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Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande, deltar ej i beslut§ 255 och§ 269 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande, deltar ej i beslut§ 271 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Christer de la Motte (M), deltar ej i beslut§ 271 
Gösta Gebauer (C), deltar ej i beslut§ 271 

Thomas Nerd (S), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet 
Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet 
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet 
Kristina Geiger, kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Sofia Nygren, sekreterare 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, del av mötet 
Andreas Jansson, projektingenjör del av mötet 
Elisabet Edner, ekonom, del av mötet 
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet 
Sara Damber, skolchef, del av mötet 
Henrik Andersson, bildningschef, del av mötet 
Filippa Swanstein, integrationschef, del av mötet 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef, del av mötet 
Robert Falk, VD Båstadhem, del av mötet 
Per-Martin Boklund, enhetschef individ och familj, del av mötet 
Lisa Rönn berg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Olof Sellden, planchef, del av mötet 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 
Henrik Eliasson, planarkitekt, del av mötet 
Fredrik Brodin, fastighetsutvecklare, del av mötet 
Elin Ax, kommunjurist, del av mötet 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg, del av mötet 
Brita Jervidalo Jensen, stabchef/utvecklingsstrateg, del av mötet 

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

Kommunkont ret i Båstad, tisdagen den 28 november 2017 kl. 15:30 
/ 
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Avtal om delägarinträde i Sydvatten 

KS au§ 254 Dnr KS 001508/2016 - 600 
Program för om - och tillbyggnad av Förslövs skola - Provisoriska lokaler 

KS au§ 255 Dnr KS 000518/2017 - 600 
Program för ombyggnation av Västra Karups skola- Provisoriska lokaler 

KS au§ 256 Dnr KS 001111/2017 - 500 
Avfallstaxa 2018 

KS au§ 257 Dnr KS 001102/2017 - 500 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

KS au§ 258 Dnr KS 000798/2017 - 905 
Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 

KS au§ 259 Dnr KS 000770/2012 - 500 
Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun_(plus- och minuslista) 
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Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och verksamhet 

KSau§262 DnrKS001217/2017-315 
Detaljplan Västra Karup 1:36 

KS au§ 263 Dnr KS 001259/2016 - 315 
Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Troll bäckenområdet - Antagande 

KS au§ 264 Dnr KS 000032/2016 - 300 
Inriktningsdokument för Grevies utveckling - Antagande 

KS au§ 265 Dnr KS 000882/2017 - 900 
Policy för arbetskläder 

KS au§ 266 Dnr KS 001276/2017 - 200 
Väckt ärende - Handlingsplan för klimatanpassning 

KS au§ 267 
Ägarstyrning 

Dnr KS 001060/2017 - 900 

KS au§ 268 Dnr KS 000956/2017 - 700 
Samlingslokal Vången 

KS au§ 269 Dnr KS 00055 3/2017 - 905 
Hantering av överskott från flyktingverksam het 

KS au§ 270 Dnr KS 000189/2016 - 604 
Integrationsplan för Båstads kommun 

KS au§ 271 Dnr KS 001083/2017 - 603 
Höjning av taxan för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

KS au§ 272 Dnr KS 001078/2017 - 900 
Granskning av kommunens hantering av inventarieförteckningar 

KS au§ 273 Dnr KS 000942/2016 -100 
Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 

KS au§ 274 Dnr KS 000501/2017 - 900 
Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS au§ 244 Dnr KS 000027 /201 7 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
11-21 

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 
varj e 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 Gösta Gebauer (C). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Matte (M). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 28 november 2017 kl. 15 :30. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 000028/2017 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-11-21 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 
Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Nya informationspunkter: 

D) Återkoppling gällande kommunens EU-projekt 

Extraärende: 

§ 258, Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 

§ 259, Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun (plus- och 
minuslista) 

§ 266, Väckt ärende - Handlingsplan för klimatanpassning 

§ 268, Samlingslokal Vången 

§ 271, Höjning av taxan för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 000029 /2017 - 903 

Sida 

7 av 37 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-11-21 

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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lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
11-21 

Beskrivning av ärendet A) Återkoppling gällande Detaljplan för Banken 1 i Båstad. 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg. 

