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Plats och tid:

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen tisdagen den 19 september 2017 kl 09:00-17 :00

Beslutande:

Bo Wendt (BP), Ordförande
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande, deltar ej i beslut§ 194
Christer de la Matte (M), deltar ej i beslut§ 194
Gösta Gebauer (C), deltar ej i beslut§ 194

Övriga
närvarande:

Eddie Grankvist (BP), ej tjänstgörande ersättare
Thomas Nerd (S), ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare
Kristina Geiger, kommunchef
Catharina Elofsson, kanslichef
Sofia Nygren, sekreterare
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, del av mötet
Elin Ax, kommunjurist, del av mötet
Henrik Andersson, bildningschef, del av mötet
Filippa Swanstein, integrationschef, del av mötet
Helene Steinlein, kulturstrateg, del av mötet
Gilla Törnhagen Sköld, IoF-chef, del av mötet
Per-Martin Boklund, enhetschef individ och familj, del av mötet
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet
Lisa Rönn berg, samhällsbyggnadschef, del av mötet
Olof Sellden, planchef, del av mötet
Per Sellden, t.f. exploateringsingenjör, del av mötet
Kristina Bell, planarkitekt, del av mötet
Henrik Eliasson, planarkitekt, del av mötet
Andreas Jansson gatu- och trafikingenjör, del av mötet

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Gösta Gebauer (C), ersättare Ingela Stefansson (S)
Ko

-, unkontoret i Båstad, tisdagen den 26 september kl. 16:00
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KS au§ 188

Dnr KS 000027 /2017 - 903

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 201709-19
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.
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.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C) .
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S).
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 26 september 2017 kl. 16:00.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KS au§ 189

Dnr KS 000028/2017 - 903

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-09-19
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente ål igger 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:

Informationspunkt 4A utgick.
Nya lnformationspunkter:
F) Information angående lokalisering av återvinningscentral.
G) Information angående avtal med Bio Scala.
H) Information angående utredning om kommunens fastighetsorganisation.
I) Information angående civilförsvar och beredskap.
J) Information om försörjningsstöd och delegation.
K) Information angående förslag på hantering av överskott från
flyktingverksamhet.
Extraärende:
§ 210, Väckt ärende - Utvärdering av skötselavtal avseende grönyteskötseln.

Justerandes si naturer
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KS au§ 190

Dnr KS 000029/2017 - 903

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-09-19
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente§ 26 kan utskottet vid varje enskilt
sammanträde besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på
sammanträdet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande
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KSau§191

Dnr KS 000031/2017 - 900

lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 201709-19
Beskrivning av ärendet

A) UTGICK - Information från staben angående pågående projekt.
Utveckningsstrateg/stabschef Brita Jervidalo Jensen.
B) Information angående Sydvatten. Teknik och servicechef Jan Bernhardsson.
C) Information angående exploateringsprojekt i kommunen. Exploateringsingenjör Per Sellden och Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson.
D) Information angående kulturavdelningens verksamhet och utveckling.
Kulturstrateg Helene Steinlein.
E) Återkoppling enligt årshjul av systematiskt kvalitetsarbete för
vuxenutbildning. Bildningschef Henrik Andersson.
F) Information angående lokalisering av återvinningscentral. Teknik- och
servicechef Jan Bernhardsson.
G) Information angående avtal med Bio Scala. Kommunstyrelsens ordförande
Bo Wendt.
H) Information angående utredning om kommunens fastighetsorganisation.
Teknik- och servicechefJan Bernhardsson.
I) Information gällande civilförsvar och beredskap. Kommunstyrelsens
ordförande Bo Wendt.

J) Information om försörjningsstöd och delegation. Kommunchef Kristina
Geiger, bildningschef Henrik Andersson, kommunjurist Elin Ax, enhetschef
Individ och familj Per-Martin Boklund och IoF-chef Gilla Törnhagen Sköld.
K) Information angående förslag på hantering av överskott från
flyktingverksamhet. Integrationschef Filippa Swanstein och Bildningschef
Henrik Andersson.

