
ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, tisdagen den 30 januari 2018 kl 09:00- 16:30. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande 
Gösta Gebauer (C) 
Kerstin Gustafsson (M), tjg. ersättare för Christer de la Motte (M) 

Sida 

1 av 35 

Thomas Andersson (L), tjg. ersättare för Ingela Stefansson (S), tjg. ej p.g.a jäv§ 14 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kristina Geiger, kommundirektör 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Sofia Nygren, sekreterare 
Olof Sellden, planchef, del av mötet 
Kristina Bell, planarkitekt/ översiktsplanerare, del av mötet 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 
Emma Johansson, planarkitekt, del av mötet 
Henrik Andersson, bildnings chef, del av mötet 
Ewa Nilsson, rektor Akademi Båstad, del av mötet 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, del av mötet 
Per Sellden, t.f. exploateringsingenjör, del av mötet 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, del av mötet 
Sven-Inge Granlund, mark- och fritidschef, del av mötet 
Sara Dam ber, skolchef, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Brita Jervidalo Jensen, stabchef/utvecklingsstrateg, del av mötet 
Elin Ax, kommunjurist, del av mötet 
Csaba Illyes, tf. HR-chef, del av mötet 
Anna Löfström, biträdande HR-chef, del av mötet 
Arne Jönsson, VD Ängelholmshem, del av mötet 
Stefan Marthinsson, ekonomichef Ängelholmshem, del av mötet 

Gösta Gebauer. Ersättare: Thomas Andersson. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 6 februari kl. 16:30. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-01-30 

Från och med 2018-02-07 till och med 2018-02-28 

kontoret i Båstad 
./ 

~z~ 
7 

Sida 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 

KS au§ 1 Dnr KS 001376/2017-903 
Val av justeringsperson 

KS au§ 2 Dnr KS 001377/2017-903 
Godkännande av dagordningen 

KS au§ 3 Dnr KS 000029/2018-903 
Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 

KS au§ 4 Dnr KS 000030/2018-900 
Informationspunkter 

KS au§ 5 Dnr KS 000052/2018 - 300 
Förvärv av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 

KS au§ 6 Dnr KS 000593/2016- 200 
Förvaltning av kommunens fastigheter jverksamhetslokaler 

KS au§ 7 Dnr KS 000545/2014- 600 
Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan 

KS au§ 8 Dnr KS 001059/2017-350 
Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 

KS au§ 9 Dnr KS 000406/2017- 600 
Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för vuxenutbildning 

KSau§10 
VA-taxa 2018 

Dnr KS 000032/2018- 500 

KS au§ 11 Dnr KS 001024/2017-200 

Sida 
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Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor 

KS au§ 12 Dnr KS 000070/2018 - 902 
Heltid en rättighet- deltid en möjlighet 

KS au§ 13 Dnr KS 001383/2016-315 
Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie -Antagande 

KS au§ 14 Dnr KS 000216/2012-315 
Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 -Yttrande över överklagande 

KS au§ 15 Dnr KS 001317/2017- 800 
Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av namn, geografisk utbredning 
och föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed i 
Båstads kommun- Dnr 511-13647-2017 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

KS au§ 16 Dnr KS 000505/2017-200 
Svar på motion- Exponering av kommunens verksamhetsmark 

KS au§ 17 Dnr KS 000134/2018-902 
Väckt ärende- Arbetsmiljöenkät i kommunhuset 

KS au§ 18 Dnr KS 001417/2017-315 
Planuppdrag och markanvisningstävling för Heden - Etapp 3 

KS au§ 19 Dnr KS 000321/2017- 400 

Sida 

4av35 

Utvärdering av Båstad Turism & Näringsliv (kommunens näringslivsorganisation) 

KS au§ 20 Dnr KS 001035/2017-900 
Svar på granskning av kommunens näringslivsarbete 

KS au§ 21 Dnr KS 001447/2015- 700 
Motion- Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm 

KS au§ 22 Dnr KS 001219/2017 - 700 
Svar på väckt ärende i kommunstyrelsen: Anhörigstöd och socialt innehåll 

KS au§ 23 Dnr KS 000065/2018- 900 
Initiativ till ägarsamråd för Nordvästra Skånes renhållnings AB 

justerandes signaturer "' Utdragsbestyrkande 

1/?v 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 5 av 35 

KS au§ l DnrKS001376/2017-903 

Val av justeringsperson 

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

Beslut 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

l. Till att justera dagens protokoll väljs GöstaGebauer (C). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Andersson (L). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 6 februari kl. 16:30. 

justerandes signaturer Il Utdragsbestyrkande 

If ~w 
·~ 
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KS au§ 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

Dnr KS 001377/2017-903 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

6 av35 

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: 

l. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Följande ärenden utgår: 

Ärende 13, Namnsättning av planerat vård- och 

omsorgsboende och ny väg i Förslöv (F örslöv 2:4,) samt 

Ärende 20, Översyn av Båstads kommuns näringslivspolicy. 