B) Återkoppling gällande markförsäljning. Exploateringsingenjör Per Sellden -
UTGICK. 

C) Återkoppling gällande Sunnan 10. Intressent Fredrik Brodin och 
samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg. 

D) Återkoppling gällande kommuners EU-projekt. Stabschef/utvecklingsstrateg 
Brita Jervidalo Jensen och utvecklingsstrateg Sari Bengtsson. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

Jtl 
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KS au§ 248 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 001231/2017 - 906 

VA-investeringar 2018 

Sida 

9 av 37 

Beskrivning av ärendet NSVA har inkommit med en begäran om extra investeringsmedel för 2018 
gällande VA-investeringar. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 249 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 001173/2017 - 600 

Hyresavtal för lokal gällande stöd- och utvecklingsenheten 

Sida 

10 av 37 

Beskrivning av ärendet För två år sedan flyttade STU ut ur lokalerna på Plommonet med anledning av 
att flera medarbetare fått hälsoproblem. Företagshälsovården bedömde att de 
inte kunde arbeta kvar i lokalerna. Det uppdagades sedermera att det fanns 
mögel i syllarna i Plommonets lokaler. Under nästkommande två år var STU 
lokaliserade på Företags byn. Stöd- och utvecklingsenheten flyttade in i Rehabs 
lokaler på Köpmansgatan 75 i januari 2017. Merparten av STU:s medarbetare 
har sin arbetsplats ute på skolorna. Det är dagsläget nio personer som har sin 
arbetsplats på det gemensamma kontoret. Dessa består av fyra special
pedagoger som arbetar övergripande, två psykologer och STUs chef. Utöver 
dessa sju har en logoped samt en kurator sin arbetsplats på kontoret. Dessa två 
saknar arbetsplats på sina skolor. Även enhetschefen har sin arbetsplats där. 
Enheten har behov av grupp- och sammanträdesrum för sin verksamhet. Inför 
flytten från Företags byn var en liten arbetsgrupp från enheten runt och tittade 
på de lokaler som fanns lediga i kommunen. Kommunen hade då inga egna 
lokaler som kunde passa enhetens behov. Enhetschefen har haft kontakt med 
Båstadhem och kommunens fastighetsstrateg men de har inget bra 
lokalalternativ att erbjuda. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Ingrid Berg-Brynje, daterad 2017-10-25. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-11-07, § 95. 

Förvaltningens förslag Förlänga hyresavtal för lokal på Köpmansgatan 75 som löper ut den 31 
december 2017 med ett år till en kostnad av 249 300 kr i kallhyra. 

Föredragande Teknik och servicechef Jan Bernhardsson. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förlänga hyresavtal för lokal på Köpmansgatan 75 som löper ut den 31 
december 2017 med ett år till en kostnad av 249 300 kr i kallhyra. 

Justerandes si atu rer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 250 Dnr KS 001485/2016 - 200 

Förlängning av Förvaltningsavtal Il mellan Båstad hem AB och 
Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. 
Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett förvaltningsavtal som gäller till och med 
2017-12-31. Båstadhem begärde 2016-12-19 uppsägning av avtalet för 
omförhandling enligt beslut i Båstadhems styrelse. 
2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag till förvaltningen att utreda 
och komma med förslag på organisation för förvaltning av kommunens 
fastigheter. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2017-06-04 med 
beslut om återremiss till förvaltningen . 
Då utredningen pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens 
fastigheter så föreslår förvaltningen och Båstadhem att nuvarande 
förvaltningsavtal förlängs med ett år att gälla till och med för 2018-12-31. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2017-
11-09 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal med ett år, till och med 
2018-12-31. 

Föredragande 

Beslut 

2. Uppdra åt kommunchef att underteckna förlängningen . 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal med ett år, till och med 
2018-12-31. 

