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Plats och tid:

Astrakanen, torsdagen den 14 februari 2019 kl. 09.00 - 11.50.

Beslutande:

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande
Ingela Stefansson (S), Vice ordförande
Kerstin Gustafsson (M), Ledamot
Bo Wendt (BP), Ledamot
Gösta Gebauer (C), Ledamot

Övriga
närvarande:

Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare
Inge Henriksson (BP), ej tjänstgörande ersättare
Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare
Birgitte Dahlin (L), ej tjänstgörande ersättare
Erik Lidberg, kommundirektör
Philip Norrman, nämndsekreterare

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Bo Wendt (BP). Ersättare Gösta Gebauer (C).
Kommunkontoret, tisdagen den 19 februari kl. 10.00.

Sekreterare

§§ 21-31

Ordförande

Justerare

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-02-14

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2019-02-19 till och med 2019-03-13

Förvarings plats
för protokollet:

Underskrift
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Innehållsförteckning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-14
KS § 21
Dnr KS 000025/2019 - 100
Val av justeringsperson
KS § 22
Dnr KS 000026/2019 -100
Godkännande av dagordning
KS § 23

Dnr KS 000027 /2019 - 100

Ersättarnas närvarorätt
KS § 24
Dnr KS 000028/2019 - 100
Informationspunkter
KS § 25
Dnr KS 000731/2015 - 315
Detaljplan för del av Båstads hamn, utökat granskningsförfarande
KS § 26

Dnr KS 000104/2019 - 200

Markanvisningsavtal, Heden etapp III, GBJ Bygg AB
KS § 27
Dnr KS 000103/2019 - 200
Markanvisningsavtal, heden etapp III, Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB
KS § 28
Dnr KS 000111/2019 - 500
Inrättande av styrgrupp för Sydvatten AB
KS § 29

Dnr KS 000109/2019 - 600

Utnämnande av skolchef för vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
KS § 30
Dnr KS 000110/2019 - 900
Uppföljning av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen
KS § 31

Dnr KS 000872/2018 - 200
Upplåtelse av kommunala lokaler för pensionärsföreningar

Justerandes signaturer

Utdragsbestvrkande
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Dnr KS 000025/2019 -100

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C).
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 19 februari kl. 10.00.

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande
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KS § 22

DnrKS000026/2019-100

Godkännande av dagordning
Beskrivning av ärendet

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Dagordningen godkänns efter följande tillägg:

Nya informationspunkter:
Nytt avtal gällande tennisturnering.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Dnr KS 000027 /2019 - 100

Ersättarnas närvarorätt
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:
Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.

Utdrags bestyrkande

Justerandes signaturer
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Dnr KS 000028/2019 -100

I nformationspunkter
A) Information om exploateringsprocess (Susanna Almqvist)
B) Information om markanvisning inom Förslöv 2:4 (Susanna Almqvist)
C) Information kring detaljplan Östra Karup (Susanna Almqvist)
D) Information om provisoriskÅVC (Andreas Jansson)
E) Information Västra Karups skola (Sofia Boivie, Jan Bernhardsson)
F) Nytt avtal gällande tennisturnering (Erik Lid berg)

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande
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Dnr KS 000731/2015 - 315

Detaljplan för del av Båstads hamn, utökat
granskningsförfarande
Beskrivning av ärendet

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats
efter samrådet. Nästa steg i planprocessen är granskning. Kommunstyrelsen
beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19
januari 2017 - 2 mars 2017. Efter samrådet har planarbetet avvaktat
förhandlingar om arrendeavtalet för hamnområdet. Kommunstyrelsen
beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta förslag
till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). Huvudsyftet med
detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa
allmänhetens tillgång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel
användning anpassad till variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. En
del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsättningar för
befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas.
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats
efter samrådet. Främst handlar revideringarna om att Badkrukan tagits bort ut
planen, bestämmelserna för korsprickat område justeras för att möjliggöra
evenemang under hela året och prickmarken på pirarmen och hamnplanen
utökas för att säkerställa båtverksamhetens behov. Nästa steg i planprocessen
är granskning.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson daterad 2019-02-04 med
tillhörande bilagor.

Förvaltningens förslag

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för att
ställas ut för granskning.

Föredragande

Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Bo Wendt (BP): Ärendet återremitteras med yrkande:
Bjärepartiet anser att det är av största vikt att säkerställa de allmänna
intressena som tillgänglighet, segling, fritidsbåtsverksamhet och annan till
hamnen tillhörande verksamhet. Därför måste nuvarande parkeringsytor med
120 platser behållas på det område som nu föreslås som kvartersmar i söder.
Föreslagen förändring av parker och torg med en ny torgyta som skall vara
bilfri med borttag av parkeringar motsätter vi oss helt. Vi behöver inte fler
evenemangsytor och vi delar därför BBSS synpunkter om båtägarnas
parkerings behov och yta för master i söder. Parkeringar behövs och kostnaden
för ombyggnaden kommer att uppgå till miljontalskronor som inte kommer de
året runt boende till del. Snarare negativt då hamnen blir som ett reservat som
endast blir lättillgängligt för de som bor i närområdet och de som kan nå
området med cykel. Vänd plan och parkeringar skall därför vara kvar så att
hamnen blir tillgängligt för handikappade, morgonbadare med flera. Vi har
genom åren gjort tillräckligt många kostsamma ombyggnadet i hamnområdet
som betalas av skattekollektivet.
Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
arbetsutskottet har bifallit förvaltningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för att
ställas ut för granskning.

