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Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kommunkontoret i Astrakanen, onsdagen den 25 oktober 2017 kl 09:00-16:40 

Inge Henriksson (BP), Ordförande 
Ingela Stefansson (SJ, 2:e vice ordförande, deltar ej i beslut§ 240 
Christer de la Motte (M), deltar ej i beslut§ 240 
Gösta Gebauer (C), deltar ej i beslut§ 240 
Eddie Grankvist (BP), tjänstgörande ersättare 

Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Geiger, kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Sofia Nygren, sekreterare 
Karin Hesselgren, divisionschef Region Skåne, del av mötet 
Håkan Kerren, verksamhetschef Intra prehospital vård, region Skåne, del av mötet 
Magnus Olsson, enhetschef ambulansverksamhet, Region Skåne, del av mötet 
Roger Larsson, stadsarkitekt, del av mötet 
Olof Sellden, planchef, del av mötet 
Kristina Bell, planarkitekt, del av mötet 
Henrik Eliasson, planarkitekt, del av mötet 
Emma Johansson, planarkitekt, del av mötet 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, del av mötet 
Sofia Boivie, fastighetsstrateg, del av mötet 
Sven-Inge Granlund, teknik- och fritidschef, del av mötet 
Ingmar Lundström, projekt- och utredningsingenjör, del av mötet 
Sara Damber, skolchef, del av mötet 
Elisabet Edner, ekonom, del av mötet 
Henrik Andersson, bildnings chef, del av mötet 
Filippa Swanstein, integrationschef, del av mötet 
Per-Martin Boklund, enhetschef individ och familj, del av mötet 
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet 

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

Kommu_nkontoret i Båstad, tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 16:00 

§§ 217-243 
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KSau§217 Dnr KS 000027 /2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-25 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån val protokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Christer de la Motte (M). 

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

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 16:00. 

usterandes si naturer 
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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: 

Dagordningen godkänns efter följande justeringar 

Ärende 21, Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022, utgår. 

Extraärenden: 

§ 240, Förslag till revidering av budget 2018 och plan 2018-2019 

§ 241, Utredningsuppdrag till förvaltningen avseende fastigheten Plommonet 

§ 242, Väckt ärende - Beredning av motioner och medborgarförslag 

§ 243, Väckt ärende - Besvarande av e-post från allmänheten 

Utdra sbes rkande 
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Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-10-25 

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 

Utdra sbes rkande 
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lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-25 

A) Ambulans och insatstider på Bjäre. Verksamhetschef Intra prehospital vård, 
Region Skåne Håkan Karren, Karin Hesselgren, divisionschef Region Skåne, 
Magnus Olsson, enhetschef ambulansverksamhet, Region Skåne. 

B) Skriftlig information angående ridleder i kommunen. Mark- och fritidschef 
Sven-Inge Granlund. 

Utdra sbes rkande 
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Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1- beslut om 
granskning 
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Beskrivning av ärendet Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning för blandad 
bostads bebyggelse i anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Vidare syftar 
planen till att legalisera befintlig bebyggelse som har uppförts med avvikelse 
från gällande detaljplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-10-11 
Bilaga 1: Samrådsredogörelse, 2017-10-13 
Bilaga 2: Plankarta, 2017-10-13 
Bilaga 3: Illustrationskarta, 2017-10-13 
Bilaga 4: Planbeskrivning, 2017-10-13 

Förvaltningens förslag 1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 godkänns för granskning. 

Föredragande Henrik Eliasson, Planarkitekt föredrar ärendet 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 godkänns för granskning. 

Utdra sbes rkande 
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KS au§ 222 Dnr KS 001051/2017 - 315 

Detaljplan för Östra Karup 24:2 (Willab Garden) 

Beskrivning av ärendet Planområdet är en del av verksamhetsområdet kallat Båstadporten i Östra 
Karup och avgränsas av väg 115 i norr, äldreboendet Åsliden i öst och i övriga 
vädersträck kringgärdas fastigheten av andra företag inom 
verksamhetsområdet. Planområdet omfattar cirka 4 hektar (39 700 m2

). 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Willab Garden AB har 2017-09-07 inkommit med förfrågan om planbesked 
avseende del av fastigheten Östra Karup. 24:2. 
Intressenten ansöker om större byggrätt inom fastigheten för 
kontorsverksamhet samt lunchservering. 

