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Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
pla ts och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, onsdagen den 23 augusti 2017 kl. 09:00-17:30 
(lunch 12:15-13:10) 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande, delta r ej i beslutet§ 187 
Christer de la Matte (M), deltar ej i beslutet § 187 
Gösta Gebauer (C), §§ 170-172, del av§ 173, §§ 174-185 
Thomas Andersson (L), tjänstgörande ersättare för Gösta Gebauer (C) del av § 173, §§ 186-
187, deltar ej i beslutet§ 187 

Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 170-172, del av§ 173, §§ 174-185 
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare§§ 170-172, del av§ 173, §§ 174-185 
Jan Bernhardsson, t.f. kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare 
Sofia Nygren, sekreterare 
Sven-Inge Granlund, t.f. teknik- och servicechef, del av mötet 
Henrik Andersson, bildningschef, del av mötet 
Sofia Boivie, fastighetsstrateg, del av mötet 
Elisabet Edner, ekonom, del av mötet 
Marianne Malm, HR-chef, del av mötet 
Anna Löfström, biträdande HR-chef, del av mötet 
Elin Ax, kommunjurist, del av mötet 
Filippa Swanstein, integrationschef, del av mötet 
Gilla Törhagen Sköld, IoF-chef, del av mötet 
Per-Martin Boklund, enhetschef IoF, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Emma Johansson, planarkitekt, del av mötet 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 
Henrik Eliasson, planarkitekt, del av mötet 
Olof Sellden, planchef, del av mötet 
Sara Damber, skolchef, del av mötet 
Henrik Wagersten, utredare/skolexpert, del av mötet 
Marie Eriksson, parkingenjör, del av mötet 
Per Sellden, t.f. exploateringsingenjör, del av mötet 
Karin Bengtsson, VD Båstad Turism & Näringsliv, del av mötet 
Jonas Lekman, CK Bure, del av mötet 
Lars Ödemark, dricksvattenspecialist NSVA, del av mötet 

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

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 28 augusti kl. 16:00 

Christer de la Matte 

§§ 170-187 
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Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 

KS au§ 173 Dnr KS 000031/2017 - 900 
Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 

KS au§ 174 Dnr KS 001286/2002 - 261 

Sida 

3 av 24 

Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring avseende fastigheten Citadellet 1 (PostN ords 
lokaler) 

KS au§ 175 Dnr KS 000 362/2017 - 380 
Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 

KS au§ 176 Dnr KS 000798/2017 - 905 
Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 

KS au§ 177 Dnr KS 000440/2017 - 900 
Utredning gällande HR-servicecenter 

KS au§ 178 Dnr KS 000673/2017 - 700 
Nytt gruppboende enligt LSS 

KS au§ 179 Dnr KS 000685/2017 - 315 
Detaljplan för Banken 1 i Båstad - Begäran om planbesked 

KS au§ 180 Dnr KS 000719 /2017 - 315 
Detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 i Båstads kommun - Begäran om planbesked 

KS au § 181 Dnr KS 001259/2016 - 315 
Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Troll bäckenområdet - Beslut om granskning 

KS au § 182 Dnr KS 000552/2016 - 800 
Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 

KS au§ 183 Dnr KS 000428/2016 - 460 
Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

KS au§ 184 Dnr KS 001558/2015 - 460 
Svar på motion - Skolbusstrafik 

KS au§ 185 Dnr KS 000 712/2017 - 600 
Projektledare lärmiljöer 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Angående beslut om föreläggande från Länsstyrelsen om inrättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster för del av Öllövstrand 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 170 Dnr KS 000027 /2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
08-23 

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 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 Christer de la Motte (M). 

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

3. Protokollsjusteringen äger rum måndagen den 28 augusti kl. 16:00. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 171 Dnr KS 000028/2017 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-08-23 

Sida 

6av24 

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 17 på dagordningen, Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, 
utgår från dagens sammanträde. 

