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Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

/ 

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, tisdagen den 23 maj 2017 kl. 09:00-17:25 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande, deltar ej i beslutet§ 147, ~ ,~ '-\ 
Christer de la Matte (M) deltar ej i beslutet§ 134, § 147, § 149 
Gösta Gebauer (C), deltar ej i beslutet§ 147 

Thomas Nerd (S), ej tjänstgörande ersättare, närvarande§§ 126-128, del av§ 129, §§130-
133, del av§ 134, del av§ 144, §§ 145-150 
Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare 
Jan Bernhardsson, t.f. kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare, närvarande§§ 126-128, del av§ 129, §§ 130-150 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Olof Sellden, planchef, del av mötet 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 
Sven-Inge Granlund, t.f. teknik- och servicechef, del av mötet 
Patrik Johansson, ledningsstrateg, del av mötet 
Helena Ivarsson, näringslivskoordinator, del av mötet 
Brita Jervidalo Jensen, utvecklingsstrateg/stabschef, del av mötet 
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet 
Per-Martin Boklund, enhetschef IoF, del av mötet 

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

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 30 maj 2017 kl. 16:00 

/ 
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KS § 126 Dnr KS 000027 /2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
05-23 

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: 

l. 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 30 maj kl. 16:00. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-05-23 

Sida 
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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: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende 16 och 17 på dagordningen, Begäran om borgensåtagande från Båstads 
GJF och Hantering av överskott från jlyktingverksamhet, omvandlas från 
beslutsärenden till informationspunkt G respektive H. 

lnformationspunkt D på dagordningen, Information angående försäljning av 
Bjärehemmet i Västra Karup, omvandlas från informationspunkt till 
beslutsärende, se§ 150. 

Nya informationspunkter: 
E) Information angående Sydvatten 
F) Information angående arrende i Torekovs hamn 

Extraärenden: 
§ 148, Bevattningsförbud 
§ 149, Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-05-23 

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. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
05-23 

Beskrivning av ärendet A) Reinvesteringar 2017 i kommunens fastighets bestånd. T.f. kommunchef Jan 
Bernhardsson. 

B) Återkoppling angående utformning av Dalmanska tomten. T.f. teknik- och 
servicechef Sven-Inge Granlund. 

C) Information med anledning av motion om förebyggande arbete mot 
vålds bejakande extremism. (Ärendet kommer till kommunstyrelsen 2017-06-
07 för beslut.) 

D) Information angående försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup. 
(Omvandlat till beslutsärende, se§ 150.) 

E) Information angående Sydvatten. T.f. kommunchef Jan Bernhardsson. 

F) Information angående arrende i Torekovs hamn. T.f. kommunchef Jan 
Bernhardsson. 

G) Information med anledning av inkommen begäran om borgensåtagande från 
Båstads GIF. Ekonomichef Johan Linden. 

H) Information angående hantering av överskott från flyktingverksamhet. 
Ekonomichef Johan Linden. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie - Beslut om 
antagande 

Beskrivning av ärendet 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. Fastigheten Hålarp 4:58 tas med inom planområde för 
att på sikt möjliggöra bostads bebyggelse 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-05-12. 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2017-05-12. 
Bilaga 2. Planbeskrivning, daterad 2017-05-12. 
Bilaga 3. Plankarta, daterad 2017-05-12 . 
Bilaga 4. Illustrationskarta, daterad 2017-05-1 2. 

Förvaltningens förslag 1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2017-05-12. 

Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att beslutsformuleringen kompletteras 
med Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört tilläggsyrkande från Ingela 
Stefansson och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Planförslaget för Hålarp 4: 197 m.fl . fastigheter antas i enlighet med de 
revideringar som föreslås i granskningsutlåtand~t, daterat 2017-05-12. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 131 Dnr KS 000552/2017 - 315 

Detaljplan för del av Elestorp 6:6 i Norrviken - Begäran om 
planbesked 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i N orrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, 
inom den så kallade övre platån. 

Underlag till beslutet 

Planområdet är beläget inom den så kallade övre platån som avgränsas av en 
grusad parkeringsyta samt norrvänd bokskogsbevuxen brant i söder och av 
norrvänd brant intill den så kallade lågplatån samt Kattviksvägen i norr. I 
väster avgränsas planområdet av en större gräsyta och i öster av grusparkering, 
naturområde samt planera konsthall. 

Norrvikens Trädgårdar AB har 2017-03-20 inkommit med en förfrågan om 
planbesked avseende del av fastigheten Elestorp 6:6 i Norrviken. 