2. Uppdra åt kommunchef att underteckna förlängningen. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

IJ'ow 
/ 

/ 
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Dnr KS 001570/2014 - 900 

Sida 

12 av 37 

Begäran om förskottsutbetalning av del av beviljat bidrag för 
upprustning av Östra Karups Bygdegård 

Beskrivning av ärendet Östra Karups bygdegård har inkommit med en begäran om 
förskottsutbetalning av kommunens bidragsandel till upprustningen av Östra 
Karups bygdegård. Syftet är att förbättra byggdegårdens likviditet. Förslaget är 
att Kommunstyrelsens arbetsutskott ger klartecken till ekonomiavdelningen att 
genomföra förskottsutbetalningar av kvarvarande innestående bidragsbelopp i 
två lika andelar varpå den andra halvan utbetalas efter att föreningen inkommit 
med utgiftsunderlag motsvarande den första kvarvarande halvan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-10-30 
Inkommen skrivelse från Östra Karups byggdegård 

Förvaltningens förslag 1. Ge ekonomiavdelningen klartecken att genomföra två förskottsutbetalningar 
på vardera halvan av kvarvarande del av kommunens bidragsandel. Den andra 
och avslutande förskottsutbetalningen sker efter att byggdegården redovisat 
ytterligare utgiftsunderlag som uppgår till den första förskottsutbetalningens 
belopp. 

Föredragande Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ge ekonomiavdelningen klartecken att genomföra två förskottsutbetalningar 
på vardera halvan av kvarvarande del av kommunens bidragsandel. Den andra 
och avslutande förskottsutbetalningen sker efter att byggdegården redovisat 
ytterligare utgiftsunderlag som uppgår till den första förskottsutbetalningens 
belopp. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



l,11J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 252 
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Dnr KS 000345/2017 - 900 

Regler för styrdokument 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod. 
Sedan dess har kommunen ändrat den politiska organisationen och infört 
målstyrningsmodell. Framtaget förslag till regler för styrdokument är anpassat 
till dessa förändringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-03 . 
Regler för styrdokument 

Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att 
anpassa till regler för styrdokument. 

Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att 
anpassa till regler för styrdokument. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 253 Dnr KS 001572/2013 - 500 

Avtal om delägarinträde i Sydvatten 

Beskrivning av ärendet 2015 beslutade kommunfullmäktige att framtagen vattenförsörjningsplan 
skulle gälla som planerings- och beslutsunderlag för försörjningen av vatten i 
Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade också att delägarinträde till Sydvatten skulle ske 
för att trygga behovet av kapacitet och kvalitet för försörjning av vatten till 
kommunens södra del. 
Sydvatten har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett avtal för 
delägarinträde med förutsättningar kring kommunens teckningslikvid vid 
nyemission av aktier i Sydvatten AB, kostnadsfördelning för investering av 
överföringsledning och löpande fasta och rörliga kostnader. 

Tjänsteskrivelse av teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2017-
11-08. 
Bilaga: Avtal om delägarinträde. 

1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
avtalet. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
avtalet. 

Justerandes signaturer Utdragsbes tyrkande 
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KSau§254 Dnr KS 001508/2016 - 600 

Program för om - och tillbyggnad av Förslövs skola -
Provisoriska lokaler 

Beskrivning av ärendet Förslövs skola F-6 står inför byggnation och modernisering. 
Programhandlingar har tagits fram för beslut av projektens omfattning, tidplan 
och kostnad. För att kunna starta byggnationerna krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Då personal har 
hälsobesvär i befintliga byggnader så föreslås det att etableringen av 
skolmoduler sker innan planerad byggstart. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2017-
11-16 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Bilaga 1: Planritning 
Bilaga 2: Sammanställning driftskostnader Förslöv och Västra Karup skola 

l. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Förslöv skola. 
2. Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmoduler och rivning av 
byggnad D finansieras med medel som står till kommunstyrelsens förfogande 
respektive år kostnaderna uppstår. 
3. Finansiering av kostnader hänförliga till montage av skolmoduler och 
markbädd omprioriteras inom befintliga investeringsmedel för 2018. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Förslöv skola. 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmoduler och rivning av 
byggnad D finansieras med medel som står till kommunstyrelsens förfogande 
respektive år kostnaderna uppstår. 