Nya informationspunkter: 
L) Information angående Bio Scala 

Extraärende: 
§ 187, Angående beslut om föreläggande från Länsstyrelsen om inrättande av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövstrand 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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7 av 24 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-08-23 

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. 

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

Sida 

8 av 24 

lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
08-23 

Beskrivning av ärendet A) Information angående SM i landsvägscykling 2018-2019 samt Båstad som 
cykeldestination. T.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, Karin 
Bengtsson, VD Båstad Turism & Näringsliv och Jonas Lekman, från CK Bure. 

B) Information från samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 
och planchef Olof Sellden. 

C) Information angående uppdrag om anläggning av ridleder i kommunen. T.f. 
teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund. 

D) Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp. Lars Ödemark 
från NSVA. 

E) Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen, Malen och 
Axelstorp. Lars Ödemark från NSV A. 

F) Presentation av kommunens nya parkingenjör Marie Eriksson. 

G) Information angående Bjäre Krafts lokaler i Västra Karup. Fastighetsstrateg 
Sofia Boivie. 

H) Information angående lokalisering av återvinningscentral i Båstads 
kommun. T.f. kommunchef Jan Bernhardsson. 

I) Information om EBO i etableringen och arbetsförmedlingen. Integrationschef 
Filippa Swanstein. 

J) Redovisning av försörjningsstöd. Bildningschef Henrik Andersson IoF-chef 
Gilla Törhagen Sköld och enhetschef IoF Per-Martin Boklund. 

K) Information angående hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur 
för en tidsenlig och likvärdig utbildning (skolutredningen). Skolchef Sara 
Damber. 

L) Information angående Bio Scala. Kommunjurist Elin Ax och bildningschef 
Henrik Andersson. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-23 

Dnr KS 000685/2017 - 315 

Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring avseende 
fastigheten Citadellet 1 (PostNords lokaler) 

Sida 

9 av24 

Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit en uppsägning för villkorsändring angående lokaler 
på Citadellet 1 med adress Vångavägen 4 se bilaga 1. Ändringarna i avtalet är 
att PostNord vill förkorta förlängningstiden av kontraktet till ett år istället för 
tre år samt att hyran ska betalas månadsvis istället för kvartalsvis. 

Underlag till bes! u tet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2017-07-04. 
Bilaga 1. Uppsägning för villkorsändring. 
Bilaga 2. Förslag till tilläggskontrakt med förändrade hyresvillkor. 

Förvaltningens förslag 1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av PostN ords hyreskontrakt godkänns. 

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

Föredragande 

Beslut 

Fastighetsstrateg Sofia Boivie föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

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

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

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 17Z 
5 

Dnr KS 000362/2017 - 380 

Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 

Beskrivning av ärendet 2017-06-07 fattade kommunstyrelsen beslut om att bevilja en 
engångsersättning om 2 50 tkr till Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening för att 
skapa förutsättningar för föreningen att överta badanläggningen (bilaga 1). 
Engångsersättningen finansieras enligt beslutet av de budgeterade medel som 
står till kommunstyrelsens förfogande. Vidare innehöll beslutet ett uppdrag åt 
förvaltningen att ta fram erforderligt överlåtelseavtal, vilket nu är gjort och 
hanteras i detta ärende. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelsen från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2017-08-15. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Protokollsutdrag KS 2017-06-07, § 154. 
Skriftligt medgivande från markägarna om arrendeavtal med Ängelsbäcks
Segelstorps Badförening. 
Överlåtelseavtal. 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat överlåtelseavtal. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen i 
uppdrag att underteckna bifogat överlåtelseavtal. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att utbetala engångsersättning, enligt 
kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 när bifogat överlåtelseavtal är behörigt 
undertecknat. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat överlåtelseavtal. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen i 
uppdrag att underteckna bifogat överlåtelseavtal. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att utbetala engångsersättning, enligt 
kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 när bifogat överlåtelseavtal är behörigt 
undertecknat. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 17f 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-23 