Berörd del av fastigheten ligger inom detaljplan Östra Karup 21: 17mfl och är 
planlagd för J2 (Småindustri och lager samt grossistverksamhet och/ eller 
handel med skrymmande varor samt kontor). Exploateringsgraden i bruttoarea 
för fastigheten är begränsad till 0,4, högsta tillåtna totalhöjd är 7,5 m. 

Utdrag ur gällande detaljplan Östra Karup 21:17 m.fl. 
För att intressenten ska kunna utöka sin befintliga verksamhet samt kunna 
bedriva lunchservering måste gällande detaljplan ändras. 

Tjänsteskrivelse av Henrik Eliasson, daterad 2017-10-10 
Bilaga 1 -Ansökan om planbesked, 2017-09-07 
Bilaga 2 - Situationsplan 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Östra Karup 
24:2 får upprättas samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljö
konsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 

Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Östra Karup 
24:2 får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 

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

Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att 
göra några mindre ändringar i gällande detaljplan. Ändringarna avser 
möjligheten att bygga underjordiska garage, en justering av en 
användningsgräns samt möjlighet att uppföra radhus på fastighet där gällande 
plan endast medger flerbostadshus. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Henrik Eliasson daterad 2017-10-10 
Bilaga 1, planansökan 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5: 17 m fl. får upprättas samt samråd får 
hållas. 

Föredragande 

Beslut 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 
3. Planavtal ska upprättas med Tuvelyckan AB. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 

Planarkitekt Henrik Eliasson föredarar ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl. får upprättas samt samråd får 

hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med Tuvelyckan AB. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 

miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas .. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lnriktningsdokument för Förslövs utveckling - Beslut om 
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Beskrivning av ärendet Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning 
för tätortens framtid. lnriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och 
politiker. Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts i en 
samrådsredogörelse (bilaga 2) och dokumentet har reviderats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2017-10-04 
Bilaga 1, Inriktningsdokument för Förslöv 
Bilaga 2, Samrådsredogörelse 
Bilaga 3, Dokumentation mingel 170425 
Bilaga 4, Social konsekvensanalys 
Bilaga 5, Måluppfyllelse 

Förvaltningens förslag 1. Inriktningsdokument för Förslöv antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i samrådsredogörelsen. 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet 

Yrkanden Ingela Stefansson (SJ, Gösta Gebauer (C), Christer de la Matte (M), Eddie 
Grankvist (BP) och Inge Henriksson (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Inriktningsdokument för Förslöv antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i samrådsredogörelsen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Svar på remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har skickat ut förslag till Nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 på remiss. Remissen ska besvaras senast 30 november 2017. 
Remisshandlingen fokuserar på hur den statliga planeringsramen ska fördelas 
och prioriteras för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de 
transportpolitiska målen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planarkitekt Kristina Bell, daterad 2017-10-17 
Familjen Helsingborgs yttrande över förslag till Nationell Plan för 
transportsystemet 2018-2029. 

Förvaltningen förslag 1. Bifall till Familjen Helsingborgs yttrande över förslag till Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029. 
2. Uppdra förvaltningen att skicka in yttrandet senast 30 november 2017. 

Föredragande Planarkitekt Kristina Bell föredrar ärendet 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningen förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta Familjen Helsingborgs yttrande såsom eget. 

2. Uppdra förvaltningen att skicka in yttrandet senast 30 november 2017. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 226 Dnr KS 000776/2017 - 315 

Svar på remiss - Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 
2017:64)- Dnr N2017/04517/PBB 

Beskrivning av ärendet Delbetänkandet handlar om hur de lagstiftade kraven på kommunerna att göra 
detaljplaner kan begränsas. Skälet att ett delbetänkande är ute på remiss är för 
att regeringen önskar att effektivisera/påskynda processen med att kunna ta 
fram detaljplaner. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningen förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

Förslagen som delbetänkandet lämnar är att behålla detaljplanen som 
huvudsakligt instrument, framförallt för planer som är betydelsefulla för 
kommunen och de planer som kräver miljökonsekvensbeskrivning. Enligt 
delbetänkandet ska mindre förändringar av bebyggelsestrukturen kunna göras 
genom bygglov eller via förhandsbesked. Exempel som nämns är ändrad 
användning för befintlig byggnad som inte har någon omgivningspåverkan och 
nybyggnad av en eller flera nya byggnader som i allt väsentligt ansluter till den 
befintliga bebyggelsestrukturen. 