Ärende 8, Optimal förskaleorganisation - akuta platser, 

ändras från beslutsärenden till informationsärende punkt B). 

Ny informationspunkt: 

C) Inledande samtal om samråd avseende anställning av ny 
samhällsbyggnadschef 

Extra ärende: 

§ 17, Psykosocial arbetsmiljöenkät i kommunhuset. 

justerandes signaturer /l 

1/ow 
v 

Utdragsbestyrkande 
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·Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

DnrKS000029/2018-903 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-01-30 

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. 

Sida 

7 av 35 

justerandes sig_naturer /1 Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
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KS au§ 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum 

2018-01-30 

Dnr KS 000030/2018-900 

l nformationspu nkter 

Sida 

8 av35 

A) Återkoppling från möte med Länsstyrelsen avseende lokalisering av ÅVC. 
Teknik- och servicechef Jan Bernbardsson och planchef Olof Sellden. 

B) Optimal förskaleorganisation-akuta åtgärder. Teknik- och servicechef 
Jan Bernbardsson och skolchef Sara Dam ber. 

C) Inledande samtal om samråd avseende anställning av ny 
samhällsbyggnadschef, Tf. HR-chef Csaba IIIyes och kommundirektör Kristina 
Geiger. 

justerandes signaturer /"'\ Utdragsbestyrkande 

{f w 
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KS au§ 5 Dnr KS 000052/2018- 300 

Förvärv av del av fastigheten B åstad Hemmeslöv 6:2 

Beskrivning av ärendet I samband med att Trafikverket arbetade med att genomföra projekt 
Hallandsås träffade Båstads kommun och Trafikverket överenskommelse om 
vissa markfrågor. Parterna undertecknade år 2009 en avsiktsförklaring om att 
all mark som innehas av Trafikverket i anslutning till järnvägstunnelns 
mynningar och som efter tunnelns färdigställande inte behövs för 
järnvägsdriften skall överlåtas till kommunen för en köpeskilling om lO 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

kr /kvadratmetern plus index. Båstads kommun och Trafikverket träffade i 
mars månad 2016 en överenskommelse om att fullfölja nyssnämnda 
överenskommelse varigenom kommunen förvärvade överenskomna 
fastigheter med undantag av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2. 
Orsaken till att överlåtelse av del av fastigheten Hemmeslöv 6:2 undantogs var 
att miljötekniska frågor om markens beskaffenhet inte var utredda i tillräcklig 
omfattning. Markområdet har nyttjats till uppläggning av massor från tunneln 
under byggarbetets gång. 

Trafikverket har sedermera närmare låtit analysera marken inom fastigheten 
och underställt resultaten kommunens miljöprövning. Kommunens 
myndighetsnämnd har i augusti 2017 behandlat redovisningen och prövat och 
bedömt den till mindre känslig markanvändning. Vidare beslutade nämnden att 
det inte föreligger något ytterligare krav på åtgärder gentemot Trafikverket 

Det nu föreliggande överlåtelseavtalet, dokumentmärkt TRV 2014/7622, för 
del av fastigheten B åstad Hemmeslöv 6:2 är upprättat på samma grunder som 
överlåtelseavtalet mellan parterna tecknade år 2016. Överlåtelseområdet 
omfattar ca 85 000 kvadratmeter. 

Tjänsteskrivelse av Per Sellden, daterad 2018-01-15 
Bilaga l- Avtal om överlåtelse av del av Båstad Hemmeslöv 6:2, TRV 2017/622 
Bilaga 2 - karta utvisande förvärvsområdet 

l. Båstads kommun förvärvar del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 för en 
köpesumma om totalt 940 332 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av 
bilagt överlåtelseavtal, dokumentmärkt TRV 2014/7622 

2. Köpeskillingen för dels förvärvet samt för dels bedömd kostnad för 
fastighetsreglering, l 000 000 kronor finansieras med tillgängliga medel för 
fastighetsförvärv i 2018 års budget 

T .f. exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

justerandes signaturer /l Utdragsbestyrkande g i;~ 
v 
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Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Båstads kommun förvärvar del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 för en 
köpesumma om totalt 940 332 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av 
bilagt överlåtelseavtal, dokumentmärkt TRV 2014/7622 

2. Köpeskillingen för dels förvärvet samt för dels bedömd kostnad för 
fastighetsreglering, l 000 000 kronor finansieras med tillgängliga medel för 
fastighetsförvärv i 2018 års budget. 