Norrvikens Trädgårdar AB avser uppföra byggnad vars ändamål inte bara avser 
restaurang och utbildning utan även möjliggör hotell-, handels- och 
konferensändamål. Planerad byggnation avses kopplas samman med befintlig 
byggnad (där Norrviken plantskola bedriver verksamhet) inom planområdet. 
Den föreslagna byggnationen innebär bland annat en något utökad byggrätt i 
form av ökad byggnadsarea samt byggnadshöjd. I förslaget Norrvikens 
Trädgårdar har presenterat innebär ökningen av byggrätten (exkl balkonger) 
cirka 12% (82% BYA istället för 70% enligt gällande detaljplan) samt 
byggnadshöjden + 0,5 m (dvs 6,5 m byggnadshöjd istället för 6 m). Se även 
bilaga 1. Byggnaders höjd, skala samt storlek kommer att studeras närmare 
under planprocessen. Under planprocessen kommer även en inventering av 
befintliga bevarandsvärda träd och marknivåer att ske vilket kan komma att 
innebära att byggnaders läge anpassas efter rådande förhållanden. 

Norrvikens Trädgårdar AB avser även uppföra en hantverksby i form av så 
kallade bokaler (där tex långväga hantverkare/konstnärer kan bedriva både 
handel, verksamhet samt bo tillfälligt) inom mark avsett för handel och 
entrefunktioner (H). I det förslag som Norrviken Trädgårdar presenterat 
innebär byggnationen en något utökad byggrätt i form av ökad byggnadshöjd 
(1-2 våningar istället för 1 våning) samt byggnadsarea + 1 % BYA (dvs 31 % BYA 
istället för 30% BYA enligt gällande detaljplan), se äv en bilaga 1. Byggnaders 
placering samt höjd, skala och storlek kommer att studeras närmare under 
planprocessen. 

För att byggnation, i enlighet med Norrviken Trädgårdars förslag, på del av 
fastigheten Elestorp 6:6, ska kunna realiseras måste gällande detaljplan ändras. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla N ermark, daterad 2017-05-12 . 
Bilaga 1. Ansökan om planbesked, 2017-03-18. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Elestorp 6:6 i 
Norrviken får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

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

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Elestorp 6:6 i 
Norrviken får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriterings lista. 

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 § 132 Dnr KS 000551/2017 - 315 

Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken -
Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i N orrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, 
inom den så kallade "nedre platån" utmed Kattviksvägen, se nedanstående bild. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Planområdet är beläget inom den så kallade nedre platån som avgränsas av 
Kattviksvägen och havet i norr och en norrvänd bokskogsbevuxen brant i 
söder. I väster avgränsas planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen. 

Norrviken Kust Moder AB har 2017-03-20 inkommit med en förfrågan om 
planbesked avseende del av fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken. 

Intressenten avser uppföra 60 garage med carport samt servicebyggnader 
avsedda för miljöhantering i anslutning till de 9 flerbostadshus som just nu 
håller på att byggas. 

Marken där garage, carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt 
som prickmark inom kvartersmark för bostäder, hotell (BKl), och avsett för 
interngata samt längsgående parkeringsfickor, samt delvis för 
friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Se nedanstående bild. Detaljplan, 
1615, vann laga kraft 2010-04-29. 

Då sedumtak planeras att anläggas på garage, carport och miljöhus bedöms den 
visuella effekten av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna 
tak förhindrar reflektioner och ökar mängden grönyta för fastigheterna. 

För att del av fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter ska kunna bebyggas med 
garage, carport samt servicebyggnader för miljöhantering måste gällande 
detaljplan ändras. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-05-12 . 
Bilaga 1. Ansökan om planbesked, 2017-03-18. 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. 
fastigheter i Norrviken får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

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

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Föredragande 

Beslut 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Sida 
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1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. 
fastigheter i Norrviken får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
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 § 133 Dnr KS 000403/2017 - 315 

Kommunstyrelsens planprioritering 

Beskrivning av ärendet Nuvarande planprioritering ger inte tydliga direktiv om vilka planer som ska 
prioriteras och framförallt vilka planer som inte ska prioriteras. En ny 
planprioritering med tydliga politiska direktiv skulle underlätta för att svara 
byggherrar och entreprenörer på planförfrågningar. En tydligare 
planprioritering behövs även för att använda planavdelningens resurser på ett 
för kommuninvånarna mer fördelaktigt sätt. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Båstads kommun har över en längre tid haft en kontinuerlig efterfrågan på nya 
detaljplaner. Efterfrågan och behovet av strategiska dokument har dessutom 
ökat då det i kommunen har etablerats två nya järnvägsstationer. För att 
tydligare kunna förverkliga kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål 
och översiktsplan föreslås Kommunstyrelsens planprioritering att uppdateras. 

Ärendet lyftes ut från dagordningen på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
04-18, § 102, och det beslutades att ärendet skulle återkomma på 
arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23. 

Tjänsteskrivelse från planchefOlof Sellden, daterad 2017-04-07. 
Bilaga 1. Kommunstyrelsens planprioritering. 

1. Anta upprättat förslag till kommunstyrelsens planprioritering. 

planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta upprättat förslag till kommunstyrelsens planprioritering. 

] usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 134 Dnr KS 000593/2016 - 200 

Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler 

Beskrivning av ärendet Organisationsutredningar för förvaltning av kommunens verksamhetslokaler 
har varit en ofta återkommande fråga i Båstads kommun. I redovisningen finns 
tre alternativ med målsättning att Båstads kommun ska uppnå en effektiv och 
långsiktig fastighetsförvaltning. Det föreslagna alternativet är en organisation 
som samordnar förvaltningen av kommunens direktägda fastigheter i egen regi 
i förvaltningsform. 
Den främsta fördelen men en organisation i förvaltningsform är goda 
förutsättningar för sambandet mellan den politiska styrningen, säkerställa 
kapitalet i fastigheterna och verksamheternas behov av lokaler. Detta är 
särskilt viktigt då Båstads kommun står inför större fastighetsinvesteringar. En 
annan fördel är att det inte blir några transaktionskostnader för 
stämpelskatter, investeringsmoms m.m. som vid bolagisering av fastigheterna. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. kommunchef Jan Bernhardsson, daterad 2017-05-16. 

Förvaltningens förslag 1. Fastighetsförvaltningen organiseras så att Båstads kommun samordnar sitt 
ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler, förskolor, skolor, 
kommunkontor, räddningstjänst mm inom Båstads kommun i egen regi i 
förvaltningsform med start 2018-01-01. 

Föredragande 

Notering 

Beslut 

2. Nuvarande organisation inom verksamhetsområde Teknik och service 
utökas med två hel tidstjänster för fastighetsförvaltning, ledning och ekonomi 
och tre heltidstjänster för fastighetsskötsel/drift. 

3. Samordningseffekten vid upphörande av förvaltningsavtalet blir en 
besparing på 200 tkr/år. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresavtal med upplägg som 
skapar ekonomiska incitament för en effektiv lokalanvändning. 

T.f. kommunchef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastighetsförvaltningen organiseras så att Båstads kommun samordnar sitt 
ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler, förskolor, skolor, 
kommunkontor, räddningstjänst mm inom Båstads kommun i egen regi i 
förvaltningsform med start 2018-01-01. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

( 



0 

BASTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 16 av 34 

2. Nuvarande organisation inom verksamhetsområde Teknik och service 
utökas med två heltidstjänster för fastighetsförvaltning, ledning och ekonomi 
och tre heltidstjänster för fastighetsskötsel/drift. 

3. Samordningseffekten vid upphörande av förvaltningsavtalet blir en 
besparing på 200 tkr/år. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresavtal med upplägg som 
skapar ekonomiska incitament för en effektiv lokalanvändning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 135 Dnr KS 000088/2014 - 380 

Godkännande av överlåtelseavtal och arrendeavtal avseende 
badanläggning i Torekov 

Beskrivning av ärendet 2015-12-02 beslutade kommunstyrelsen att bevilja 250 tkr till Torekovs Bad 
och Turistförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen i Torekov. Vidare beslutades att 
bidraget skulle finanseras med de medel som stod till kommunstyrelsen 
förfogande 2015. Slutligen beslutades att förvaltningen fick i uppdrag att ta 
fram erforderliga avtal. Vid tidpunkten för beslutet kunde inte föreningen ingå 
de avtal som plockades fram då de inte till fullo hade finansieringen klar för sitt 
åtagande. Kommunens bidrag om 250 tkr har vid bokslutet för 2015 och 2016 
lagts på ett balanskonto. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2017-05-15. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Överlåtelseavtal. 
Bilaga 2. Förteckning Överlåtelseavtal. 
Bilaga 3. Arrendeavtal. 
Bilaga 4. I<artbilaga Arrendeavtal. 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat arrendeavtal och överlåtelseavtal. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommunchef ges i uppdrag att 
underteckna arrendeavtal och överlåtelseavtal. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att betala ut redan beslutat och beviljat bidrag 
om 250 tkr till avtalsparten när avtalen är behörigt undertecknade. 

T. f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat arrendeavtal och överlåtelseavtal. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommunchef ges i uppdrag att 
underteckna arrendeavtal och överlåtelseavtal. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att betala ut redan beslutat och beviljat bidrag 
om 250 tkr till avtalsparten när avtalen är behörigt undertecknade. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Ärendet att överlåta badanläggningen i Segelstorp till Ängelsbäck-Segelstorps 
Badförening (nedan kallad föreningen) hanterades ursprungligen i samma 
ärende (Dnr KS 000088/14-380)som hanterade överlåtandet av 
badanläggningen i Torekov till Torekovs Bad- och turistförening (bilaga 2). 
Ärendet delades upp i två ärenden eftersom markägare/arrendefrågan i 
Segelstorp inte var utredd samtidigt som "Torekovsärendet" ville fortskrida. 
Föreningen har nu kommit överens med markägarna (Ängels bäcks 
Bysamfällighet) gällande arrendet och markägarna har givit sitt skriftliga 
medgivande till att föreningen övertar kommunens nyttjanderätt till marken 
(Bilaga 1). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2017-05-14. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Skriftligt medgivande från Ängelsbäcks Bysamfällighet. 
Bilaga 2. Tidigare handlingar i ursprungligt ärende. 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till Ängelsbäck-Segelstorps 
Badförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram erforderligt överlåtelseavtal 

3. Bidraget finansieras av de 2017 års budgeterade medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande. 

T.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till Ängelsbäck-Segelstorps 
Badförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram erforderligt överlåtelseavtal. 