Remissen ger förslag på hur kriterier för samlad bebyggelse och tät bebyggelse 
ska definieras med syfte att kunna avgöra om tillkommande bebyggelse ska 
hanteras genom detaljplan eller via bygglov. Länsstyrelsen ges i uppdrag att 
peka ut vilka områden som utgör tät- respektive samlad bebyggelse. 

Tjänsteskrivelse av planchef Olof Sellden 
Detaljplanekravet, Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen 

1. Anta förvaltningens remissvar som sitt eget och översända snarast till 
N äringsdepartementen. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C): Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förvaltningens 
remissvar som sitt eget och översänder snarast till Näringsdepartementen. Om 
det uppkommer justeringar vid kommunstyrelsens sammansträde 2017-11-08 
ska dessa omgående översändas till Näringsdepartementet. 

Ordföranden ställer proposition på Gösta Gebauer (C) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Anta förvaltningens remissvar som sitt eget och översända snarast till 
N äringsdepartementen. 

2. Om det uppkommer justeringar vid kommunstyrelsen sammansträde 2017-
11-08 ska dem omgående översändas till Näringsdepartementet. 

Utdra sbes rkande 
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KS au§ 227 DnrKS001508/2016-600 

Program och beslut om styrgrupp för om - och tillbyggnad av 
Förs lövs skola 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs 
skola F-6. Projektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. 
Projektet kommer även att på- verka högstadiet då verksamheten önskar skapa 
en invändig länk mellan högstadiet och F-6 samt möjlighet till framtida 
utbyggnad av högstadiet. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningen förslag 

Föredragande 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett 
underlag som visar att fem av sju skolenheter i kommunen bland annat 
Förslövs skola F-6 inte är anpassade till da- gens utbildning och de krav som 
finns i skollagen och läroplaner. 

I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 togs följande beslut: 
Förvaltningen får i upp drag att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybyggnad av grundskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Förvaltningen har tagit fram en förstudie innehållande placering, omfattning, 
ytor och en kal- kyl baserad på tidiga skisser. Förstudien presenterades som en 
muntlig informationspunkt på KS au 2017-07-17. 

Därefter har en programhandling daterad 2017-10-25 tagits fram som underlag 
till beslut. Förslaget innebär en tillbyggnad av skolan på ca 4300 kvm samt en 
modernisering av befintlig byggnad på ca 1500 kvm. 

För att säkerställa projektets inriktning avseende projekterting och byggnation 
föreslås att en politisk tillsatt styrgrupp till projekten bildas. 

Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets 
målsättning avseende funktion, tid och ekonomi. 

Tjänsteskrivelse av Sofia Boivie, daterad 2017-10-20 
Bilaga: Granskning -programhandling Förslövs skola 

1. bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 
2mkr2017 
40 mkr 2018 
23 mkr 2019 

2. För att gå vidare med projektering och nybyggnad för Förslövs skola F-6 
enligt föreslagen programhandling. En politisk styrgrupp ska utses av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Fastighetsstrateg Sofia Boivie föredrar ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Yrkanden 

Propositionsordningar 

Ajournering 

Beslut 

Christer del la Motte (M): 1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag för 
att åtgärda akuta arbetsmiljöproblem. 2. Återremiss med yrkande om att 
förvaltningen bereder beslutsunderlag. 

Ordföranden ställer proposition på Christer del la Motte (M) och Gösta Gebauer 
(C) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Mötet ajournerades i 1 minut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag för att åtgärda akuta 
arbetsmiljöproblem. 

