tkr inkl. 
budgeterad exploateringsverksamhet och anslutningsavgifter inom VA. Utfallet 
uppgår till -114 185 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på +44 926 tkr. 
Avvikelsen fördelar sig +32 912 tkr på skattefinansierade investeringar, -688 
tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur, +24 840 tkr på VA
investeringar, -6 530 tkr avser anslutningsavgifter och -5 609 tkr på 
exploateringsinkomster. 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över-

2016 2016 2016 fört till 2017 

Skattefinansierade investeringar -100 004 -67 092 32 912 -14 008 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -9 079 -9 767 -688 0 

VA-investeringar exkl. anslutningsavgifter -68 772 -43 932 24 840 -3 642 

Anslutningsavgifter VA 8 537 2 007 -6 530 5 485 

Exploateri ngsutgifter /inkomster 10 208 4 598 -5 609 6 000 

Summa -159 110 -114185 44 926 -6165 

Driftsprojekt 
Under 2016 beviljade KS projektmedel för att genomföra driftsprojekten 
"Inriktningsdokument för Förslöv" (beslut KS 2016-01-13 § 10) och 
"Inriktningsdokument för Grevie" (beslut KS 2016-03-09 § 41). Finansiering för 
driftsprojekten togs ur budgeterade medel "till KS förfogande". 
Projekten är beräknade att pågå även under 2017 och eventuellt kommande år 
och behöver därför överföras till 2017 för att kunna fortgå . För att undvika 
beslut om att sänka 2017 års budgeterade resultat för att finansiera 
fortsättning på projekten föreslås att kvarvarande och överförda projektmedel 
finansieras via 2017 års medel "till KS förfogande". 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över-

2016 2016 2016 fört till 2017 

lnriktningsdokument för Förslöv -280 151 129 -129 

lnriktningsdokument för Grevie -270 41 229 -229 

Summa 550 192 358 -358 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-02-17. 
Bilaga 1. Specificering av investering och omföringar 2016 
Bilaga 2. Undertecknade ombudgeteringsblanketter från 
verksamhetsområdeschefer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Budgeterade driftsmedel om 358 tkr avseende de pågående driftsprojekten 
"lnriktningsdokument för Förslöv" och "Inriktningsdokument för Grevie" 
överförs från 2016 till 2017 och finansieras ur 2017 års medel "till KS 
förfogande". 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgeterade investeringsmedel om -17 650 tkr överförs från 2016 till 2017 
varav -14 008 tkr avser skattefinansierade investeringar och -3 642 tkr avser 
VA-investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgifter inom VA
verksamheten om +5 485 tkr samt exploateringsinkomster om 6 000 tkr från 
2016 till 2017. 

Föredragande Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) : Tilläggsyrkande att förvaltningen ska återkomma med 
vilka investeringar som kan skjutas på framtiden, med minst att hålla 
investeringsnivån oförändrad enligt kommunfullmäktiges budget för 2017. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Ingela 
Stefanssons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla 
detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Budgeterade driftsmedel om 358 tkr avseende de pågående driftsprojekten 
"Inriktningsdokument för Förslöv" och "Inriktningsdokument för Grevie" 
överförs från 2016 till 2017 och finansieras ur 2017 års medel "till KS 
förfogande". 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Budgeterade investeringsmedel om -17 650 tkr överförs från 2016 till 2017 
varav-14 008 tkr avser skattefinansierade investeringar och -3 642 tkr avser 
VA-investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgifter inom VA
verksamheten om +5 485 tkr samt exploateringsinkomster om 6 000 tkr från 
2016 till 2017. 

2. Förvaltningen ska återkomma med vilka investeringar som kan skjutas på 
framtiden, med minst att hålla investeringsnivån oförändrad enligt 
kommunfullmäktiges budget för 2017. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 52 Dnr KS 000203 /2017 - 900 

Uppföljning av intern kontroll 2016 för kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 
för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av 
sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt 
från nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättr ingar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-02-17. 
Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsen. 

1. Uppföljningen av 2016 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Uppföljningen av 2016 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad 
lokalanvändning 

Sida 

35 av 39 

Beskrivning av ärendet Verksamheten för "Stöd och utveckling" inom verksamhetsområdet Barn och 
skola övertar under 2017 lokaler som verksamheten för rehabilitering inom 
vård och omsorg lämnar. Budget för lokalkostnaden finns i 2017 års budget 
inom Vård och omsorg och behöver därför flyttas till Barn och skola. Eftersom 
anslagsbindningsnivån enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut ligger på 
verksamhetsområdesnivå krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att ändra 
driftsramarna för verksamhetsområden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-01-31. 

Förvaltningens förslag 1. Budgeterade medel om 450 tkr flyttas från verksamhetsområde Vård och 
omsorg under Vård- och omsorgsnämnden till verksamhetsområde Barn och 
skola under utbildningsnämnden. 