Justerandes si naturer
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KS au§ 192

Dnr KS 001010/2016 - 603

Ansökan - provsmakningstillstånd (VejbyVingård)
Beskrivning av ärendet

Ansökan om tillstånd att arrangera provsmakning av vin till allmänheten på
Vejby Vingård, Västraljungbyvägen 319, Vejbystrand, har inkommit från
ovanstående bolag. Önskade serveringslokaler är vingårdens "showroom" och
uteservering enligt ritning dnr KSOOlOl0/2016-603. Önskade serveringstider
är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från enhetschef IoF Per-Martin Boklund, daterad 2017-09-11.
Bilaga: Utredning med ritning dnr KSOOlOl0/2016-603

Förvaltningens förslag

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 och 7 §§ beviljas Jeppe Appelin /7407183594/ tillstånd att anordna provsmakning av egenproducerat vin till
allmänheten på Vejby Vingård, Västraljungbyvägen 319, Vejbystrand.
2. Serveringslokal är showroom och uteservering enligt ritning dnr
KSOOlOl0/2016-603.
3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt.

Föredragande

Enhetschef IoF Per-Martin Boklund föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
l. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 och 7 §§ beviljas Jeppe Appelin /7 40718
3594/ tillstånd att anordna provsmakning av egenproducerat vin till
allmänheten på Vejby Vingård, Västraljungbyvägen 319, Vejbystrand.

2. Serveringslokal är showroom och uteservering enligt ritning dnr
KSOOlOl0/2016-603.
3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt.

Utdrags bestyrkande

Justerandes signaturer
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2017-09 -11
Handläggare: Per-Martin Boklund

1 (1)

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr: KS 001010/2016 - 603

Ansökan - Tillstånd för servering av alkoholdrycker
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 och 7 §§ bevilja Jeppe Appelin /7 40718-3594 / tillstånd
att anordna provsmakning av egenproducerat vin till allmänheten på Vejby Vingård,
Västraljungbyvägen 319, Vejbystrand.
2. Serveringslokal är showroom och uteservering enligt ritning dnr KSOOlOl0/2016-603.
3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om tillstånd att arrangera provsmakning av vin till allmänheten på Vejby Vingård,
Västraljungbyvägen 319, Vejbystrand, har inkommit från ovanstående bolag. Önskade serveringslokaler är vingårdens "showroom" och uteservering enligt ritning dnr KSOOlOl0/2016603. Önskade serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt.
Bakgrund
Vinprovningar av egenproducerat vin för förbokade sällskap.
Aktuellt
Då den sökande har tillverkning av vin från egenproducerade vindruvor kan ett stadigvarande
provsmakningstillstånd beviljas enligt Alkohollagens 8 kapitlet 7 §. Vid provsmakningstillstånd
är det inget krav på att det ska finnas matservering och därmed inget krav på kök
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 § är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohollagens 8
kapitel 17 § bedöms inte föreligga.

Ett provsmakningstillstånd kan därmed beviljas enligt ansökan.
Bildning och arbete
Per-Martin Boklund,
Enhetschef IoF

Beslutet ska expedieras till:
Per-Martin Boklund
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Utredning med ritning dnr KSOOlOl0/2016-603
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KS au§ 193

Dnr KS 000157 /2017 - 600

Finsam - Finansiell samordning
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 5 april beslut om att utreda ett finansiellt
samordningsförbund, samtidigt fattades beslut om att anslå medel för detta i
2018 års budget. Budgeten har förstäkts med 300 tkr för inrättande av ett
finansiellt samordningsförbund (FINSAM) tillsammans med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne i syfte att få fler i
arbete. Tillsammans med Ängelholm, Klippan, Örkelljunga och Perstorp
föreslås att samordningsförbundet e Nord Nordväst Skåne bildas från och med
180101.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2017-09-13.
Bilaga: Underlag inför bildandet av samordningsförbundet NNV Skåne

Förvaltningens förslag

1. Ingå i samordningsförbundet Nord Nordväst Skåne.
2. Anta föreslagen förbundsordning.
3. Att finansiering sker genom medel anslagna för ändamålet i budget 2018.
4. Utse ledamot och ersättare i samordningsförbundets styrelse.
5. Godkänna förslag på ekonomiskfördelning 2018.