2. Återremiss med yrkande att förvaltningen bereder beslutsunderlag. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 228 Dnr KS 000518/2017 - 600 

Program och beslut om styrgrupp för ombyggnation av Västra 
Karups skola 

Beskrivning av ärendet Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett 
underlag som visar att fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Västra 
Karups skola F-6 inte är anpassade till dagens utbildning och de krav som finns 
i skollagen och läroplaner. Dessutom har under en längre tid har några av 
lärarkollektivet upplevt besvär med inomhusmiljön i byggnadens laka- ler. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningen förslag 

Föredragande 

I Kommunstyrelsens arbetsutskott presenterades en projektplan avseende 
ombyggnation av Västra Karups skola. Syftet var att tillsammans med 
verksamheten kartlägga befintligt samt kommande behov av skollokaler för 
Västra Karups skola samt se över vad som är lämpligast att göra med befintliga 
byggnader ur ett ekonomisk-, drift/energi- och verksamhetsperspektiv. I 
projektplanen står att ett förslag ska tas fram som redovisar hur man 
säkerställer skollokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga 
lärmiljöer och arbetsmiljölagens krav. 

Förvaltningen har tagit fram en förstudie innehållande placering, omfattning, 
ytor och en kalkyl baserad på tidiga skisser. Förstudien presenterades som en 
muntlig informationspunkt på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17. 

Därefter har en programhandling daterad 2017-10-25 tagits fram som ligger 
som underlag för beslut. Förslaget innebär en tillbyggnad av skolan på 660 kvm 
samt en modernisering av be- fintlig byggnad på 2400 kvm. 

För att säkerställa projektets inriktning avseende projekterting och byggnation 
föreslås att en politisk tillsatt styrgrupp till projekten bildas. 

Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets 
målsättning avseende funktion, tid och ekonomi. 

Tjänsteskrivelse av Sofia Boivie, daterad 2017-10-20 
Bilaga: Programhandling Västra Karups skola F-6 

l. Bevilja 19 mkr för år 2019 utöver den befintliga budgeten på 1 mkr 2017 
10 mkr år 2018 
17 mkr år 2019 

2. För att gå vidare med projektering och ombyggnad för Västra Karups skola F-
6 enligt föreslagen programhandling. En politisk styrgrupp ska utses av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

Ingela Stefansson (S): 1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag för att 
åtgärda akuta arbetsmiljöproblem. 2. Återremiss med yrkande att 
förvaltningen återkommer med helheten för en optimal skolorganisation med 
antal skolor, tidsplan och budget. 

Ordföranden ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) yrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag för att åtgärda akuta 
arbetsmiljöproblem. 

2. Återremiss med yrkande att förvaltningen återkommer med helheten för en 
optimal skolorganisation med antal skolor, tidsplan och budget. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 229 Dnr KS 000770/2012 - 500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun (plus
och minuslista) 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har utrett alternativa placeringar till Svenstad för en ny 
återvinningscentral (ÅVC). Utredningen har utöver ekonomin även belyst 
aspekter för miljö, hållbarhet, landskaps bild och logistik. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

NSR har tidigare tagit fram en lokaliseringsutredning och ansett att område 
kring Förslöv har bäst förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC. Detta har 
sedan beslutats av NSR:s styrelse. 
Enligt ägardirektivet för NSR så finansieras återvinningscentralerna genom en 
solidarisk modell baserat på antalet besökare i de olika kommunerna. 
NSR har framställt att en ny återvinningscentral i Svenstad inte ryms inom den 
solidariska modellen med konsekvensen att kommunen själv får finansiera 
merkostnaden för en ny ÅVC vid en fortsatt placering vid Svenstad. 

De föreslagna lokaliseringarna kring Förslöv är Vistorps industriområde, 
Bokesliden/Killerödsvägen norr om Förslöv, norr om stationen väster om väg 
105 och norr om stationen öster om väg 105 intill tunnelmynningen. 

Jämförelsen av de olika lokaliseringarna avseende infrastruktur, 
landskapsbildsskydd, omkringliggande bebyggelse/landskap, buller och 
hållbarhet visar fördelar att placera en ny återvinningscentral öster om väg 105 
vid tunnelmynningen i Förslöv. Den lokaliseringen skulle bekostas i den 
solidariska modellen enligt ägardirektivet för NSR. 
En ny återvinningscentral i Svenstad ger en ökad driftkostnad på 4,1 miljoner. 
Den skulle inte finansieras inom den solidariska modellen då synergier inom 
NSR-kollektivet uteblir. 