/1 
Justerandes signaturer / l Utdragsbestyrkande 
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KS au§ 6 Dnr KS 000593/ 2016 - 200 

Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ägandet och förvaltning av 
kommunens verksamhetsfastigheter. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Tre alternativ på organisationer presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-
07 med utgångspunkt att Båstads kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig 
fastighetsförvaltning. 

Alternativen som utredningen behandlade var: 
Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till 
Båstadhem AB. 
Behålla kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för 
förvaltning av fastigheterna. 
Fortsätta med förvaltningsavtalet med förbättringar och ökat samarbete mellan 
befintliga organisationer. 

Förvaltningen föreslog en organisation som samordnar förvaltningen av 
kommunens verksamhetsfastigheter i egen regi i förvaltningsform. 
Den främsta fördelen men en organisation i förvaltningsform är goda 
förutsättningar för sambandet mellan den politiska styrningen, säkerställa 
kapitalet i fastigheterna och verksamheternas behov av lokaler. 
Vilket är särskilt viktigt då Båstads kommun står inför större 
fastighetsinvesteringar. 
En annan fördel är att det inte blir några transaktionskostnader för 
stämpelskatter, investeringsmoms mm som det blir vid överföring av 
fastigheterna till ett bolag. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att komplettera 
utredningsunderlaget. 

Tjänsteskrivelse av Jan Bernhardsson, daterad 2018-01-16. 
Bilaga 1, Remissvar från Båstadhem ang. förvaltning av kommunens 
fastigheter jverksamhetslokaler 
Bilaga 2, Förvaltning av kommunens fastigheter jverksamhetslokaler 

1. Fastighetsförvaltningen organiseras så att Båstads kommun samordnar sitt 
ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler, förskolor, skolor, 
kommunkonto r, räddningstjänst mm inom Båstads kommun i egen regi i 
förvaltningsform med start 2019-01-01. 
2. Nuvarande organisation inom verksamhetsområde Teknik och service 
utökas med 2,3 tjänster för fastighetsförvaltning, ledning och ekonomi samt 3,5 
tjänster för fastighetsskötself drift. 

justerandes signaturer // Utdragsbestyrkande 

/!w 
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3. Samordningseffekten vid upphörande av förvaltningsavtalet blir en 
besparing på 200 tkrjår. 

Sida 

12 av 35 

4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresavtal med upplägg som 
skapar ekonomiska incitament för en effektiv lokalanvändning. 

Notering Arne Jönsson, ordförande i Ängelholmshem och Stefan Marthinsson, 
ekonomichef i Ängelholm, informerar om sina erfarenheter av omställning av 
fastighetsorganisation till dotterbolag under Ängelholmshem. 

Föredragande Teknik- och servicechefJan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Andersson (L) med bifall från samtliga ledamöter: Återremiss för att 
inhämta mer kunskap från andra aktörer. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört återremissyrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Återremiss för att inhämta mer kunskap från andra aktörer. 

justerandes signaturer /J Utdragsbestyrkande 

f/6Y 
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KS au§ 7 DnrKS000545/2014-600 

Hållbar och optimal skolorganisation- Södra sidan 

Beskrivning av ärendet Hållbar och optimal skolorganisation är ett ärende som initierats 2014 efter 
redovisning av vårdnadshavarenkät. Ärendet har sedan 2015 huvudsakligen 
hanterats av utbildningsnämnden. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Föredragande 

Notering 

Yrkanden 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-13 presenterades ett 
underlag som visar att fem av sju skolenheter i kommunen, bland annat 
Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs skola F-6 inte är 
anpassade till datens utbildning och de krav som finns i skollagen och 
läroplanen. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden2017-06-13, § 49 med tillhörande 
tjänsteskrivelse. 
Konsekvensanalys för optimal grundskoleorganisation, av skolchef Sara 
Dam ber. 
Nulägesheskrivning av Torekovs skola. 
Yttrande beträffande konsekvensbeskrivning av utbildningsnämndens beslut 
om skolorganisation, av tidigare ekonomichef Johan Linden. 

1. Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från 
Sandlyckeskolan. 
2. Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3. Sandlyckeskolan läggs ner. 

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, 
grupprum, lärarbetsplatser e.t.c. 
3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019. 

Skolchef Sara Dam ber, planchef Olof Sellden och teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson 

Kerstin Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 

Bo Wendt (BP) med bifall av GöstaGebauer (C): 
1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare. 
2. Förslövs skola byggs om och till. 
3. Västra Karups skola byggs om och eventuellt till. 
4. Ny skola byggs i Grevie. 

/) 

justerandes signaturer / l Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning l 

Propositionsordning 2 

Beslut 

Reservation 

Thomas Andersson (L): Återremiss med yrkande att förvaltningen bereder 
ärendet optimal skolorganisation södra delen, med hänsyn till 
utbildningsnämndens beslut 2017-06-30 vad gäller investering och tidplan. 

Ordföranden ställer proposition på framställt återremissyrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat avslå detsamma. 

Ordföranden ställer proposition på eget framställt yrkande och finner att 
arbetsutskottet bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare. 
2. Förslövs skola byggs om och till. 
3. Västra Karups skola byggs om och eventuellt till. 
4. Ny skola byggs i Grevie. 

Thomas Andersson (L) reserverar sig mot beslutet. 

justerandes signaturer / J Utdr<!gsbestyrkande 

t/ow 
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KS au§ 8 Dnr KS 0010S9/2017- 3SO 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor 
i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i 
viss mån styra trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta 
områden med begränsade ytor är det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas 
tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även användandet av alternativa 
färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda cykel framför 
användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt 
förekommande och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgiftsbelägga 
parkeringsyta r, vilket även är den trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar 
om. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad 2018-
01-lS. 
Bilaga l. Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar. 

Förvaltningens förslag Förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, 
numrerade l, 2, 3, 4 och S i ärendet, bifalls.( se tjänsteskrivelsen) 

Föredragande Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall från Thomas Andersson (L): 
l. Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras mellan 08:00- 20:00 med l 
timmes avgiftsfri parkering med p-skiva året runt. 
2. Parkringsytan vi Badhusparken som är reglerad l juni till 31 augusti med 
max 4 tim parkering ökas avgiften med S kr /tim till 20 kr /tim. Övrig tid 
avgiftsfri parkering. 
3. Centrumparkering vid biblioteket/ Agardh regleras mellan 08:00 - 20:00 med 
max 2 tim avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen. 
4. Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad. 
S. Parkeringsytorna vid hamnen i Torekav regleras med 24 timmar och avgift 
10:00- 06:00, l juni- 31 augusti, med höjd avgift till 20 kr /tim. Gäller både vid 
hamnen och inre hamnplan. 

Thomas Andersson (L): tilläggsyrkande 1: Förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram förslag till hur parkeringsytan vid Båstads station kan utvidgas för fler p
platser för personbilar. 

Thomas Andersson (L): tilläggsyrkande 2: Förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram förslag hur elev- och personalparkering för de verksamma i 
torganslutande lokaler kan hanteras. 

Justerandes si~naturer ..... Utdra~sbestyrkande 

f/w 
l 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 16 av 3S 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Beslut 

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

Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons båda tilläggsyrkanden 
och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras mellan 08:00- 20:00 med 1 
timmes avgiftsfri parkering med p-skiva året runt. 

2. Parkringsytan vi Badhusparken som är reglerad 1 juni till 31 augusti med 
max 4 tim parkering ökas avgiften med S kr/tim till20 kr/tim. Övrig tid 
avgiftsfri parkering. 

3. Centrumparkering vid biblioteket/ Agardh regleras mellan 08:00- 20:00 
med max 2 tim avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen. 

4. Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad. 
S. Parkeringsytorna vid hamnen i Torekav regleras med 24 timmar och avgift 

10:00-06:00, 1 juni- 31 augusti, med höjd avgifttill20 kr/tim. Gäller 
både vid hamnen och inre hamn plan. 