Föredragande

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyr elsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Ingå i samordningsförbundet Nord Nordväst Skåne.

2. Anta föreslagen förbundsordning.
3. Att finansiering sker genom medel anslagna för ändamålet i budget 2018.
4. Utse ledamot och ersättare i samordningsförbundets styrelse.
5. Godkänna förslag på ekonomiskfördelning 2018.

Justerandes si naturer
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KS au§ 194

Dnr KS 000888/2017 - 700

Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads
kommun
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav under hösten 2016 förvaltningen i
uppdrag att genomlysa vård och omsorgsverksamheten syfte att identifiera
orsakerna till underskotten i verksamheten. Genomlysningen har gjorts i
samverkan med berörda verksamheter inom förvaltningen, utanför Vård och
omsorgsverksamheten.
Resultatet av denna genomlysning visar att verksamheten är effektiv och håller
hög kvalitet till jämförelsevis låga kostnader. Genomlysningen visar vidare att
en budgetförstärkning krävs för att säkra en adekvat budget men att det också
finns effektiviseringar i verksamheten att göra. Vård och omsorgsnämnden
fattade 2017-08-24 beslut om att begära budgetanpassning i nivå med
genomlysningens resultat. Till budget 2018 föreslås en mindre
budgetanpassning än den Vård och omsorgsnämnden föreslår, men den tar
hänsyn till sådana poster som i rapporten benämns kostnadsposter som inte
inkluderats i budgeten och kostnadsposter som inte har tillräcklig täckning
vilket motsvarar 5,8 mkr givet dagens volym av hemvårdstimmar. En
inköpseffektivisering, minskning av övertid och sjukfrånvaro samt bättre
bilanvändning om 1,55 mkr ska också hanteras i budget 2018. Sammantagen
budgetanpassning är då 4,25 mkr. Dessutom finns i Budget 2018 ett sparbeting
om 1,5 mkr som verksamheten ska uppnå för 2018.

Underlag till beslutet

Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun Slutrapport
Tjänsteskrivelse från kommunchef Kristina Geiger

Vård och omsorgsnämndens förslag

1. Begära omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017).
2. Begära budgetanpassning enligt rapportens rekommendation 1 för 2018 i
enlighet med rapporten (Se tabell 10 i rapporten).

Föredragande

Kommunchef Kristina Geiger och vård- och omsorgschef Emma Pihl.

Notering:

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

Yrkanden

Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar:
1. Avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om medel för innestående år,

2017.
2. Uppdra till budgetberedningen att hantera Vård- och omsorgsnämndens
begäran om medel till budget 2018.
Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Propositionsordningar

Ordförande Bo Wendt ställer proposition på framfört yrkande och finner att
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om medel för innestående år,
2017.
2. Uppdra till budgetberedningen att hantera Vård- och omsorgsnämndens
begäran om medel till budget 2018.

Ju ste randes si naturer
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KS au§ 195

Dnr KS 000632/2016 - 906

Delårsrapport 2017-08-31
Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2017-08-31.
Resultatet för delåret uppgår till 14, 7 mkr. Helårsprognosen beräknas till
7,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -7,9 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 av ekonomichef Johan Linden.
Delårsrapport 2017-08-31

Förvaltningen beslut

1. Delårsrapport per 2017-08-31 för Båstads kommun godkänns
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapporten per 2017-08-31 för behandling.

Föredragande

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Delårsrapport per 2017-08-31 för Båstads kommun godkänns.
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2017-08-31 för behandling.