Driftkostnaden för nuvarande återvinningscentral i Svenstad är ca 5,6 miljoner. 

Tjänsteskrivelse av teknik och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 17-10-13 
Bilaga 1. Lokaliseringsutredning från NSR, daterad 2017-01-18 

1. Förslöv, öster om väg 105 intill tunnelmynningen förordas som 
huvudalternativ för lokalisering av ny återvinningscentral inom Båstads 
kommun. 

2. Beslut i kommunfullmäktige§ 86 2015-05-04 upphävs. 

Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredra ärendet. 

Ingela Stefansson (S) och Inge Henriksson (BP): bordlägga ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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20 av 37 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på sitt eget och Ingela Stefanssons (S) yrkande 
och finner bifall för detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta: 

1. Ärendet bordläggs. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 230 Dnr KS 000798/2017 - 905 

Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 

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. Väljer Båstads kommun att ej skriva på det nya 
aktieägaravtalet kommer det gamla avtalet att fortsätta löpa till år 2030. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Ärendet återremitteras 2017-08-23. Förvaltningen fick 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. 

Tjänsteskrivelse av ekonom Elisabeth Edner, daterad 2017-10-13 
Förslag till nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB. 
Bilaga 1 till förslag till nytt aktieägaravtal. Karta och fastighetsbeteckning 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. 
Bilaga 10 Jämförelse av renhållningstaxor 2017 
Bilaga 11 Resultaträkning 2012 och 2016 

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

Ekonom Elisabeth Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet bordläggs. 

Utdra sbes rkande 
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KSau§231 Dnr KS 001098/2017 - 200 

Hyreskontrakt för lokal till natur- och skogsvårdspersonal 

Beskrivning av ärendet Teknik och service hyr lokal för omklädnad och förvaring i Boarp av Boarps 
Grönsakshall AB. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningen förslag 

Föredragande 

Beslut 

Lokalen används av personal som arbetar med skogs- och naturvård mm. 
Lokalen har upprustats med vatten och avlopp och toalett och en hårdgjord yta 
utomhus för förvaring. Hyresvärden har tagit fram ett nytt hyreskontrakt för 
upprustningen. 

Tjänsteskrivelse av Jan Bernhardsson, daterad 2017-10-12 
Hyreskontrakt för lokal till natur- och skogsvårdspersonal. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal med Boarps Grönsakshall 
AB. 
2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för Teknik och service. 

Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal med Boarps Grönsakshall 
AB. 
2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för Teknik och service. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 232 DnrKS000460/2017-350 

Svar på motion - Säker övergång för gång-, cykel- och rid led 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet framför i en motion att förvaltningen får i uppdrag att inleda 
diskussion med Trafikverket för genomförande av en planfri trafiksäker 
över /underfart för oskyddade trafikanter. Några större ombyggnationer av 
trafikverkets väg 173 0 är för närvarande inte aktuella. Åtgärden med en 
planskild korsning ryms inte i den budget som kommunen avsatt. Utformning 
av korsningspunkten kommer att ske i samråd med Trafikverket och 
förslagsvis anläggs i detta skede en traditionell gång- och cykelpassage i plan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad, 2017-10-18 

Förvaltningen förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Motion från Centerpartiet 
Bilaga 2. Preliminär skiss utformning av korsningspunkt vid Nöttebackar. 

1. Korsning av planerad gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, med 
Trafikverkets väg 1730 vid Nötte backar, utformas i detta skede som en 
traditionell gång- och cykel passage i plan i samråd med Trafikverket. 

2. Båstads kommun anser att Trafikverket i framtiden ska planera för en 
ombyggnation av väg 173 0 vid N öttebackar och att en planskild korsning då 
bör utredas närmare. 

3. Motionen anses därmed besvarad. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Korsning av planerad gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, med 
Trafikverkets väg 1730 vid Nötte backar, utformas i detta skede som en 
traditionell gång- och cykelpassage i plan i samråd med Trafikverket. 

2. Båstads kommun anser att Trafikverket i framtiden ska planera för en 
ombyggnation av väg 173 0 vid N öttebackar och att en planskild korsning då 
bör utredas närmare. 