Dnr KS 000798/2017 - 905 

Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 

Sida 

11 av 24 

Beskrivning av ärendet Mellan ägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) gäller 
konsortialavtal från år 1984. Delägare i NSR är Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Mot bakgrund av åldern på det gällande 
avtalet mellan ägarna har man sett över avtalet och arbetat fram ett nytt förslag 
till aktieägaravtal. 
Förändringarna i förslaget till aktieägaravtal består främst av: 

- ansvar för sluttäckning av de deponier som NSR ansvarar för, 
- att parterna ska verka för att dess upphandlande entreprenörer ska lämna det 
avfall som bli följden av ett uppdrag från part vid NSR:s anläggningar, 
- att part förbinder sig att, så långt det är möjligt, att använda NSR vid planering 
och köp av tjänster som avser hantering av förorenade massor, 
- bestämmelser om avtalets upphörande, och 
- styrelsens sammansättning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonom Elisabet Edner, daterad 2017-07-17. 
Förslag till nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB. 
Bilaga 1 till förslag till nytt aktieägaravtal. Karta och fastighets beteckning över 
deponier. 
Bilaga 2.1 till förslag till nytt aktieägaravtal. Aktiefördelning. 
Bilaga 3.3 till förslag till nytt aktieägaravtal. Bolagsordning. 
Bilaga 9 till nytt aktieägaravtal. Fördelning av borgensansvar. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB. 

Föredragande Ekonom Elisabet Ed ner föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Ärendet återremitteras. Centerpartiet föreslår att innan nytt 
avtal undertecknas ska konsekvenserna av att inte teckna nytt avtal utredas 
såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Alternativa lösningar ska 
presenteras i konceptform. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande om återremiss från Gösta 
Gebauer och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

l. Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att innan nytt avtal 
undertecknas utreda konsekvenserna av att inte teckna nytt avtal såväl 
verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Alternativa lösningar ska presenteras i 
konceptform. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ l j(f 
11 

Dnr KS 000440/2017 - 900 

Utredning gällande HR-servicecenter 

Beskrivning av ärendet Idag hanteras Båstads kommuns löner, systemförvaltning och pensioner genom 
ett gemensamt löne- och pensionscentra (HR-servicecenter, kallat HRSC) i 
Helsingborg. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 
konsekvenser och kostnader för kommunen om avtalet med HR-servicecenter 
sägs upp samt också utreda vilka funktioner som berörs. 

Ett återtagande bedöms öka den årliga kostnaden med ca 565 000 kr jämfört 
med nuvarande budget. Utöver den årliga kostnadsökningen bedöms det 
krävas ca 910 000 kr för rekrytering av personal samt projektledning för 
återtagandet. Vi behöver därför öka den årliga budgeten med ca 1475 000 
kronor år 2018 (engångskostnad+ årlig kostnad) och med ca 565 000 från 
2019 och framåt. 

Ett återtagande kräver nyrekrytering av personer med bred kompetens och 
erfarenhet av lönehantering, systemförvaltning och pension. För närvarande är 
det mycket svårt att rekrytera dessa yrkesgrupper. På grund av en ökad 
sårbarhet i en liten kommun går det inte att anställa personer utan kompetens 
och erfarenhet och då begränsas också urvalet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de huvudsakliga fördelarna med ett 
återtagande som vi bedömer det är närhet och flexibilitet. De huvudsakliga 
nackdelarna med ett återtagande är högre kostnader samt ökad sårbarhet med 
driftsosäkerhet och sämre arbetsmiljö som följd. 