3. Finansiering av kostnader hänförliga till montage av skolmoduler och 
markbädd omprioriteras inom befintliga investeringsmedel för 2018. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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I<Sau§255 Dnr KS 000518/2017 - 600 

Program för ombyggnation av Västra Karups skola
Provisoriska lokaler 

Beskrivning av ärendet Västra Karups skola F-6 står inför byggnation och modernisering. 
Programhandlingar har tagits fram för beslut av projektens omfattning, tidplan 
och kostnad. För att kunna starta byggnationerna krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Då personal har 
hälsobesvär i befintliga byggnader så föreslås det att etableringen av 
skolmoduler sker några månader innan planerad byggstart. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Jan Bernhardsson, daterad 2017-11-16 
Bilaga 1: Planritning 
Bilaga 2: Sammanställning driftskostnader Förslöv och Västra Karup skola 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Västra Karup 
skola. 

Föredragande 

Notering 

Yrkanden 

Beslut 

2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
med medel som står till kommunstyrelsens förfogande respektive år 
kostnaderna uppstår. 

Teknik-och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) deltar ej i beslutet. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Västra Karup 
skola. 

2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
med medel som står till kommunstyrelsens förfogande respektive år 
kostnaderna uppstår. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 256 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 001111/2017 - 500 

Avfallstaxa 2018 

Sida 

17av37 

Beskrivning av ärendet NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan 
börjar gälla den 1 april 2018. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Andreas Jansson, daterad 2017-10-18 
Bilaga l. Taxa 2018 - Folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2018 - PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 

Förvaltningens förslag l. Anta avfallstaxa 2018 från NSR. 

Föredragande 

Beslut 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01. 

Projektingenjör Andreas Jansson och teknik-och servicechef Jan Bernhardsson 
föredrag ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Anta avfallstaxa 2018 från NSR. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lnl BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 257 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 001102/2017 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Sida 

18 av 37 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-14. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-10-18 
Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive kartbilagor (6st) 

Förvaltningens förslag 1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 19av37 

KS au§ 258 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. 

Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde 2017-10-25. 

Tjänsteskrivelse av ekonom Elisabeth Edner, daterad 2017-10-13 
Förslag till nytt aktieägaravtal. 
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. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och ekonom Elisabeth Edner 
föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

I> grv 



I-fil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 20 av 37 

KS au§ 259 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 

Beslut 

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 

Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde 2017-10-25. 

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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 260 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 000910/2017 - 901 

Instruktion för kommundirektör 

Sida 

21 av 37 

Beskrivning av ärendet En ny kommunallag (SFS 2017:725) träder ikraft 2018-01-01 med krav på att 
kommunstyrelsen ska fastställa en instruktion för kommundirektören. 
Familjen Helsingborg har tillsammans tagit fram en instruktion som 
förvaltningen har anpassat efter Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-03 
Instruktion för kommundirektör 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör att gälla från 2018-
01-01 

Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta instruktion för kommundirektör att gälla från 2018-01-01. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 261 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 001232/2016 - 900 

Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal 
upphandling och verksamhet 

Sida 

22 av 37 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster 
och vill att Båstads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Jeanette Hall, daterad 2017-11-14 
Motion- Förbjud mikroplaster i kommunala upphandlingar och verksamhet (C) 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att Båstads kommun aktivt ska förespråka en 
minimering av användning av plast inom samtliga verksamhetsområden. 

2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar ställa krav på produkter 
som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över alternativa 
materialval 

Yrkanden Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag 
med tillägg att motionen anses bifallen. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Gösta Gebauer 
(C) och Ingela Stefansson (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Båstads kommun ska aktivt förespråka en minimering av användning av 
plast inom samtliga verksamhetsområden. 