3. Motionen anses därmed besvarad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Föreläggande om att åtgärda brister på Malenbadet 
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24 av 37 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden beslutade 2017-09-21 (Dnr MN000103/2017-800) att 
förelägga Kommunstyrelsen att åtgärda brister som framkommit vid inspektion 
av miljö- och hälsoskyddsinspektör 2017-08-30 på Malenbadet i Båstad. 
Föreläggandet tog i fyra punkter upp krav på verksamheten att ta fram åtgärds
och underhållsplaner för att komma till rätta med befintliga brister samt 
förebygga eventuellt framtida brister. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av teknik- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad 2017-
10-11 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll från myndighetsnämnden, bilaga 1 
Åtgärdsplan, bilaga 2 
Underhållsplan, bilaga 3 

1. Upprättad åtgärdsplan godkänns. 
2. Upprättad underhållsplan godkänns. 
3. Åtgärdsplanen och underhållsplanen utgör rapport till tillsynsmyndigheten. 

Teknik- och fritidschef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Upprättad åtgärdsplan godkänns. 

2. Upprättad underhållsplan godkänns. 

3. Åtgärdsplanen och underhållsplanen utgör rapport till tillsynsmyndigheten. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Hantering av överskott från flyktingverksam het 
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Beskrivning av ärendet 2017-05-01 inkom ekonomichef Johan Linden med en tjänsteskrivelse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag på hur hanteringen av 
överskottet från "flyktingverksamheten" (integrationsavdelningens 
verksamhet) . Detta överskott finns på balanskonto 2824 och avser ansvar 6973 
och 6978. Vid kommunstyrelsen sammanträde 2017-06-07, § 170, föredrogs 
hur hanteringen av överskottet ska hanteras i kommunen varvid Ingela 
Stefans son (S) inkom med nytt yrkande som syftade till att överskottet istället 
ska användas för att främja vägen till eget arbete, fortsatta studier och egen 
inkomst för nyanlända. Kommunstyrelsen biföll Ingela Stefanssons (S) yrkande. 
Förvaltningen fick i uppdrag att komma med förslag på hur pengarna kan 
användas för att få de nyanlända i utbildning eller arbete. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av integrationschef Filippa Swanstein, daterad 2017-10-12 
Bilaga 1. Förslag på hur överskottet kan användas 

Förvaltningen förslag Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet med 
bilaga 1 godkänns. 

Föredragande Integrationschef Filippa Swanstein föredrar ärendet 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsyrkande: 
Förvaltningen redovisar uppföljning av satsningen per tertial till 
kommunstyrelsen. 

Eddie Grankvist (BP) yrkar för Bjärepartiet: Överskjutande medel med 12 mkr 
ska införlivas i hela kommunens verksamhet år 2017. 

Christer de la Matte (M) och Gösta Gebauer (C): bifall till förvaltningens förslag 
med Ingela Stefanssons tilläggsyrkande. 

Ajournering Mötet ajournerades i 3 minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifallit förvaltningens förslag med 
Ingela Stefansson tilläggsyrkande. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet med 
bilaga 1 godkänns 

2. Förvaltningen redovisar uppföljning av satsningen per tertial till 
kommunstyrelsen. 

Utdra sbes rkande 
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Reservation Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 27 av 37 

KSau§235 DnrKS001227/2016 - 603 

Överklagan angående tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet Hamnkiosken inkom 2017-09-14 med en överklagan gällande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 170418 § 111 gällande begränsning 
av serveringens omfattning. Klagande önskar att beslutet omprövas och att de 
beviljas tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten årligen under 
perioden skärtorsdag - 30 september. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av, enhetschef individ och familj Per-Martin Boklund, daterad 
2017-10-11 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Utredning 
Bilaga 2. Överklagan 

1. Mot bakgrund av nedanstående överlämna överklagan under yrkande att 
Förvaltningsrätten ej bifaller densamma. 

Enhetschef individ och familj Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Överklagan överlämnas till förvaltningsrätten med yrkande om att ej bifalla 
detsamma. 