3. Bidraget finansieras av de 2017 års budgeterade medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande. 

4. Ärendet kompletteras med tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 137 Dnr KS 000517 /2017 - 350 

Delegation att förhandla om annan avgift för p-ytan i hamnen 
vid seglingstävlingar/evenemang 

Beskrivning av ärendet Arrangören till seglingstävlingar och event har framfört att avgiften för 
parkeringsytan i hamnen i Båstad är för hög att erlägga när de vill ha och 
behöver ytan för tävlingar och evenemang. Arrangören låter förklara att de 
inte, ur ett ekonomiskt perspektiv, kan och klarar av att arrangera tävlingar och 
evenemang om de ska erlägga en avgift motsvarande politiskt antagen taxa. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Förvaltningen har idag ingen delegation att upplåta ytan till annan avgift än den 
som är politiskt fastslagen. För att smidigt kunna hantera situationen föreslås 
kommunstyrelsen ge delegation åt Mark- och fritidschefen att, i samråd med 
Båstad hamn AB, träffa överenskommelse med arrangören om annan avgift än 
den politiskt fastslagna. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2017°05-10. 

1. Kommunstyrelsen beslutar ge Mark- och fritidschefen delegation att i samråd 
med Båstad Hamn AB, förhandla om och ingå överenskommelse om annan 
avgift än politiskt beslutad avgift för parkeringsytan inom hamnens 
arrendeområde i Båstad, vid seglingstävlingar och evenemang. 

T.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar ge Mark- och fritidschefen delegation att i samråd 
med Båstad Hamn AB, förhandla om och ingå överenskommelse om annan 
avgift än politiskt beslutad avgift för parkeringsytan inom hamnens 
arrendeområde i Båstad, vid seglingstävlingar och evenemang. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 138 Dnr KS 000321/2017 - 400 

Båstads kommuns näringslivsorganisation 

Beskrivning av ärendet Uppdraget är att utvärdera Båstads kommuns näringslivsarbete. 

Underlag till beslutet 

Det finns en lång historia bakom dagens organisation. Mycket av historien 
handlar mindre om funktion och kloka val av organisation baserat på tydlig 
inriktning och resultat och mer av känslor, kultur och brister i samarbete. Med 
bakgrund i detta har mycket hänt till det bättre. Vi ser stigande resultat i 
mätningar, fler nöjda företagare och ett bättre samarbetsklimat. 

Vi kan konstatera att Båstad turism och näringsliv har utvecklats och bedrivet 
ett aktivt och väl utfört arbete i enlighet med tagna beslut. Vi kan konstatera att 
flertalet av de beslutade uppdragen har utförts och med mycket god kvalitet. 
Arbetet med de olika råden är och har varit en framgång, inte minst för att 
knyta samman drivna näringsidkare med den övergripande utvecklingen. Vi 
kan konstatera att Båstads kommun dessutom får mycket turismservice för de 
pengar som betalas till Båstad turism och näringsliv. 

Vi kan konstatera att Båstads kommun har organiserat en egen struktur för 
näringslivsarbete genom en näringslivskoordinator och en näringslivsgrupp, 
för att aktivt bedriva det arbete som ligger inom kommunens ansvar. Vi kan 
konstatera att avståndet mellan den kommunala organisationen och Båstads 
turism och näringsliv inte nämnvärt har krympt. Att vi ser två olika 
organisationer som var för sig gör ett bra arbete, på delvis olika villkor. Detta 
skapar en viss otydlighet som delvis kan inverka menligt. Vi kan konstatera att 
de stigande resultaten i näringslivsmätningarna hänför sig till i huvudsak två 
områden. 1. förbättringar inom den kommunala organisationen i fråga om 
företagsservice och 2. politiska beslut som innebär fördelar för näringslivet och 
kommunens invånare. 

Ytterligare insatser som krävs för att förbättra näringslivsklimatet är ett 
aktivare arbete inom Båstads kommuns organisation inom ramen för 
näringslivsfrågorna, en tydligare näringslivspolitik, mer kommunikation med 
företagare i och utanför kommunen, ett aktivt uppsökande arbete för framtida 
etableringar, mer mark att etablera företag på, bättre förståelse för 
näringsidkares behov av service, bättre själservicetjänster för de kommunala 
ansvarsområdena inom ex tillstånd, bättre samarbete inom näringslivsarbetet 
med närliggande kommuner, en professionell och aktiv exploateringsfunktion 
och inte minst ett övergripande arbete för att främja goda relationer, då 
näringslivet sällan lägger samma vikt vid kommungränser, organisation eller 
andra för kommunen centrala fokusområden. 

Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-05-11 . 
Bilaga 1. Gunnar Johnsons rapport 2012-12-13. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Förvaltningens förslag 

Fördragande 

Beslut 

Bilaga 2. Gunnar Johnsons ppt bilder. 
Bilaga 3. Tjänsteskrivelse från Tomas Rikse 2013-03-14. 
Bilaga 4. Tjänsteskrivelse 2013-11-13. 
Bilaga 5. Protokoll Båstad turism 2013-11-19. 
Bilaga 6. Tjänsteskrivelse 2013-11-26. 
Bilaga 7. Yttrande 2013-11-26. 
Bilaga 8. Beslut KS 2013-12-04. 
Bilaga 9. Båstads kommuns näringslivspolicy beslutad av KF 2015-10-28. 

1. Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice 
till medlemsföretag hanteras av Båstads turism och näringsliv såsom tidigare. 

2. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala 
förvaltningen och ske i nära samarbete med kommunledningen. 

3. Båstads kommuns näringslivsarbete ska ske i ett nära samarbete med 
närliggande näringslivsfunktioner, för att minska behovet i Båstads kommun av 
mer resurser, minska sårbarheten och ge större effekt. 

4. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i 
kommunledningens verksamhetsplan. 

Ledningsstrateg Patrik Johansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet 2016-06-21 inkom en motion från Liberalerna och Miljöpartiet angående 
tillskapande av en gemensam målbild. Motionens andemening är att politiker 
och tjänstemän gemensamt ska skapa en målbild och kunskap om 
morgondagens utmaningar och möjligheter. Förslag om hur detta ska kunna 
realiseras inbegriper genomförandet av gemensamma utbildningar där syftet 
är ökad förståelse för och möjligheter med samverkan, entreprenörskap, 
service, partnerskap och öppenhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-04-03. 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen bifalls. 

Föredragande Ledningsstrateg Patrik Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden Inge Henriksson (BP): Motionen avslås. 

Gösta Gebauer (C) : Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkande från Inge Henriksson 
och Gösta Gebauer. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
arbetsutskottet beslutat bifalla Gösta Gebauers yrkande. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 140 Dnr KS 000385/2017 - 905 

Erbjudande om delägarskap i lnera AB 

Beskrivning av ärendet Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e
hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård 
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Kommunen har nu 
erbjudits att förvärva fem aktier i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget 
för att enklare kunna använda sig av företagets tjänster. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Daniel Kling, daterad 2017-05-05. 
Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal. 
Bilaga 2. Anslutningsavtal. 
Bilaga 3. Aktieägaravtal. 
Bilaga 4. Bolagsordning. 
Bilaga 5. Ägardirektiv. 
Bilaga 6. Årsredovisning Inera AB 2015. 

Förvaltningens förslag 1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

Beslut 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 141 Dnr KS 000550/2017 - 900 

Tillförordnad kommunchef under ordinarie kommunchefs 
semester 

Beskrivning av ärendet Det finns i organisationen ingen formellt utsedd permanent ersättare för 
kommunchefen vid kortare frånvaro. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

I princip förväntas en tillförordnad kommunchef endast lösa akuta 
frågeställningar av formell karaktär, men skulle ett krisläge uppstå bör det 
finnas en person på plats med de formella befogenheter kommunchefen har. 

Undertecknad föreslår därför kommunstyreslen besluta att som tillförordnad 
kommunchef förordna Lisa Rönn berg under perioden 2017-06-26 - 2017-07-
07 och Henrik Andersson under perioden 2017-07-24 - 2017-08-11 . 

Tjänsteskrivelse från t.f. kommunchefJan Bernhardsson, daterad 2017-05-16. 

1. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg förordnas som tillförordnad 
kommunchef under perioden 2017-06-26 - 2017-07-07. 

2. Bildningschef Henrik Andersson förordnas som tillförordnad kommunchef 
under perioden 2017-07-24 - 2017-08-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg förordnas som tillförordnad 
kommunchef under perioden 2017-06-26 - 2017-07-07. 

2. Bildningschef Henrik Andersson förordnas som tillförordnad kommunchef 
under perioden 2017-07-24- 2017-08-11. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av 
styrdokument som används i arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta 
reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implementerat i verksamheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. kommunchef Jan Bernhardsson, daterad 2017-04-26. 
Sammanställningar av årlig uppföljning från samtliga verksamhetsområden. 

Förvaltningens förslag 1. Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 
läggs till handlingarna. 

Föredragande T.f. kommunchef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att HR-chefen redovisar prioriterade 
åtgärder till kommunstyrelsen. 

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

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört tilläggsyrkande från Ingela 
Stefansson och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 
läggs till handlingarna. 