Justerandes signaturer
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KS au§ 196

Dnr KS 000916/2017 - 900

Medelpunkten - borgensåtagande
Beskrivning av ärendet

Kommunalförbundet Medelpunktens direktion har 2017-05-23 beslutat att
rekommendera medlemskommunerna att godkänna ett nytt borgensåtagande
för Medelpunkten. Förslaget till nytt borgensåtagandet baseras på en
fördelning utifrån kommunens andel av de senaste tre årens förbrukning.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse av ekonomichef Johan Linden
Bilaga: brev från Medelpunkten

Förvaltningen förslag

1. Godkänna ett borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel av
de senaste tre årens förbrukning.

Föredragande

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänner ett borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel
av de senaste tre årens förbrukning.

Justera ndes si naturer
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KS au§ 197

Dnr KS 000919/2017 - 900

Medelpunkten- medlemsansökan från Höganäs kommun
Beskrivning av ärendet

Höganäs kommun har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli
medlemmar i förbundet.
I förslaget till ny förbundsordning, som kommer att sändas ut för godkännande
under 2017, anges under rubriken Tillträde av ny medlem: Reglering av de
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan
samtliga förbundsmedlemmar.
Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten fattade den 29:e augusti
beslut om att godkänna förslaget till ekonomisk reglering för Höganäs inträde
den 1 januari 2018. Direktionen beslutade även att detta förslag ska sändas ut
till medlemskommunerna för vidare hantering.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse av ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-09-08
Två skrivelser från medelpunkten om borgensåtagande och medlemsansökan
Höganäs

Förvaltningen förslag

1. Båstads kommun godkänner Höganäs inträde i Kommunalförbundet
Medelpunkten.

Föredragande

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Båstads kommun godkänner Höganäs inträde i Kommunalförbundet
Medelpunkten.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

/n J BÅSTADS

~ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄ DESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-19

16 av 28

KSau§198

Dnr KS 000664/2017 - 903

Redovisning av partistöd för 2016
Beskrivning av ärendet

Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från
kommunfullmäktige.
2014 ändrades kommunallagen avseende att partierna årligen ska redovisa hur
de använt partistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till
kommunen senast den 30 juni året efter stödet erhållits.
Samtliga partier i kommunfullmäktige (Bjärepartiet, Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna samt
Miljöpartiet) som erhållit partistöd 2016 har lämnat in redovisning inom
tidsramen

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad 2017-09-08
Partiernas redovisningar av partistöd 2016

Förvaltningen förslag

1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2016 till
handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2016 till
Handlingarna.

Justerand es signaturer

Utdragsbestyrkande

IJlJ BÅSTADS

~ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-19

17 av 28

KS au§ 199

Dnr KS 000785/2017 - 800

Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03, § 123, att inte dela ut någon miljöpris
för 2017. I stället beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram nya kriterier för miljöpriset i kommunen samt plan för marknadsföring.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse av stabschefBrita Jervidalo Jensen, daterad 2017-06-27
Bilaga 1. Förslag till revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris
Bilaga 2. Sveriges miljökvalitetsmål

Förvaltningen förslag

1. Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns enligt bilaga
att gälla fr.o.m. 2018-01-01.
2. Information och marknadsföring om Båstads kommuns miljöpris sker via
webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via
kommunens tillgängliga tryckta annonseringskanaler för att nå ut till
allmänheten.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns med
ändring av§ 4 ("nämnden" byts ut mot "kommunstyrelsen"), att gälla fr.o.m.
2018-01-01.
2. Information och marknadsföring om Båstads kommuns miljöpris sker via
webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via
kommunens tillgängliga tryckta annonseringskanaler för att nå ut till
allmänheten.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

IJlJ BÅSTADS

~ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-19

18 av 28

KS au§ 200

Dnr KS 000660/2016 - 500

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp
Beskrivning av ärendet

Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att
anpassas till gällande Jagar och förordningar samt till nya allmänna råd från
Naturvårdsverket (2010) .
Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt
gott skydd och att grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv.
Vattenskyddet avser att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i
Eskilstorp, Idrottsplatsen, Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en
god vattenkvalitet ur ett flergenerationsperspektiv.
Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet
som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl
punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från teknik och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 201709-11
Rapport_VSO Eskilstorp_l 70110,
VSO Föreskrifter Eskilstorp_l 70508A
Bilaga 1 - Eskilstorp_riskinventering
Bilaga 2 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys
Bilaga 3 - Riskanalys samt skyddsåtgärd
Bilaga 4 - Karta över VSO
Bilaga 5 - Karta med gränsmotivering
Bilaga 6 - Resistivitetsundersökning randzonen
Bilaga 7 - Resistivitetsundersökning norr Stensån

Förvaltningens förslag

1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Eskilstorp och att samråd hålles med
berörda.