2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar om möjligt ställa krav på 
produkter som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över 
alternativa materialval 

3. Motionen anses bifallen. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 262 

SAM MANTRÄDESPROTO KO LL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 001217 /201 7 - 315 

Detaljplan Västra Karup 1:36 

Sida 

23 av 37 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra en ombyggnation av prästgården till hyresfastighet samt avstycka 
bostadsfastigheter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-11-10 
Ansökan om planbesked 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Västra Karup 1:36 får upprättas samt samråd får 
hållas. 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med Västra Bjäre pastorat. 

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

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (SJ: bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan för Västra Karup 1:36 får upprättas samt samråd får 
hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med Västra Bjäre pastorat. 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 263 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 001259 /2016 - 315 

Sida 

24 av 37 

Detaljplan för Båstad 109:2, parkeringTrollbäckenområdet 
Antagande 

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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-11-01 
Bilaga 1: Granskningsutlåtande, 2017-11-01 
Bilaga 2: Plankarta, 2017-11-01 
Bilaga 3: Planbeskrivning, 2017-11-01 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliassons föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet godkänns 
för antagande. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAM MANTRÄDESPROTO KO LL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 25 av 37 

KS au§ 264 Dnr KS 000032/2016 - 300 

lnriktningsdokument för Grevies utveckling - Antagande 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett 
inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentets syfte 
är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien 
och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i 
framtiden. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner 
och utvecklingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är 
en del av kommunens verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningsdokumentet är ett av 
flera vägledande dokument och samspelar med dessa. 

Samråd har hållits under perioden 2017-05-15- 2017-08-13 och inkomna 
synpunkter har sammaställts och bemötts i en samrådsredogörelse. 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-10-20 
Bilaga 1. Inriktningsdokument för Grevie, 2017-11-10 
Bilaga 2. Karta tillhörande lnriktningsdokument för Grevie, 2017-11-10 
Bilaga 3. Samrådsredogörelse, 2017-11-10, inkl. bilaga A minnesanteckningar 
från Framtidsmingel, 2017-05-30, under samrådstiden 
Bilaga 4. Social konsekvensanalys, 2017-04-07 
Bilaga 5. Måluppfyllelse: Inriktningsdokument för Grevie, 2017-11-10 

1. Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 265 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 000882/2017 - 900 

Policy för arbetskläder 

Sida 

26 av 37 

Beskrivning av ärendet Kommunsstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 191, att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram en kommungemensam policy för arbetskläder. Till policyn behöver 
det antas riktlinjer för att likställa resurser för arbetskläder. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av HR-specialist Cecilia Rooth Franzen, daterad 2017-11-13 
Policy för arbetskläder 

Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige antar policy för arbetskläder. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta policy för arbetskläder. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 266 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 001276/2017 - 200 

Sida 

27 av 37 

Väckt ärende - Handlingsplan för klimatanpassning 

Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) väcker nytt ärende vid dagens sammanträde gällande 
handlingsplan för klimatanpassning. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet får väckas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 28 av 37 

KS au§ 267 Dnr KS 001060/2017 - 900 

Äga rstyrn i ng 

Beskrivning av ärendet Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala 
verksamheten. Inget hinder finns för att sträva mot likartad styrning, även om 
de juridiska förutsättningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen 
förutom att styras av offentligrättsliga regler också styrs av Aktiebolagslagen 
(AB). 

Underlag till beslutet 

Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är skyldig 
att se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. För att 
åstadkomma detta krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga regler så 
att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och andra ägardirektiv. Det är 
kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, 
genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att 
utvärdera om bolaget följer dessa begränsningar. 

SKL har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, 
vilka bygger på aktiv ägarstyrning. SKL menar att aktivt ägande är en 
förutsättning för kommunen att uppfylla sitt demokratiska uppdrag. 
Principerna vilar på aktiebolagsrättsliga regler, men också på praxis och god 
sed inom bolags styrning ( svensk kod för bolags styrning vilken fyller ut AB). 