För närvarande bedrivs ett gemensamt utvecklingsarbete med HRSC och de sex 
kundkommunerna. Arbetet går in i sin mest intensiva fas i september och 
beräknas hålla på till och med december. Stort fokus ligger på att 
Förstärka kvaliteten 
Öka effektiviteten 
Vidareutveckla servicen och tillgängligheten 
Öka enhetligheten i arbetssätt och effektivisera för att nå allt lägre kostnader 
Förbättra och förädla prissättningen 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Marianne Malm, daterad 2017-08-08. 
Bilaga 1. Sammanställning av antalet lönespecifikationer. 
Bilaga 2. Antalet lönespecifikationer per verksamhetsområde januari - juli 
2017. 
Bilaga 3. Finansiella effekter vid återtagande. 
Bilaga 4. Kalkyl. 

J usterandes si natu rer Utdra sbes rkande 
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Förvaltningens förslag 

Föredragande 

1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att inte säga upp 
samverkansavtalet med HR-servicecenter vilket innebär en ny avtalsperiod till 
och med 2022-02-28 med 18 månaders uppsägningstid (senast 2020-08-31). 

HR-chef Marianne Malm och biträdande HR-chef Anna Löfström föredrar 
ärendet. 

Yrkanden Christer de la Matte (M): 1. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service 
Leve) Agreement). 2. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkretiserat 
så att det är möjligt att följa upp politiskt. 3. Det konkretiserade 
utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Båstads kommun kvarstår i samverkansavtal med HR-servicecenter då 
utvecklingsarbete pågar. 

2. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service Leve) Agreement). 

3. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkretiserat så att det är möjligt 
att följa upp politiskt. 

4. Det konkretiserade utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

KS au§ ur1 
70 

Dnr KS 000673/2017 - 700 

Nytt gruppboende enligt LSS 

Vård och omsorg ser ett ökat behov av ett nytt gruppboende LSS (lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade)om 5-6 platser. Inom en femårsperiod 
har vi nu skrivna i kommunen fyra personer som anses vara i behov av 
gruppboende plats, LSS. Försäkringskassan har antagit ett hårdare regelverk 
för möjligheten till personlig assistans vilket genererar att falla tillbaka på 
kommunerna. Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad 
inflyttning till kommunen kan också ge fler personer med behov av 
gruppboende LSS. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29, § 62, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefen Emma Pihl. 

l. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja planeringen av nytt 
gruppboende enligt LSS. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja förstudie för 
nybyggnation av gruppboende enligt LSS. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ l .Q't 
1-9 

Dnr KS 000552/2016 - 800 

Detaljplan för Banken 1 i Båstad - Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Båstad och avgränsas av Köpmansgatan i 
sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostads bebyggelse i nordost 
och sydost. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). Fastighets HB Aron 
har 2017-05-23 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende Banken 1 
i centrala Båstad. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Intressenten ansöker om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i 
hela markplan samt med bostäder ovanpå och källarparkering undertill. 

Fastighets HB Aron vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna hyresrätter 
och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och 
samhällsfunktioner. Tanken är att ha både livsmedelshandel, saluhall för lokalt 
producerad frukt och grönt, butikslokaler och cafe med uteservering. 

Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). Utöver en byggnadshöjd om 
3,5 respektive 5,5 meter får vind inredas (v). Mark (markerad med x) längs 
Köpmansgatan ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Se nedanstående bild. 
Detaljplan, 1419, vann laga kraft 1986-10-15. 

För att underjordiskt garage, lokaler för centrum verksamhet (tex handel) samt 
bostäder på övervåning ska kunna uppföras på fastigheten Banken 1 måste 
gällande detaljplan ändras. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-08-14. 
1. Ansökan om planbesked, 2017-05-23. 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Banken 1 i Båstad får 
upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

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

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

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

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Banken 1 i Båstad får 
upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 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 au§ 1%' 
eo 

Dnr KS 000719/2017 - 315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 i Båstads kommun -
Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u
område. För att marken ska bli lättare att nyttja och på så sätt mer attraktiv för 
verksamheter som kan befolka platsen under stora delar av dygnet behöver 
detaljplanen ses över avseende prickmark och u-område. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-06-21. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 får upprättas samt samråd 
får hållas. 