Föredragande

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
l. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Eskilstorp och att samråd hålles med
berörda.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

li ll BÅSTADS

~ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-19
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KS au§ 201

Dnr KS 000520 /2017 - 500

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen,
Malen och Axelstorp
Beskrivning av ärendet

Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att
anpassas till gällande lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från
Naturvårdsverket (2010).
Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt
gott skydd och att grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv.
Vattenskyddet avser att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i
Eskilstorp, Idrottsplatsen, Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en
god vattenkvalitet ur ett flergenerationsperspektiv.
Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet
som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl
punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från teknik och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 201709-11
Rapport_VSO Axelstorp Idrottsplatsen Malen
VSO Föreskrifter IdrottsplatsenAxelstorp_170508A
Bilaga 1 - Karta över VSO
Bilaga 2 - Riskinventering
Bilaga 3 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys
Bilaga 4 - Riskanalys Idrottsplatsen Axelstorp
Bilaga 5 - Motiverad gränsdragning

Förvaltningens förslag

1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Idrottsplatsen/ Axelstorp/Malen och
att samråd hålles med berörda.

Föredragande

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Idrottsplatsen/ Axelstorp/Malen och
att samråd hålles med berörda.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

fru BÅSTADS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-09-19

20 av 28

KS au§ 202

Dnr KS 000470/2017 - 350

Tillköp av trafik för trafikåret 2018
Beskrivning av ärendet

För trafikåret 2018 föreslås ett tillköp för linje 523 där Båstads kommun och
Skånetrafiken finansierar linjen 50% vardera, i samma upplägg som tidigare år.
På grund av kostnadsökning för tillköpet samt genomgående lågt resande på
vissa turer föreslås att två turer, en i vardera riktning dras in. Därmed håller sig
verksamheten för tillköp inom befintlig budget.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 201709-13
Beslutsunderlag - Resandestatistik linje 523

Förvaltningen förslag

1. Teknik och Service får i uppdrag att för trafikåret 2018 göra tillköp på linje
523 med 10 turer per vardag, med förstärkt helgtrafik under sommarperioden
17 juni - 18 augusti.
2. Teknik och Service får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utreda
förutsättningarna för utökad kollektivtrafik i stråket Norrviken-Båstad-Östra
Karup.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Förvaltningen får i uppdrag att för trafikåret 2018 göra tillköp på linje
523 med 10 turer per vardag, med förstärkt helgtrafik under sommarperioden
17 juni - 18 augusti.
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utreda
förutsättningarna för utökad kollektivtrafik i stråket Norrviken-Båstad-Östra
Karup.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-19
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KS au§ 203

Dnr KS 001383/2016 - 315

Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie - Beslut om
granskning
Beskrivning av ärendet

Planområdet är beläget i centrala Grevie, se nedanstående bild, och avgränsas
av Järnvägsgatan i söder, torgyta samt parkering i öster samt befintlig
bostads bebyggelse i både väster och norr.
Båstadhem AB har 2016-10-13 inkommit med en förfrågan om planbesked
avseende fastigheten Hålarp 4:212, f.d kommunhuset, i Grevie samhälle.
Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter
(flerbostadshus) på fastigheten Hålarp 4:212 och sökte, 2016-09-20,
förhandsbesked för ändrad användning av bottenvåningen i det före detta
kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder (3
lägenheter). På ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. Gällande
detaljplan har markanvändningsbestämmelsen "A", kvartersmark för allmänt
ändamål. Bostäder inryms inte inom markanvändningen "A".
Myndighetsnämnden beslutade 2016-10-13 §117 att inte lämna positivt
förhandsbesked på grund av att föreslagen åtgärd strider mot gällande
detaljplan. Myndighetsnämnden ser positivt på den föreslagna åtgärden och
ställer sig positiv till att ändring av markanvändning prövas i en ändring av
detaljplanen. I översiktsplanen är planområdets markanvändning angivet som
befintlig bebyggelse. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-09, § 41 att ge
samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett så kallat inriktningsdokument för
Grevie samhälle. Syftet med Inriktningsdokumentet är att ta ett samlat grepp
för Grevie samhälle och hantera övergripande frågor såsom tex trafik- och
utbyggnadsstrukturer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter.
Grevie samhälle berörs av riksintresse Rörligt friluftsliv, kust, turism och
friluftsliv, 4 kap 2§ Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap
4§ Miljöbalken samt Högexploaterad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-09-07
Planbeskrivning, daterad 2017-09-06
Plankarta samt illustrations karta, daterad 2017-09-06