6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till hur parkeringsytan vid 
Båstads station kan utvidgas för fler p-platser för personbilar 

7. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag hur elev- och 
personalparkering för de verksamma i torganslutande lokaler kan 
hanteras. 

justerandes signaturer /1 Utdragsbestyrkande 

fJ/ /;fy 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 9 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

Dnr KS 000406/2017-600 

Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul 
för vuxenutbildning 

Sida 

17 av 35 

Beskrivning av ärendet En plan för det systematiska kvalitetsarbetet fastställs årligen enligt Skollagen 
4 kap 3 och 4 §§.Prioriterade utvecklingsområden för Akademi Båstad 
Vuxenutbildning är: 
1. Arbeta med likabehandling och kränkningar 
2. Elever som behöver extra stöd 
3. Samverkan med arbetsliv samt med högskola, folkhögskola och 
yrkeshögskola 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Henrik Andersson, daterad 2018-01-23 
Bilaga 1. Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildning 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen antar plan för systematiskt kvalitetsarbete på Akademi 
Båstad Vuxenutbildning för 2018. 

Föredragande Rektor Akademi Båstad, Ewa Nilsson och bildningschef Henrik Andersson 
föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslagmed tilläggsyrkande: SFI
elevernas närvaro ska redovisas skriftligt i o/o i samband med återkoppling av 
årshjulet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Bo Wendts (BP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att 
bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen antar plan för systematiskt kvalitetsarbete på Akademi 

Båstad Vuxenutbildning för 2018 

2. SFI-elevernas närvaro ska redovisas skriftligt i o/o i samband med 
återkoppling av årshjul et. 

justerandes signaturer // Utdragsbestyrkande 

/!to w 
J 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ lO 

VA-taxa 2018 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

Dnr KS 000032/2018- 500 

Sida 

18 av 35 

Beskrivning av ärendet NSVA har tagit fram underlag för VA-taxa 2018. Förändringarna som föresl ås är 
samma för alla NSVA-kommuner. En indexuppräkning föreslås vilket innebär 
en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 %jämfört med nu gällande taxa. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av projektingenjör Andreas Jansson, daterad, 2018-01-18 
Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2018-01-10 
Förslag på ny VA-taxa taxebilaga l 
VA-taxebilaga l, jämförelse mellan nuvarande taxa och ny föreslagen taxa ut. 

Förvaltningens förslag Fr.o.m. 2018-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga l enligt 
förändringarna i Entreprenadindex och gällande bestämmelser. 

Föredragande Teknik- och servicechefJan Bernbardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Andersson (L) med bifall från samtliga ledamöter: Då taxan inte kan 
beslutas retroaktivt ändra datum för taxa till 2018-04-01. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Fr.o.m. 2018-04-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga l enligt 
förändringarna i Entreprenadindex och gällande bestämmelser. 

Justerandes signaturer /7 Utdragsbes tyrkande 

tjJv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

DnrKS001024/2017-200 

Sida 

19 av 35 

Motion- Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar 
med egna lokaler och arenor 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i VA
kostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. 
Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa 
branschorganisationen Svenskts Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Andreas Jansson, daterad 2018-01-16 
Föreningar Båstad - jämförelse mellan 2014 vs. 2017 
Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Förvaltningens förslag l. Motionen bifalls. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på bidragsmodell för 
att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn
och ungdomsverksamhet. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Stryk ordet bidrag i punkt 2. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på modell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 

justerandes signaturer /1 Utdragsbestyrkande 

#6h/ 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 20 av 35 

KS au§ 12 Dnr KS 000070/2018-902 

Heltid en rättighet- deltid en möjlighet 

Beskrivning av ärendet För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera 
kompetenta medarbetare både på kort och lång sikt behöver Båstads kommun 
kunna erbjuda sina medarbetare anställning på heltid. Därför vill förvaltningen 
starta upp ett pilotprojekt inom Vård och Omsorg kallat "Heltid en rättighet
deltid en möjlighet". Andra viktiga faktorer att beakta vid ett sådant projekt är 
jämställdhetsfrågan, god arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningen förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

För att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare pågår det inom 
Vård och Omsorg ett kompetensförsörjningsprojekt kallat ARUBA (Attrahera 
Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla) som syftar till att göra Båstads kommun 
till en attraktiv arbetsgivare samt att göra vårdyrkena mer attraktiva som 
yrkesval. 

När det gäller jämnställdhetsperspektivet handlar det bland annat om att 
kunna erbjuda bra anställningsvillkor så att medarbetarna kan försörja sig på 
sin inkomst och få en bättre pension. 