2. HR-chefen redovisar prioriterade åtgärder till kommunstyrelsen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 143 Dnr KS 000366/2017 - 900 

Svar på granskning av kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av kommunledningskontoret 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat om kommunstyrelsen säkerhetsställer att kommunledningskontoret 
fullföljer sitt stödjande och samordnande uppdrag och verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte 
säkerhetsställer att kommunledningskontoret fullföljer sitt stödjande och 
samordnande uppdrag. Detta grundar sig på att uppföljningen av de styrande 
dokumenten och av kommunledningskontorets uppdrag att aktivt arbeta för 
effektivisering, samordning och samverkan inte är formaliserad . 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar kommunrevisionen följande: 

säkerhetsställa tydlighet gällande vilket stöd verksamhetsområdena 
kan förvänta sig av kommunstyrelsen. 
säkerhetsställa att stödet som verksamhetsområdena erhåller är 
likvärdigt och systematiserat. 
följa upp den stödjande verksamheten i större utsträckning för att 
identifiera utvecklingsområden. 

Kommunledningskontoret arbetar under 2017 med en gemensam 
verksamhetsplan. I arbetet med planen ingår att se över uppföljning till 
kommunstyrelsen, klargöra vilket stöd verksamhetsområdescheferna kan 
erbjudas samt tydliggöra ansvarsfördelningen. Fokus är att arbeta för att uppnå 
ett likvärdigt och systematiserat stöd av kommunledningskontoret. Planen 
kommer att ta hänsyn till verksamhetsområdenas verksamhetsplaner. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Therese Zetterström, daterad 2017-
05-08. 
Revisionsrapport: "Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning 
av kommunledningskontoret". 

1. Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-05-08 till 
kommunrevisionen såsom svar på rapporten. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunchef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-05-08 till 
kommunrevisionen såsom svar på rapporten. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sida 

27 av 34 
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KS § 144 Dnr KS 000473/2017 - 905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 
verksamhetsåret 2016 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2016 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-05-02. 
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet AV Media Skåne. 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

2. Bokslut och verksamhets berättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

Föredragande Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Yrkanden Christer de la Matte (M): Tilläggsyrkande att ansvarsfrihet beviljas med en 
riktad anmärkning mot direktionen för bristande styrning och ledning samt för 
att redovisningen avviker från god sed och kommunal redovisningslag. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört tilläggsyrkande Christer de la 
Matte och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016 med en riktad anmärkning mot direktionen för bristande styrning 
och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal 
redovisnings lag. 

2. Bokslut och verksamhets berättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

(}ly 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-23 
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Budgetuppföljning 2017-04-30 
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Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2017-04-30. 
Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på+ 10, 1 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med 4,8 mkr. 

Bedömningen för helåret 2017 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är 
att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda 
finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-05-12. 
Budgetuppföljning 2017-04-30. 

Förvaltningens förslag 1. Budgetuppföljning per 2017-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2017-04-30. 

Föredragande 

Beslut 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Budgetuppföljning per 2017-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2017-04-30. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 146 Dnr KS 000167 /2017 - 603 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Crepson, Hamntorget 1, Båstad, har inkommit från Crepson & 
CoAB. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-05-11. 
Utredning med ritning, KS 000167 /2017-603. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Crepson & Co AB /559051-6950/ 
tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
på Crepson, Hamntorget 1 i Båstad. 

Föredragande 

Beslut 

2. Serveringslokal är uteservering enligt ritning dnr KS000167 /201 7-603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar årligen under perioden 1 juni - 30 
augusti. 

4. Villkor för serveringstillståndet är att matutbudet av egentillverkade 
maträtter inte får understiga det som angetts i ansökan. 

Enhetschef Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Crepson & Co AB /559051-6950/ 
tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
på Crepson, Hamntorget 1 i Båstad. 

2. Serveringslokal är uteservering enligt ritning dnr KS000167 /2017-603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar årligen under perioden 1 juni - 30 
augusti. 

4. Villkor för serveringstillståndet är att matutbudet av egentillverkade 
maträtter inte får understiga det som angetts i ansökan. 

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

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt 
nästan omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga 
budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i samband med 
revideringen av budgeten under hösten. 

Underlag till beslutet Bjärepartiets förslag till budget 2018 och budgetförutsättningar 2018-2019. 
Underlag till Bjärepartiets budgetförslag. 

Föredragande Bo Wendt (BP) och ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Notering Christer de la Matte (M), Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C) deltar ej i 
beslutet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bjärepartiets budgetförslag bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition eget yrkande och finner att arbetsutskottet 
bifallit detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bjärepartiets budgetförslag bifalls. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende rörande översyn av kommunstyrelsen 
delegationsordning under kategorin Personal. 

Underlag till beslutet Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (se bilaga på 
nästkommande sida). 

Föredragande Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) föredrar ärendet. 