Utdra sbes rkande 
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KS au§ 236 Dnr KS 001083/2017 - 603 

Höjning av taxan för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för 
tillsyn av beviljade stadigvarnade serveringstillstånd samt avgifterna för 
anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en 
utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av enhetschef individ och familj Per-Martin Boklund, daterad 
2017-10-11 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1. Förslag till avgifter 
Bilaga 2. Nuvarande avgifter 

1. Anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn av 
beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl enligt 
bifogat förslag. 
2. Avgifterna ska gälla från och med 2018-01-01. 
3. Avgifterna räknas upp årligen från och med 2019 enligt OPI index. 

Enhetschef individ och familj Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta ny taxa för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade 

stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl enligt bifogat förslag. 

2. Taxan ska gälla från och med 2018-01-01 

3. Taxan räknas upp årligen från och med 2019 enligt OPI index .. 

Utdra sbes rkande 
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Förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beskrivning av ärendet Senast i november månad ska sammanträdesdagarna inför nästa år fastställas i 
en sammanträdesplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 2017-10-18. 

Förvaltningens förslag 1. Föreslagen sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 

Beslut 

2. Beslutet delges utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
myndighetsnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Föreslagen sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 

2. Beslutet delges utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 

myndighetsnämnden. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunala Pensionärsrådets (KPR) får pengar som de kan 
fördela till PRO och SPF 

Sida 

30 av 37 

Beskrivning av ärendet Kommunalråd Bo Wendt väckte på presidieberedningen 2017-10-09 ett nytt 
ärende - Kommunala Pensionärsrådets (KPR) får pengar som de kan fördela till 
PRO och SPF 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet får väckas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 239 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 000956/2017 - 700 

Samlingslokal på Vårliden 

Sida 

31 av 37 

Beskrivning av ärendet Kommunalråd Bo Wendt väckte på presidieberedningen 2017-09-04 ett nytt 
ärende - samlingslokalen på Vårliden. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet får väckas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 240 Dnr KS 000512/2017 - 906 

Förslag till revidering av budget 2018 och plan 2019-2022 

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 efter revideringen av budgeten under hösten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-10-24 
Bjärepartiets förslag till revidering av budgetförslag 2018 

Bjärepartiets Förslag 
1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 

skattekrona. 

2. Resultatet för 2018 budgeteras till 15,4 mkr. 

Resultaten för 2019 och 2020 planeras uppgå till 14,9 mkr respektive 4,5 
mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 211 785 tkr för 2018 och 
158130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investerings behoven 2018-2020 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 
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Föredragande 

Notering 

Beslut 

investeringarna uppgår 2018 till 44 procent samt över hela planperioden 
2018-2020 till ca 41 procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 120 mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa 
dessa medel. 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

10. Målnivån på samtliga nämndsmål ändras till "en av Sveriges 25 bästa 
kommuner". 

Ekonomichef Johan Linden föredrar Bjärepartiets förslag till reviderad budget. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

2. Resultatet för 2018 budgeteras till 15,4 mkr. 

Resultaten för 2019 och 2020 planeras uppgå till 14,9 mkr respektive 4,5 mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 211 785 tkr för 2018 och 
158 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investerings behoven 2018-2020 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2018 till 44 procent samt över hela planperioden 
2018-2020 till ca 41 procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 120 mkr. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa 
dessa medel. 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

10. Målnivån på samtliga nämndmål ändras till "en av Sveriges 25 bästa 
kommuner". 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 001313/2016 - 200 

Utredningsuppdrag till förvaltningen avseende fastigheten 
Plommonet 

Sida 

35 av 37 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker nytt ärende vid dagens sammanträde gällande 
utredningsuppdrag till förvaltningen avseende fastigheten Plommonet. 

Notering Ett likande ärende väcktes redan 2016 av Bjärepartiet vid kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 2016-11-01. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt bereda ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 001145/2017 - 900 

Beredning av motioner och medborgarförslag 

Sida 

36 av 37 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C) väcker nytt ärende vid dagens 
sammanträde angående lång beredningstid för motioner och medborgarförslag. 
Den motsvarar inte den föreskrivna tiden på ett år. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet får väckas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

DnrKS001142/2017-900 

Besvarande av e-post från allmänheten 

Sida 

37 av 37 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker nytt ärende vid dagens sammanträde gällande 
besvarande av inkomna e-mail från allmänheten. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

l. Ärendet får väckas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att beredda ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