För att genomföra den aktiva ägarstyrningen föreslår kommunlednings
kontoret att kommunfullmäktige antar principer för ägarstyrning samt en plan 
för genomförande av dessa. Detta genom att kommunledningskontoret får i 
uppdrag att se över de för ägarstyrningen centrala dokumenten, säkerställa 
rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, informationskrav samt att se över 
att rollfördelningen mellan kommunala organ klargörs. Detta så att Båstads 
kommun får kontroll över den formella och över den informella styrningen av 
sina bolag. Många av dokumenten tas med fördel fram tillsammans med 
representanter från kommun och bolag gemensamt. 

Tjänsteskrivelse av kommunjurist Elin AX, daterad, 2017-11-10 
Företagspolicy för Båstads kommun 
Bolagsordning för Båstadhem AB 
Ägardirektiv för Båstadhem AB 
Konsortialavtal för NSR 
Bolagsordning för NSR 
Ägardirektiv för NSR 
Bolagsordning för NSVA 
Ägardirektiv för NSVA 
Anslutningsavtal till Inera AB, med aktieägaravtal och bolagsordning 
Aktieägaravtal Kommunassurans A 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

# iw 
I 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna "Principer för aktiv 
ägarstyrning i Båstads kommun"; principerna 1 tom 6 med undantag av 
skrivning om per capsulam. 

Sida 

29 av 37 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta "Plan för att genomföra principer för 
aktiv ägarstyrning i Båstads kommun". 

Föredragande 

Beslut 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta föreslagna "Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun"; 
principerna 1 tom 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 

2. Anta "Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyrning i Båstads 
kommun". 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 268 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-21 

Dnr KS 000956/2017 - 700 

Samlingslokal Vången 

Sida 

30 av 37 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har byggt ett trygghets boende, Malens trygghets boende. En 
förfrågan inkom 2015 om bland annat medfinansiering av samlingslokalen i 
syfte att öppna den för allmänheten vid de tillfällen vård och omsorg har 
aktiveteter där. Ett avtalsförslag har tagits fram mellan Båstadhem och 
förvaltningen, baserad på vård och omsorgs möjligheter att bedriva 
verksamhet i lokalerna och den ersättning förvaltningen fått direktiv om. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl och VD:n för Båstadhem Robert Falk 
föredrar ärendet. 

Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP): Båstads kommun hyr lokalen Vången i Båstadhems 
trygghetsboende från 2017-12-01 till 2017-12-31 för 2000 kr per tillfälle och 
från 2018-01-01 enligt bilagt kontrakt med en årshyra om 200 000 kr per år. 
Ordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet. 

Ajournering Ärendet ajournerades en timme. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Reservation 

1. Båstads kommun hyr lokalen Vången i Båstadhems trygghets boende från 
2017-12-01 till 2017-12-31 för 2000 kr per tillfälle. 

2. Båstads kommun hyr lokalen Vången i Båstadhems trygghets boende från 
2018-01-01, enligt bilagt kontrakt, med en årshyra av 200 000 kr per år. 

3. Uppdra år ordförande att underteckna avtalet. 

Christer de la Motte (M): Alla aktiviteter i trygghets boende skall vara öppna för 
alla pensionärer i Båstad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS au§ 269 Dnr KS 000553/2017 - 905 

Hantering av överskott från flyktingverksam het 

Beskrivning av ärendet På uppdrag av kommunstyrelsen, avseende överskott av medel från 
Migrationsverket, tog förvaltningen fram förslag på insatser för att få 
nyanlända i utbildning och arbete. Förslaget presenterades för arbetsutskottet 
2017-10-25. Arbetsutskottet biföll förslaget. Till kommunstyrelsen fanns en 
kompletterande tjänsteskrivelse från förvaltningen med tre förslag. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
arbestutskotts 
förslag 2017-10-25 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med yrkande att förvaltningen 
konsekvensbeskriver förvaltningens förslag. Förvaltningen beskriver 
konsekvenser av omfattningen av insatser för personer i etableringen och hur 
det påverkar samhället, verksamheten, ekonomin och barnen. 

Tjänsteskrivelse av kommunchef Kristina Geiger, daterad 2017-11-10 
Bilaga la. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet. 
Bilaga lb. version 2 med barnperspektivanalys. 
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse av Filippa Swanstein daterad 2017-11-06 med 
tillhörande bilagor A och B. 
Bilaga 3. Tjänsteskrivels av Filippa Swanstein daterad 2017-10-12 med bilaga 
Förslag på hur överskottet kan användas. 