Föredragande 

Beslut 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 

Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 får upprättas samt samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 1}6 
0# 

Dnr KS 001259/2016 - 315 

Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Troll bäckenområdet -
Beslut om granskning 

Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom 
Trollbäckenområdet genom att justera en del av gällande detaljplan som är 
planlagd som allmän platsmark - "P-plats" till kvartersmark för parkering. Då 
detaljplanen enbart reglerar huvudmannaskapet prövades ett så kallat 
begränsat standardförfarande under samrådet enligt PBL 2010 :900. För att 
kunna använda det begränsade standardförfarandet behöver samrådskretsen 
godkänna planförslaget under samrådet. Eftersom alla i samrådskretsen inte 
har godkänt planförslaget måste planförfarandet övergå till standardförfarande 
vilket innebär att planförslaget skickas ut på en ny remissrunda (granskning) 
innan detaljplanen tas upp för beslut om antagande. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, 2017-08-14. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Plankarta 2017-08-14. 
Planbeskrivning 2017-08-14. 
Samrådsredogörelse 2017-08-14. 

1. Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet godkänns 
för granskning. 

Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet godkänns 
för granskning. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Svar på motion - Kommunens upphandling av 
livsmedelsprodukter 

Sida 

19 av 24 

Beskrivning av ärendet Bjäre Båstad Moderaterna har inkommit med en motion om högre 
kravställning vid upphandling av livsmedel till Båstads kommun med hänsyn 
till miljöpåverkan och hälsorisker. Båstads kommun uppfyller motionens 
yrkanden på alla punkter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall och måltidschef Ulla Johansson, 
daterad 2017-08-10. 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Inkommen motion från Bjäre Båstad Moteraterna. 
FFU livsmedel. 
Kvalitetskrav livsmedel Båstads kommun. 

1. Motionen bifalls. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 183 Dnr KS 000428/2016 - 460 

Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen återremitterade 2017-02-01, § 46 och 47, motionerna kring 
kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 
Motionerna var efter återremisserna uppe för förnyat beslut i 
utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52 och 53, där utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige besluta att syskonåkning/kompisåkning ska testas 
under en begränsad tid av en termin. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 53, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, daterad 2017-05-
09. 

Förvaltningens förslag 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Inkommen motion från Centerpartiet. 

1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Utredare/skolexpert Henrik Wagersten föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Christer de la Matte (M): Bifall till 
utbildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau§184 Dnr KS 001558/2015 - 460 

Svar på motion - Skolbusstrafik 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen återremitterade 2017-02-01, § 46 och 47, motionerna kring 
kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 
Motionerna var efter återremisserna uppe för förnyat beslut i 
utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52 och 53, där utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige besluta att syskonåkning/kompisåkning ska testas 
under en begränsad tid av en termin. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, daterad 2017-05-
09. 

Förvaltningens förslag 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Inkommen motion från Socialdemokraterna. 

1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Utredare/skolexpert Henrik Wagersten föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föres lår kommunfullmäktige besluta: 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
utbildningsnämndens 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

KS au§ 185 Dnr KS 000712/2017 - 600 

Projektledare lärmiljöer 

Båstads kommun står de närmaste åren inför stora fastighetsinvesteringar. 
Investeringarna har en avgörande betydelse för hur framtidens förskola och 
skola ska gestalta sig och har en mycket stor inverkan på Båstads Kommuns 
ekonomi för en lång tid framöver. Att dessa investeringar i förskolor och skolor 
baseras på en tydlig målbild för skolan i Båstad och på väl genomarbetade 
behovsanalyser, är en förutsättning både för ett resurseffektivt och hållbart 
genomförande och för att slutresultatet som svarar mot det framtida behovet. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 63, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från skolchef Sara Dam ber, daterad 2017-06-07. 

1. Utbildningsnämnden föreslår att det rekryteras en projektledare för 
lärmiljöer för skola och förskola. 

Skolchef Sara Dam ber föredrar ärendet. 