Föredragande Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Notering Christer de la Motte (M) och Gösta Gebauer (C) deltar ej i beslutet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Av budgeterade kostnader ramväxlas 250 tkr från 
verksamhetsområde Vård och omsorg till Barn och skola. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att abetsutskottet 
beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föresl år kommunfullmäktige besluta: 

1. Av budgeterade kostnader ramväxlas 250 tkr från verksamhetsområde 
Vård och omsorg till Barn och skola. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 54 Dnr KS 000159 /2017 - 900 

Revidering av kommunikationspolicy för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunikationspolicyn ska uppdateras minst en gång per mandatperiod och 
senaste gången detta gjordes var den 25 januari 2012 . 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Syftet med kommunikationspolicyn är att ange hur Båstads kommuns 
kommunikation ska bedrivas och hur ansvaret ska fördelas. Policyn beskriver 
också vårt övergripande förhållningssätt. 

Tjänsteskrivelse från kommunikationschef Birgitta Sjöberg, daterad 2017-02-
10. 
Reviderad kommunikationspolicy för Båstads kommun. 

1. Den reviderade kommunikationspolicyn för Båstads kommun antas och 
ersättare tidigare kommunikationspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 
2012-02-29, § 29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Den reviderade kommunikationspolicyn för Båstads kommun antas och 
ersättare tidigare kommunikationspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 
2012-02-29, § 29. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 37 av 39 

KS § 55 Dnr KS 001319/2016- 900 

Svar på granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, 
vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat om nämnderna har en ändamålsenlig styrning samt uppföljning och 
kontroll vid beredning av ärenden. Med ändamålsenlighet avses nämndernas 
förutsättningar att initiera, bereda och följa upp arbetet med ett gott resultat 
utifrån sitt uppdrag enligt lagstiftningen. Den sammantagna bedömningen är 
att det finns förbättringsområden gällande de granskade nämndernas 
ärendeberedning. Bedömningen grundar sig i huvudsak på bristfälliga 
beslutsunderlag, avsaknad av rutinmässiga kontroller och ineffektiva rutiner 
för nämndadministration. Kommunrevisionen önskar svar senast 2017-03-16 
kring vilka åtgärder som kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden avser vidta utifrån de bedömningar och 
rekommendationer som lämnats i granskningen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Kommunchefen har utarbetat ett svar på granskningen utifrån EY:s 
rekommendation för att säkerhetsställa att beslutsunderlagen är tillräckliga 
och protokollen innehåller tillräckligt med information, säkerhetsställa en 
tydlig ansvarsfördelning i ärendeberedningen samt förenkla 
nämndadministrationen. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Therese Zetterström, daterad 2017-
02-16. 
Bilaga 1. Granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 
Bilaga 2. Svar på kommunrevisionens granskning av ärendeberedningen i 
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden, 2017-
02-16 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunchefens svar på 
revisionsrapporten. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunchefens svar på 
revisionsrapporten. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 000770/2012 - 500 

Nytt ärende: Loka lisering av återvinningscentral i Båstads 
kommun 

Sida 

38 av 39 

Beskrivning av ärendet Kim Olsson, VD för NSR, har bjudits in för att informera och diskutera frågan 
rörande lokalisering av återvinningscentral i kommunen. Diskussionen 
utmynnar i att ärendet övergår till ett beslutsärende. 

Föredragande NSR:s VD Kim Olsson föredrar ärendet. 

Ajournering Ärendet ajourneras i 5 minuter. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram merkostnad för ÅVC med och utan flis 
m.m. i Svenstad samt att ta fram alternativa placeringar av ÅVC. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-01 

Dnr KS 000238/2017 - 315 

Prioritering av detaljplaneläggning för företagsområde i 
Förslöv 

Sida 

39 av 39 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende (se bilaga på nästkommande sida) gällande prioritering av 
detaljplaneläggning för företagsområde i Förslöv väcks på sammanträdet av 
Gösta Gebauer (C). 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Ärende KS - Plan läggn ing företagsområde 
Förslöv 

(Trafikverkets upplags- och krossplats längs länsvägen vid 
stationen i Förslöv) 

Centerpartiet önskar att området detaljplaneläggs med förtur. Under de 
senaste två åren har fler företag visat intresse för etablering på den 
175 000 kvm stora marken. 

Inget kan dock hända förrän en detaljplan är upprättad och godkänd om 
vi förstått det hela rätt. 

Förslöv har en mycket positiv utveckling som startade innan stationen 
stod klar och vi ser dessvärre att planering av såväl bostäder som 
företagsmark inte hållit den takt vi önskat. 

Nu har arbetet för bostäder kommit igång och vi hoppas på byggnationer 
under 2018. 

Centerpartiet har då förhoppningar om att de första etableringarna på nu 
föreslaget område börjar bebyggas under slutskedet av 2018. 

Centerpartiet yrkar 

Att kommunstyrelsen beslutar att prioritera detaljplaneläggning av 
nämnda område så det är· godkänt första halvåret 2018. 
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