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Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Alice, torsdagen den 1 juni 2017 kl. 09:00-11:45 

Kl. 09:00-10:20, platsbesök 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Kl. 10:35-11:45, sammanträde 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Christer de la Matte (M) 
Thomas Andersson (L), tjänstgörande ersättare för Gösta Gebauer (C) 

Jan Bernhardsson, t.f. kommunchef 
Daniel Kling, sekreterare 
Fredrik Jönsson, projektingenjör, närvarande§ 153 
Olof Sellden, planchef, närvarande§ 153 
Kim Olsson, VD NSR, närvarande§ 153 
Conny Wettergren, anläggningschef NSR, närvarande§ 153 
Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, närvarande§ 155 

Thomas Andersson (L) 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 2 juni klockan 11:00 

~ . ""-.,,'""'" ~ 
---+--- ___,,,_- ~ ___ ___.,,..._ __ _________ Paragrafer §§ 151-156 
D~~ 

Bo Wen~ t 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2017-06-01 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-06-02 till och med 201 7-06-27 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Underskrift 

Daniel Kling ' 
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KS § 151 Dnr KS 000027 /2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
06-01 

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 valprotokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (L). 

2. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 30 maj kl. 11:00. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 153 Dnr KS 000770/2012 - 500 

Loka lisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Under flera år har processen pågått med att ta fram en lämplig placering av en 
ny återvinningscentral (ÅVC). NSR har sedan tidigare ihop med förvaltningen 
tagit fram en lokaliseringsutredning som visat på att Förslövsområdet har bäst 
förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC. Politiska viljan i kommunen har 
däremot varit att en ny anläggning ska placeras i Svenstad. Enligt 
ägardirektiven för NSR så är det NSRs styrelse som i samråd med kommunen 
avgör antalet återvinningscentraler samt placering av dessa i 
ägarkommunerna. NSRs styrelse har nu tagit beslut om att en ny 
återvinningscentral ska anläggas i Förslövsområdet. Svenstadalternativet 
skulle innebära en merkostnad på 4,65 mkr per år för skattekollektivet samt att 
ytorna är begränsade vilket innebär att större fordon typ traktorer inte kan 
nyttja anläggningen vilken inte heller blir fram tidssäkrad. Vidare är det högst 
osäkert om anläggning beviljas tillstånd fört ex flisning. 

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktige 2017-05-17, § 110, med 
motiveringen att invänta utredning med alternativa placeringar till Svenstad. 

Notering Arbetsutskottet har under morgonen besökt tre platser i Förslöv för tänkbar 
lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun. De tre platser som 
besöktes var området väster om väg 105, Vistorps verksamhetsområde samt 
Bokesliden/Killerödsvägen. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Utifrån landskapsbild, logistik, ekonomi, miljö och hållbarhet 
får förvaltningen i uppdrag att belysa Förslövsalternativen i förhållande till 
Svenstadsalternativet avseende lokalisering av återvinningscentral i Båstads 
kommun. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Utifrån landskaps bild, logistik, ekonomi, miljö och hållbarhet får 
förvaltningen i uppdrag att belysa Förslövsalternativen i förhållande till 
Svenstadsalternativet avseende lokalisering av återvinningscentral i Båstads 
kommun. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Båstads GIF har 2017-05-03 inkommit med en önskan till kommunen om hjälp 
med kommunal borgen om en miljon kronor. Detta med anledning av Båstads 
GIF:s avsikt att under hösten/vintern 2017 anlägga en konstgräsplan på 
området kring Drivan. 

Underlag till beslutet Inkommen begäran om borgensåtagande från Båstads GIF. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bjärepartiet är i grunden positiva med hänsyn till föreningens 
stora andel eget kapital för investeringar, ca. 80 %. Med hänvisning till tidigare 
finanspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2008-03-23, § 51, angående 
borgen, får förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av befintligt dokument. 

Thomas Andersson (L): Båstads GIF beviljas kommunal borgen med beaktande 
av att en administrativ avgift tas ut. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Thomas Anderssons 
yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet 
beslutat bifalla det egna yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunen är i grunden positiva med hänsyn till föreningens stora andel 
eget kapital för investeringar, ca. 80 %. 

2. Med hänvisning till tidigare finanspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 
2008-03-23, § 51, angående borgen, får förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av befintligt dokument. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
06-01 

Beskrivning av ärendet A) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Säll berg informerar arbetsutskottet 
om miljömässiga aspekter vid anläggande av konstgräsplaner och det aktuella 
konstgräsprojektet i Båstad. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras 
via ersättningar från migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika 
anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats 
vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade 
överskotten till ca 12.7 mkr. Redovisningsmässigt borde dessa överskott 
sannolikt ha ingått i årsresultaten de år de uppkom. Revisionen har i samband 
med granskningen av årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur 
dessa medel får användas. Förslaget till kommunfullmäktige är att överskottet 
sätts av för att kommunen bland annat ska kunna hantera framtida eventuella 
kostnader till följd av den tidigare och rådande flyktingsituationen. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hantera och bevilja eventuella 
ianspråktaganden av medlen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-05-10. 
Balansrapport konto 2824, ansvar 6973 och 6975. 

Förvaltningens förslag 1. Av kvarvarande medel vid 2016 års bokslut för verksamheten för 
ensamkommande barn och integration avsätts 12 mkr i balansräkningen främst 
för att hantera eventuella framtida ökade kostnader i kommunens 
verksamheter med anledning av den senaste periodens flyktingsituation. 

Yrkanden 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera och bevilja eventuella 
ianspråktaganden av reserveringen 

Ingela Stefansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på 
hur pengarna kan användas för att få de nyanlända i utbildning eller arbete. 

Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Christer de la Motte (M) och Thomas Andersson (L): Bifall till Ingela 
Stefanssons yrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Ingela 
Stefanssons yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
arbetsutskottet beslutat bifalla Ingela Stefanssons yrkande. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta : 

1. Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på hur pengarna kan 
användas för att få de nyanlända i utbildning eller arbete. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