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

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bilagt förslag till revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning kompletteras med nr KS/P009 där delegaten ändras från 
HR-chef till Förhandlingsutskott. Avseende nr KS/POOl under anmärkning 
ändras texten från "Förhandlingsutskott ska erbjudas att delta i slutintervju av 
kandidater" till "Kommunchef ska samråda med förhandlingsutskott och 
ansvarig nämnd". 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på bilagt förslag med Gösta Gebauers 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifall desamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. I nummer KS/P008, KS/P009, KS/POlO, KS/POll och KS/P013 i 
kommunstyrelsens delegationsordning ändras delegaten till 
Förhandlingsutskott. 

2. För nr KS/POOl under anmärkning ändras texten från "Förhandlingsutskott 
ska erbjudas att delta i slutintervju av kandidater" till "Kommunchef ska 
samråda med förhandlingsutskott och ansvarig nämnd". 

3. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer 
KS/P026; Beslut om lön till verksamhetsområdeschefer, där delegaten utgörs 
av kommunchef som ska samråda med förhandlingsutskottet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om betalningsuppskov under 3 mån. Ekonomichef 
E005 
KS/ Beslu t om att ansöka om lagsökning eller Ekonomichef 
E006 betalningsföreläggande hos domstol. 
KS/ Beslut om att begära utmätning i fast KS au 
E007 egendom. 
KS/ Beslut om uppgörelse om kvittning. I<Sau 
EOOB 
KS/ Beslut om överenskommelse om betalning KS au 
E009 eller avskrivning av fordran, anta ackord, 

ingå förlikning och sluta annat avta l över 
100.000 kr/ärende. 

KS/ Beslut om överenskommelse om betalning Ekonomichef 
E010 av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 

sluta annat avtal under 100.000 kr. 
KS/ Beslut om att vid behov ta upp lån eller Ekonomichef Samråd sker med KS ord-
E011 omsätta befintliga lån inom den belopps- förande. 

ram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de 
närmare föreskrifter om säkerheten som 
fullmäktige angivit. 

KS/ Beslut om tekniska justeringar av pengen Ekonomichef Underrätta berörd nämnd, 
E012 för barnomsorg, grundskola och gymna- förskolechefer, rektorer 

sium. och fristående huvudmän. 
KS/ Beslut om tekniska justeringar i hem- Ekonomichef Underrätta berörd nämnd. 
E013 tjänstpeng och boendepeng. 

Personal 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslu t om tillsvidareanställning av verk- Kommunchef Förhandlingsutskottet ska 
P001 samhetsområdeschef erbjudas att delta i slutin-

tervju av kandidater. 
KS/ Beslut om tillsvidareanställning av övriga Verksamhets-
P002 chefer områdeschef 
KS/ Beslut om tillsvidareanställning av övrig Chef 
P003 personal 
KS/ Beslut om visstidsanställning av kommun- Förhandlings-
P004 chef utskott 
KS/ Beslut att utse ställföreträdare för försko- SkolL 2 kap 19 § Verksamhets-
P005 lechef/ rektor områdeschef 
KS/ Beslut om uppsägning på grund av arbe ts- Kommunchef 
P006 brist - fler än fem (5) anställda 
KS/ Beslut om uppsägning på grund av arbets- HR-chef 
P007 brist - färre än fem (5) anställda 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga Kommunchef K&m-munchefen slrn 
POOB skäl/avsked av verksamhetsområdeschef Förhandlings- sam-FåEla meEI fäFhaml 

utskott lingsutslrnEl:et färe-besl-ut, 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga HR-chef Biträdande HR-
P009 skäl /avsked av övriga chefer chef 
KS/ Beslut om uppsägning av personliga ~ llitFäElanEle HR 
P010 skäl/avsked av övrig personal Förhandli11gs- €hef 

utskott 
KS/ Beslut om omplacering av verksamhets- Kommunchef 1wmmunchefen sira 
P011 områdeschef Förhandlings - samråda meEI förhanEI 

utskott 
,. r·· 

- :eslut. . 
KS/ Omplacering mellan verksamhetsområ- HR-chef Biträdande HR-
P012 dena när överenskommelse ej nåtts chef 
KS/ Ekonomisk uppgörelse i samband med HR-€hef lli tFädan4e-HR- HR chefen slrn samFåda 
P013 anställnings upphörande Förhandlings- €hef med lrnmm1rnchefen och 

utskott ffifhandlingsutslrnttet fem 
besl-ut, 

KS/ Kollektivavtalsförhandlingar HR-chef Biträdande HR-
P014 chef 
KS/ Lönesättning vid rekrytering/ nya arbets- Förhandlings-
P015 uppgifter / återköp av kommunchef utskott 