Christer de la Matte (M): Ärendet återremitteras för beredning av bland annat 
ekonomiska konsekvenser. 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande om återremiss från 
Christer de la Matte och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet återremitteras för beredning av bland annat ekonomiska 
konsekvenser. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 186 Dnr KS 000837 /2017 - 200 

Överlåtelse och försäljning av fastigheten Östra Karup 6:10 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har upprättat en detaljplan för Östra Karup 6:7 vilken plan 
vunnit laga kraft och under innevarande år av kommunen byggts ut med 
infrastruktur. Planen innefattar totalt 47 tomter för småhus och två områden 
för flerfamiljshus, varav kommunen äger 41 småhustomter och ett område för 
flerfamiljshus. Företrädare för kommunen har fört en dialog med ett antal 
intressenter om området för flerfamiljshus. I denna dialog har Gösta Bengtsson 
Fastighets AB på ett konkret och genomarbetat sätt förklarat sig intresserad av 
att bebygga kommunens område för flerfamiljshus, fastigheten Östra Karup 

Underlag till beslutet 

6: 10, och bygga ut fastigheten med hyreslägenheter, totalt 24 lägenheter varav 
i en första etapp med 8 lägenheter. Mot bakgrund härav har bilagda 
köpekontrakt upprättats. Fastigheten Östra Karup 6:10 omfattar 5.855 
kvadratmeter. Bolaget kommer att bilda ett helägt dotterbolag som kommer att 
förvalta och upplåta lägenheterna. I köpekontraktet redovisas den tilltänkta 
byggnationen. Avsikten är att byggnationen av etapp 1 påbörjas innevarande 
år. Köparen har att då att fullfölja vad som regleras i köpekontraktet samt att 
därutöver erlägga avgifter för va, el, fiber och avgifter till 
gemensamhetsanläggningen för allmän plats inom planområdet. 

Tjänsteskrivelse från t.f. exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2017-08-
07. 
Bilaga 1. Köpekontrakt. 

Förvaltningens förslag 1. Fastigheten Östra Karup 6:10 överlåtes och försäljs till Gösta Bengtsson 
Fastighets AB för en köpeskilling om enmiljonåttahundratusen (1.800.000) 
kronor och i övrigt på de villkor som regleras i köpekontrakt undertecknat av 
köparen 2017-08-03. 

Föredragande T.f. exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Fastigheten Östra Karup 6:10 överlåtes och försäljs till Gösta Bengtsson 
Fastighets AB för en köpeskilling om enmiljonåttahundratusen (1.800.000) 
kronor och i övrigt på de villkor som regleras i köpekontrakt undertecknat av 
köparen 2017-08-03. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 187 Dnr KS 001747 /2012 - 500 

Angående beslut om föreläggande från Länsstyrelsen om 
inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
för del av Öllövstrand 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen beslutade 2017-06-19 om Båstads kommun ska inrätta 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten vid del av Öllövstrand 
utanför Båstad genom en allmän anläggning. Verksamhetsområdet ska minst 
omfatta fastigheterna Öllövstrand 43:2, 43:3, 43:4, 43:5, 43:6, 43:7, 43:8, 43:9 
och 43:55 i Båstads kommun. 

Föredragande 

Notering 

Beslut 

Båstads kommun överklagade genom t.f. kommunchef Jan Bernhardsson 
Länsstyrelsens beslut 2017-07-13 och bad då samtligt om anstånd i ärendet för 
utvecklande av synpunkter och skäl för överklagandet. Länsstyrelsen beviljade 
anstånd till och med 2017-08-31 . Kommunen behöver nu begära ytterligare 
anstånd så att ärendet hinner behandlas av kommunstyrelsen 2017-09-06. 

T.f. kommunchef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att begära förlängd svarstid till 2017-09-14 så att 
ärendet hinner behandlas politiskt av kommunstyrelsen 2017-09-06. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