Verksamhets och arbetsmiljöperspektivet handlar bland annat om at 
bemanningen blir stabilare med flera anställda med högre sysselsättningsgrad. 

Kommunen ska i enlighet med centralt kollektivavtal(HÖK 16) tillsammans 
med Kommunal ta fram en handlingsplan för bland annat hur andelen 
medarbetare som arbetar heltid ska öka. 

För att hitta formerna och förutsättningarna att nå målsättningen i ovan 
redovisat avtal är det lämpligt att i samverkan med de fackliga 
organisationerna starta upp en försöksverksamhetjett pilotprojekt inom Vård 
och Omsorg. 

Tjänsteskrivelse av Anna Löfström, daterad 2017-00-06 
Bilaga l statistik Båstads kommun 2016 
Bilaga 2 Pensionsavgångar 2018-2028 

l. Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och Omsorg starta ett projekt 
kallat "Heltid en rättighet- deltid en möjlighet" 
2. Medel till projektledare i 2 år och utbildning avsätts med l 300 000 kr. 
3. En utvärdering görs ett år efter projektstart 

Biträdande HR-chef Anna Löfström föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP): tilläggsyrkand e: förslag på 
finansiering av projektet presenteras på kommunstyrelsen i februari. 

justerandes si naturer 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Kerstin 
Gustafsson (M) och Bo Wendts (BP)tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Sida 

21 av 35 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och Omsorg starta ett projekt 

kallat "Heltid en rättighet- deltid en möjlighet" 

2. Medel till projektledare i 2 år och utbildning avsätts med 1 300 000 kr. 

3. En utvärdering görs ett år efter projektstart 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

4. Förslag på finansiering av projektet presenteras på kommunstyrelsen i 

februari. 

justerandes signaturer /} Utdragsbestyrkande 

&J/w 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 22 av 35 

KS au§ 13 Dnr KS 001383/2016-315 

Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie- Antagande 

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 
bostadsbebyggelse i både väster och norr. 

Underlag till beslutet 

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 tilllägenheter 
(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. Syftet med 
Inriktningsdokumentet är att ta ett samlat grepp för Grevie samhälle och 
hantera övergripande frågor såsom t ex trafik- och utbyggnadsstrukturer av 
exempelvis både bostäder, handel och verksamheter. Inriktningsdokumentet 
för Grevie antogs av kommunfullmäktige 2017-12-20. Planförslaget 
överensstämmer med inriktningsdokumentets intention. 

Grevie samhälle berörs av riksintresse Rörligt friluftsliv, kust, turism och 
friluftsliv, 4 kap 2§ Miljö balken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljö balken, Kustzon, 4 kap 
4§ Miljöbalken samt Högexploaterad kust, 4 kap 4§ Miljö balken. 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2018-01-16 
l. Granskningsutlåtande, daterad 2018-01-17 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-01-17 
3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-01-17 

justerandes signaturer /J Utdragsbestyrkande 

fl~w 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

l. Planförslag för Hålarp 4:212 antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-01-17. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredarar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Planförslag för Hålarp 4:212 antas i enlighet med de revideringar som 

föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-01-17. 

Sida 

23 av 35 

Justerandes signaturer /J Utdragsbestyrkande 

/t rv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

Dnr KS 000216/2012- 315 

Detaljplan förTegelugnslyckan 11 och 17 
-Yttrande över överklagande 

Sida 

24 av 35 

Beskrivning av ärendet Antagandet av detaljplanen för Tegelugnslyckan 11 och 17 har överklagats till 
Mark- och miljööverdomstolen. Kommunen har förelagts att svara på 
överldagandet. Detaljplanen för Tegelugnslyckan 11 och 17 antogs av 
kommunstyrelsen 2016-06-08 § 130. Beslutet överklagades till Mark- och 
miljödomstolen som 2017-08-23 beslutade avslå överklagandena. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivels av planarkitekt Emma Johansson, daterad, 2018-01-16 
Bilaga t Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17- Yttrande över överklagande 
Bilaga 2 Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17- Yttrande över överklagande 

Förvaltningens förslag 1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Jäv Thomas Andersson (L) anmäler jäv och deltar ej under ärendets överläggning 
och beslut. 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

justerandes si naturer 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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KSau§15 Dnr KS 001317/2017-800 

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av 
namn, geografisk utbredning och föreskrifter samt tillägg i syfte 
för naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed i 
Båstads kommun- Dnr 511-13647-2017 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut för att ändra namn och 
geografisk utbredning av naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed. 
Namnet föreslås ändras till Lya ljunghed med omgivningar. Den geografiska 
utbredningen föreslås förändras till att utöka reservatet österut, i direkt 
anslutning från bensinstationen Rasta Hallandsåsen och väst-sydväst. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Båstads kommun anser att förslaget inte är förenligt med kommunens 
översiktsplan ÖP08. Kommunen ställer sig även frågande till ett naturreservat 
över vägområdet för Lannamärkesvägen. 