1t1/ (IJA 6 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Fastställa ramar, regler och riktlinjer för Förhandlings-
P016 lönerevision utskott 
KS/ Begära in och besluta om bisyssla för KS ordförande 
P017 kommunchef 
KS/ Beviljande av förmåner enligt pensions- HR-chef Biträdande HR-
P018 policy chef 
KS/ Beviljande av förmåner utöver pensions- HR-chef Biträdande HR-
P019 policy om särskilda skäl föreligger chef 
KS/ Övergripande ansvarig för att arbetsmiljö- Kommunchef Kommunchefen har rätt 
P020 arbetet bedrivs systematiskt. att vidaredelegera denna 

punkt 
KS/ Beslut om lockout Förhandlings-
P021 utskott 
KS/ Tvisteförhandlingar på grund av konflikt Förhandlings-
P022 utskott 
KS/ Beslut om samhällsfarlig konflikt Förhandlings-
P023 utskott 
KS/ Beslut om att använda person som avses i 2:19 SkolL Rektor/ 
P024 2 kap 18 § SkolL för att bedriva undervis- förskolechef 

ning under längre tid än sex månader. 
KS/ Beslut om att ureda och vidta åtgärder mot 2 kap 3 § Diskri- Chef 
P025 trakasserier. mineringslagen 

(2008:567) 
KS/ Beslut om lön till verksam hetsområdes- Kommunchef I<ommunchef ska samråda 
P026 chefer med förhandl igsutskottet. 

Planrutiner 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om att ingå planavtal Verksamhets- Stadsarkitekt 
PLOOl områdeschef 
KS/ Beslut om granskning (utställning) av KS au 
PL002 planer som överensstämmer med över-

siktsplanen (ÖP) 

Kommunal vuxenutbildning 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om avgifter för böcker och andra 20 kap. 7 § SkolL KS au Utgångspunkten är a tt 
UOOl lärverktyg utbildningen ska vara av-

giftsfri. 
KS/ Beslut om att utbildning på en kurs ska 20 kap. 9 § SkolL Rektor Får överklagas till Skolvä-
U002 upphöra sendets överklagande-

nämnd enligt 28 kap. 12 § p 
10 SL fav elev/sökande) 

KS/ Beslut om att på nytt bereda elev utbild- 20 kap. 9 § 3 st. Rektor Får överklagas till Skolvä-
1003 ning om det finns särskilda skäl SkolL sendets överklagande-

nämnd enligt 28 kap. 12 § p 
11 SL favelev/sökande) 

KS/ Behörighet och beslut om mottagande till 20 kap. 11 och 13 §§ Rektor Beslut om mottagande får 
U004 utbildning på grundläggande nivå SkolL överklagas till Skolväsen-

3 kap. 2 § VuxF dets överklagandenämnd 
enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL 
(av elev/ 
sökande) 

KS/ Beslut om yttrande i samband med ansö- 20 kap. 11 och 14 §§ Rektor 
uoos kan om utbildning på grundläggande nivå SkolL 

hos annan huvudman 
KS/ Beslut om mottagande av elev från annan 20 kap. 11 och 14 §§ Rektor Beslutet får överklagas till 
U006 hemkommun till utbildning på grundläg- SkolL Skolväsendets överkla-

gande nivå gandenämnd enligt 28 
kap. 12 § p. 9 SL (av elev/ 
sökande) 

KS/ Behörighet och beslut om mottagande till 20 kap. 19-20 och Rektor Beslut om mottagande får 
U007 utbildning på gymnasial nivå 22 §§ SkolL överklagas till Skolväsen-

dets överklagandenämnd 

/t 
enligt 28 kap. 12 § p. 9 SL 
(pfr ~ev/ 

fl/J! 7 
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Bevattningsförbud 
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Beskrivning av ärendet Med anledning av kommunstyrelsens beslut 2017-03-15, § 59, där NSVA gavs 
rätten att besluta om vattenförbud i kommunen, väcker Ingela Stefansson (S) 
ett nytt ärende. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Förvaltningen/NSVA får i uppdrag att ta fram åtgärder 
för att få stopp på slöseriet med vatten när bevattningsförbud råder. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Ingela Stefansson och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen/NSVA får i uppdrag att ta fram åtgärder för att få stopp på 
slöseriet med vatten när bevattningsförbud råder. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 
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Beskrivning av ärendet Under sammanträdet utmynnar en informationspunkt angående försäljning av 
Bjärehemmet i Västra Karup i att ärendet omvandlas från information till ett 
beslutsärende. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Förvaltningen får i uppdrag att a) undersöka ärendets 
nuvarande status, b) inkomma med en beskrivning över ärendets gång och c) 
undersöka vad som kan göras åt ärendet idag. 

Bo Wendt (BP) Förvaltningen får även i uppdrag att undersöka vilka åtgärder 
som kan vidtas för att undvika liknande utfall i framtiden samt att inkomma 
med en juridisk bedömning av Båstadhems agerande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifall desamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får följande uppdrag: 

A) Undersöka ärendets nuvarande status. 

B) Inkomma med en beskrivning över ärendets gång. 

C) Undersöka vad som kan göras åt ärendet idag. 

D) Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika liknande utfall i 
framtiden. 

E) Inkomma med en juridisk bedömning av Båstadhems agerande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