Förvaltningens förslag

1. Förslag till detaljplan för Hålarp 4:212 m.fl. fastigheter i Grevie godkänns för
att ställas ut för granskning.

Föredragande

Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Förslag till detaljplan för Hålarp 4:212 m.fl. fastigheter i Grevie godkänns för
att ställas ut för granskning.
Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande

IJlJ BÅSTADS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-09-19
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KS au§ 204

Dnr KS 000934/2017 - 315

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 - Vård - och omsorgsboendet beslut om antagande
Beskrivning av ärendet

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och
omsorgs boende i Förslöv. Detaljplanen syftar även till att skapa ett attraktivt
parkområde med höga natur- och rekreationsvärden.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse av planarkitekt Henrik Eliasson
Bilaga 1: Granskningsutlåtande, 2017-09-08
Bilaga 2: Plankarta och illustrationskarta, 2017-09-08
Bilaga 3: Planbeskrivning, 2017-09-08

Förvaltningen förslag

1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende godkänns för
antagande.

Föredragande

Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgs boende godkänns för
antagande.

Justerandes sie:naturer

Utdrae:sbestvrkande

ll lJ BÅSTADS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-09-19
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KS au§ 205

Dnr KS 000912/2017 - 315

Planprioritering 2017
Beskrivning av ärendet

Vid översyn av kommunens planprioritering konstaterar kommunen att det
fortsatt är högt tryck för att ta fram detaljplaner på Bjärehalvön. Antalet planer
som är högst prioriterade är till antalet 11 st och det totala antalet pågående
planärenden är 19 st. För att följa direktiven i Kommunstyrels ens
planprioritering, antagen i april 2017, föreslås tre planärenden att ändra
planprioritet.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden
Bilaga 1: Kommunstyrelsens planprioritering
Bilaga 2: Prioriteringsordning Planarbete, september 2017
Bilaga 3: Tidplan för pågående detaljplaner

Förvaltningens förslag

1. Ändra prioritetsordningen för planärende Repslagaren 22 (Hotell Skansen)
till prioritet 2, Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) till prioritet 2 samt
Tunet 1 (bostäder Ängelholmsvägen) till prioritet 2.

Föredragande

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Ändra prioritetsordningen för planärende Repslagaren 22 (Hotell Skansen)
till prioritet 2, Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) till prioritet 2 samt
Tunet 1 (bostäder Ängelholmsvägen) till prioritet 2.

Justera ndes signaturer

Utdrags bestyrkand e

BÅSTADS
KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-19
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KS au§ 206

Dnr KS 000895/2017 - 300

Svar på remiss - Regional transportinfrastrukturplan 20182029 - Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
Beskrivning av ärendet

Region Skåne har skickat ut förslag till Regional Transportinfrastrukturplan
2018-2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss.
Remisshandlingen fokuserar på hur ramen på 4 442 miljoner kronor ska
fördelas på det statliga vägnätet för att uppnå den målbild som sattes i Strategi
för ett hållbart transportsystem. Målen innebär bland annat ändringar i
färdmedelsfördelning för både person- och godstrafik och arbete för förbättrad
tillgänglighet.