Tjänsteskrivelse av planchef Olof Sellden, daterad 2018-01-23 
Kartbild ÖP08 Översiktsplan Båstads kommun 
Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av namn, 
geografisk utbredning och föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet 
Korup med Älemossen Lya Ljunghed i Båstads kommun- Dnr 511-13647-2017 

Kommunstyrelsen antar svaret under rubrik Aktuellt så som sitt eget att sända 
tilllänsstyrelsen Skåne. 

Planchef Olof Sellden och planarkitekt/översiktsplanerare Kristina Bell 
föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Kommunstyrelsen antar svaret under rubrik Aktuellt så som sitt eget att 

sända tilllänsstyrelsen Skåne. 

justerandes signaturer /) Utdragsbestyrkande 

~(;IV 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau§16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

Dnr KS 000505/2017-200 

Sida 

26 av 35 

Svar på motion- Exponering av kommunens verksamhetsmark 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit in med 
en motion 2017-05-04 om exponering av Båstads kommuns verksamhetsmark 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Lisa Rönn berg, daterad 2018-01-18 
Motion- Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare, 2017-05-04 

Förvaltningens förslag l. Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat 
arbeta vidare med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med 
motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att nyttja 
hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för ändamålet. 
2. Motionen anses därmed vara besvarad. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat 
arbeta vidare med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med 
motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att nyttja 
hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för ändamålet. 

2. Motionen anses därmed vara besvarad. 

Justerandes signaturer LJ Utdragsbestyrkande 

#l b W 
l 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-30 

Dnr KS 000134/2018- 902 

Väckt ärende- Arbetsmiljöenkät i kommunhuset 

Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker nytt ärende vid dagens sammanträde med 
anledning av personalens oro kring den psykosociala arbetsmiljön i 
kommunhus et. I inlagan yrkas: 
l. En arbetsmiljöenkät med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön 

genomförs snarast och redovisas till kommunstyrelsen i mars 2018. 
2. Målgrupp för enkäten är chefer och medarbetare i kommunhuset 

Sida 

27 av 35 

3. Upplägg av enkät och genomförande redovisas till arbetsutskottet den 20 
februari 2018. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes signaturer /l Utdragsbestyrkande 

{f b v 
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Sam manträdesdatum Sida 
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KS au§ 18 Dnr KS 001417/2017-315 

Planuppdrag och markanvisningstävling för Heden- Etapp 3 

Beskrivning av ärendet Bostadsutbudet i kommunen är ensidigt vilket motverkar flyttkedjor för 
invånarna, det är brist på bostadsrätter och hyresrätter. I Hemmeslöv finns mer 
eller mindre enbart äganderätt i form av villor och fritidshus. För att möjliggöra 
för fler människor att bo kvar i eller flytta till kommunen föreslås en 
markanvisningstävling där entreprenörer ges möjlighet att bygga - inom ramen 
av kommunen satt riktning. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Notering 

Beslut 

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ändra gällande detaljplan för att 
fastställa gatustrukturen samt att upprätta en markanvisningstävling som 
breddar utbudet av bostäder i kommunen. 

Tjänsteskrivelse av planchef Olof Sellden, daterad 2018-01-23, 
Tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10- Heden, 
Båstads kommun, 
Plankarta för del av Hemmeslöv 10:10 m fl. fastigheter, 
Illustration tillhörande detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m fl fastigheter. 

1. Ändring av detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 får upprättas samt att 
samråd får hållas. 
2. Detaljplanen ges prioritet 2 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista. 
3. Ändring av planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 
4. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad 
5. Markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10- Heden ska upprättas. 
6. Anta tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10-
Heden som underlag till markanvisningstävling 

Planchef Olof Sellden och exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar 
ärendet. 

Thomas Andersson (L), GöstaGebauer (C) och Kerstin Gustafsson (M): bifall till 
förvaltningens förslag. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Ändring av detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 får upprättas samt att 
samråd får hållas. 