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

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

Föredragande Kommunchef Kristina Geiger föredrar ärendet. 

Notering Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) deltar ej i beslutet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S), Christer de la Motte (M) och Gösta Gebauer (C): Bifall till 
kommunstyrelsens arbestutskotts förslag 2017-10-25. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefansson (S), Christer de la Motte 
(M) och Gösta Gebauer (C) yrkande att bifalla kommunstyrelsens arbets
utskotts förslag 2017-10-25 och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla 
detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunsfullmäktige besluta: 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet med 
bilaga 1 godkänns. 

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

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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lntegrationsplan för Båstads kommun- uppföljning 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen i Båstad antog den 2016-12-14 en integrationsplan. 

Sida 
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Planen beskriver den övergripande viljeriktningen och dess mål när det 
kommer till mottagande av nyanlända och främjar goda förutsättningar för 
etablering och delaktighet i kommunen. Därtill fastslår den ansvarsfördelning 
och uppföljning när det kommer till utvärdering och uppföljning av arbetet 
kring integration. 

Föredragande lntegrationschef Filippa Swanstein föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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 Per-Martin Boklund, daterad 2017-11-16 
Bilaga l. Förslag till nya taxor för 2018 
Bilaga 2. Förslag till nya taxor för 2019 
Bilaga 3. Förslag till nya taxor för 2020 
Bilaga 4. Förslag till nya taxor för 2021 
Bilaga 5. Nuvarande taxor 

Förvaltningens förslag Att besluta om att anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt 
till syn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl 
enligt bifogat förslag. 
Att avgifterna ska gälla från och med 2018-01-01 
Att avgifterna räknas upp årligen från och med 2019 enligt OPI index 

Föredragande Enhetschef Individ och familj Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 

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

Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP): Behålla nuvarande taxa. 

Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt ställer proposition på framfört yrkande och finn er att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Behålla nuvarande taxa. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Granskning av kommunens hantering av 
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Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat hanteringen av inventarieförteckningar i syfte att bedöma om 
hanteringen sker ändamålsenligt. EY:s sammanfattande bedömning är att 
hanteringen uppvisar väsentliga brister och sker inte ändamålsenligt. 
Dokumenterade riktlinjer finns, men trots det saknas inventarieförteckningar i 
flertalet verksamheter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av stabschefBrita Jervidalo Jensen daterad 2017-11-10, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 till 
kommunrevisionen såsom svar på granskningsrapporten. 

Föredragande Stadschef/utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen föredrag ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 till 
kommunrevisionen såsom svar på granskningsrapporten. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 12 oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram förutsättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för 
produktion och distribution av en tillgänglighetsguide för Båstads kommun. 
Kommunstyrelsen beslutade 5 april 2017 att remittera ärendet till kommunala 
handikaprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) för yttrande. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av stabschefBrita Jervidalo Jensen, daterad 2017-11-10, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtrådet i uppd_rag att ansvara för att en 
tillgänglighetsguide, exempelvis genom medverkan i Tillgänglighetsdatabasen 
(TD), upprättas i samarbete mellan Båstads kommun och Båstad Turism och 
Näringsliv. 

Föredragande Stadschef/utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Ge Tillväxtrådet i uppdrag att ansvara för att en tillgänglighetsguide, 
exempelvis genom medverkan i Tillgänglighetsdatabasen (TD), upprättas i 
samarbete mellan Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett 
ungdomsråd. Liberalerna i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga 
resurser avsätts för att rådet ska komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en 
röst i den demokratiska processen och en möjlighet att vara med och påverka 
nutids- och framtidsfrågor i kommunen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-07-03 
Inkommen motion från Liberalerna 

Förvaltningens förslag 1. Motionen bifalls. 

Föredragande 

Beslut 

2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente. 

Bildningschef Henrik Andersson och kanslichef Catharina Elofsson föredrar 
ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