Underlag till beslutet

1. Helsingborgs stads Remissvar Regional Transportinfrastrukturplan 20182029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne
2. Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer på Cykelvägsplan 20182029 för Skåne
3. Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029
4. Regional Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

Förvaltningens förslag

1. Bifall till Helsingborgs stads yttrande för Regional Transportinfrastrukturplan 2018- 2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för
Skåne.
2. Anta Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer för Cykelvägsplan
2018-2029 för Skåne.
3. Uppdra förvaltningen att skicka in yttranden senast 20 oktober 2017.

Föredragande

Planarkitekt Kristina Bell

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Bifall till Helsingborgs stads yttrande för Regional Transportinfrastrukturplan 2018- 2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för
Skåne.
2. Anta Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer för Cykelvägsplan
2018-2029 för Skåne.
3. Uppdra förvaltningen att skicka in yttranden senast 20 oktober 2017.

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande

u1] BÅSTADS
~ KOMMUN

SAMMANTRÄ DESPROTOKO LL
Sammanträd esdatu m

Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-09-19
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KS au§ 207

Dnr KS 000238/2017 - 315

Svar på väckt ärende - Prioritering av detaljplaneläggning för
företagsområde i Förslöv
Beskrivning av ärendet

Centerpartiets väckte ärende om att planlägga verksamhetsmark väster om väg
105 i Förslöv 2017-02-23. Under 2016/2017 har Förvaltningen arbetat
strategiskt med Förslöv samhälle där utpekad yta behandlas. Förvaltningens
arbete med Inriktningsdokument Förslöv väntas att bli antaget av
kommunfullmäktige under höst/vinter 2017, därefter kan ett detaljplanearbete
påbörjas.

Underlag till beslutet

Bilaga 1 Ärende KS - Planläggning företagsområde Förslöv

Förvaltningen förslag

1. Ärendet bifalls.

Föredragande

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Ärendet bifalls.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

li ll BÅSTADS

~ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPRO TO KO LL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-19
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KS au§ 208

Dnr KS 000523/2017 - 600

Namnsättning av planerat vård - och omsorgsboende och ny väg
i Förslöv (Förslöv 2:4)
Beskrivning av ärendet

Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv.
Den föreslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är
inne i sin slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för
själva boendet och ett gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det
nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområdet. Vård- och
omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga Park". Namnförslaget
bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället föreslås
namnen "Lingården" och "Linvägen" för att anknyta till linbastun i området..

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, 2017-09-04
Protokollsutdrag VN §61/2017
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu

Förvaltningen förslag

1. Det nya vård- och omsorgs boendet i Förslövs namn ska vara "Lingården."
2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet "Linvägen.

Vård- och omsorgsnämndens förslag

Det nya vård - och omsorgs boendet i Förslövs namn ska vara "Haga park."

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Det nya vård- och omsorgs boendet i Förslövs namn ska vara "Lingården."
2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet "Linvägen."

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

ITil BÅSTADS

~ KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-19
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KS § 209

Dnr KS 000041/2017 - 600

Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup
Beskrivning av ärendet

Namnkommitten föreslog i skrivelse den 17 februari att namnet på det nya
bostadsområde som växer fram i Östra Karup ska vara Stinehov. I
sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen den 1 mars 2017 beslöt KS att
stavningen ska vara Stinehof och inte som Namnkommitten föreslagit, Stinehov

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från Kart/GIS-chef Annika Jern, daterad 2017-08-22
Mail från Lantmäteriet

Förvaltningen förslag

1. Att stavningen av det nya bostadsområdet i Östra Karup ska vara Stinehov.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att stavningen av det nya bostadsområdet i Östra Karup ska vara Stinehov.

Justerandes signaturer

Utdrar,sbestvrkande

BÅSTADS
KO MMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-19
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KS § 210

Dnr KS 000979 /2017 - 200

Väckt ärende - Utvärdering av skötselavtal avseende
grönyteskötseln
Beskrivning av ärendet

Ingela Stefansson (S) väcker nytt ärende vid dagens sammanträde gällande
utvärdering av skötselavtal avseende grönyteskötseln.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Ärendet får väckas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