2. Detaljplanen ges prioritet 2 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista. 
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3. Ändring av planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 

4 .Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad 

5. Markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10- Heden ska upprättas. 

6. Anta tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10-
Heden som underlag till markanvisningstävling 
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KS au§ 19 Dnr KS 000321/2017-400 

Utvärdering av Båstad Turism & Näringsliv (kommunens 
näringslivsorganisation) 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns näringslivsorganisation utvärderades våren 2017 och 
tjänsteskrivelsens beslutspunkter återremitterades till förvaltningen för 
ytterligare förtydligande samt synpunktsinhämtning från Tillväxtrådet. En 
inventering av arbetet hos både Båstad Turism och Näringsliv samt kommunen 
har genomförts för att förtydliga gränsdragning och ansvar. Vid flera möten i 
Tillväxtrådet har även skrivelsen och arbetet diskuterats vilket resulterat i att 
en plan för det fortsatta arbetet tas fram. För Båstads kommun har det 
genomförts förändringar och förtydligenade i organisation samt utökning av 
50% för näringslivsstrategen. Även närliggande näringslivsfunktioner har 
identifierats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av chef för strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2018-01-23, 
Protokollsutdrag KS 2017-06-07, § 163, Utvärdering av Båstad Turism & 
Näringsliv 

Förvaltniingens förslag 1. Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice 
till medlemsföretag hanteras av Båstads turism och näringsliv såsom tidigare. 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

2. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala 
förvaltningen och ske i nära samarbete med kommunledningen. 

3. Båstads kommuns näringslivsarbete ska ske i ett nära samarbete med 
närliggande näringslivsfunktion er, för att minska behovet i Båstads kommun av 
mer resurser, minska sårbarheten och ge större effekt. 

4. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i 
kommunledningens verksamhetsplan. 

Chef för strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP), GöstaGebauer (C) och Thomas Andersson (L): bifall till 
förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice 
till medlemsföretag hanteras av Båstads turism och näringsliv såsom tidigare. 

2. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala 
förvaltningen och ske i nära samarbete med kommunledningen. 
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3. Båstads kommuns näringslivsarbete ska ske i ett nära samarbete med 
närliggande näringslivsfunktion er, för att minska behovet i Båstads kommun av 
mer resurser, minska sårbarheten och ge större effekt. 

4. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i 
kommunledningens verksamhetsplan. 
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Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat kommunstyrelsen med syftet att bedöma om kommunstyrelsens 
styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt. Svar på 
granskningen redogör för tillväxtrådets mandat och organisatoriska placering, 
kommunstyrelsens roll avseende kommunens näringslivsarbete samt vilken 
instans som beslutar om fördelningen av medlen som avser kommunens 
näringslivsarbete. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av chef för strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2018-01-23, 
Granskning av kommunens näringslivsarbete. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar till revisionen. 

Föredragande Chefför strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Anta tjänsteskrivelsen som svar till revisionen. 
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Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstad har genom Ingegerd Nilsson lämnat in en 
motion: Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 
Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att Båstads kommun ska 
erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade 
trygghetslarm i Båstads kommun och yrkar på att en kostnadsutredning 
görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 

Underlag till beslutet Protokoll VN 2017-12-18 med tjänsteskrivelse av Sas Ingrid Pettersson, 
daterad 2017-12-18, 
Motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm 

VN :s förslag l. Motionen avslås. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Motionen avslås. 
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Sida 

34 av 35 

Beskrivning av ärendet Moderaterna väckte den 8 november 2017 ett ärende i kommunstyrelsen 
angående tydliggörande om hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstens krav 
och intentioner om anhörigstöd och socialt innehåll. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Emma Pihl, daterad 2018-01-22 
Väckt ärende från Moderaterna, 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2017-11-08, § 262. 

Förvaltningen förslag Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
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Initiativ till ägarsamråd för Nordvästra Skånes renhållnings AB 

Beskrivning av ärendet Förtroende för bolags VD utgör ägarfråga. I det fall kommunstyrelsen finner sig 
ha bristande förtroende för VD, kan den inom sin uppsiktsplikt ta initiativ till 
ägarsamråd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-01-18 

Förvaltningen förslag Kommunstyrelsen beslutar att genom skrivelse till Helsingborgs stad ta 
initiativ till ytterligare ägarsamråd i NSR 

Föredragande Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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