Notering

Gösta Gebauer (C) deltar ej i beslutet.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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DnrKS000104/2019-200

Markanvisningsavtal, Heden etapp 111, GBJ Bygg AB
Beskrivning av ärendet

Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor
kommunen ställer för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom
området Heden, etapp III. Markanvisningsavtalet är tillämpligt under både
utbyggnadsfas som förvaltningsfas och säkrar de villkor som inte med
bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en
mängd villkor kopplade till ställda krav /kriterier och exploatörens utfästelse
att infria dessa. Ett av de viktigaste villkoren avser kommunens möjlighet att
styra ingångshyran samt att säkra ett utfall av färdiga bostäder i olika storlekar.
Ett annat begränsar exploatörens färdigställandetid. Vissa villkor har kopplats
till sanktioner. Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har
utformats på ett sätt som borgar för att motparten infriar det som utfästs i
insänt tävlings bidrag. Teknik och service anser att utgångspunkten vid
försäljning av kommunal tomtmark bör vara att överenskommen köpeskilling
motsvarar värdet av byggklar mark Med anledning av att det kan finnas
faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som
exploatören kan anses ha rådighet över. Förslag till markanvisningsavtal har
kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos GBJ Bostadsutveckling AB.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist daterad
2019-02-04, med tillhörande bilagor.

Förvaltningens förslag

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till
markanvisningsavtal för GBJ Bostadsutveckling AB avseende område 1 och 4 på
Heden, etapp III.

Föredragande

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för GBJ Bostadsutveckling
AB avseende område 1 och 4 på Heden, etapp III.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Dnr KS 000103/2019 - 200

Markanvisningsavtal, heden etapp 111, Karin Petterssons
Arkitektbyrå AB och Victurum AB
Beskrivning av ärendet

Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor
kommunen ställer för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom
området Heden, etapp III. Markanvisningsavtalet är tillämpligt under hela
utbyggnadsfasen och säkrar de villkor som inte med bindande verkan kan
vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en mängd villkor kopplade till
ställda krav /kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. Ett av de
viktigaste avser kommunens möjlighet att säkra ett utfall av färdiga bostäder i
olika storlekar och ett annat styr exploatörens färdigställandetid. Vissa villkor
har kopplats till sanktioner. Teknik och service anser att markanvisningsavtalet
har utformats på ett sätt som borgar för att motparten infriar det som utfästs i
insänt tävlings bidrag. Teknik och service anser att utgångspunkten vid
försäljning av kommunal tomtmark bör vara att överenskommen köpeskilling
motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det kan finnas
faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som
exploatören kan anses ha rådighet över. Förslag till markanvisningsavtal har
kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos Karin Petterssons
Arkitektbyrå AB och Victurum AB. Då Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och
Victurum AB gemensamt kommer att exploatera område 2, kommer parterna
bilda ett gemensamt bolag för projektet. Victurum AB äger bolaget Knärbo AB,
(under namnändring till Josefines trädgård AB) med organisationsnummer;
559175-6241, varav Karin Petterssons Arkitektbyrå AB ska förvärva hälften.
Knärbo AB anges därför som avtalspart till kommunen i upprättat
markanvisningsavtal. Innan kommunen undertecknar avtalet ska parterna visa
att kommunicerad bolagsstruktur åstadkommits.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist daterad
2019-02-04 med tillhörande bilagor.

Förvaltningens förslag

Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för Knärbo AB avseende
område 2 på Heden, etapp 111.

Föredragande

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för Knärbo AB avseende
område 2 på Heden, etapp III.

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande
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Dnr KS 000111/2019 - 500

Inrättande av styrgrupp för Sydvatten AB
Beskrivning av ärendet

Beslutet att ansluta de södra delarna av Båstads kommun till Sydvatten fattades
av kommunfullmäktige 2017-12-20 efter flera års diskussioner. NSVA ansvarar
för genomförandet av det investeringsprojekt som krävs för att distribuera
dricksvatten från Sydvattensystemet till alla orter i södra delen av kommunen,
samt även för nedläggningen av de befintliga vattenverk och dricksvattentäkter
som används idag. Det fortsatta arbetet med anslutningsprojektet behöver en
politisk förankring genom en politisk styrgrupp. Styrgruppen får också löpande
redovisning och uppföljning av framdriften avseende status, tidplan och
ekonomi. Styrgruppen föreslås inledningsvis sammanträda en gång varannan
månad, och styrgruppen upplöses när samtliga delprojekt är genomförda, i
dagsläget 2023 enligt den första grova tidplanen. Hela kommunstyrelsen
förslås få samlad information en gång i halvåret.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Janss on, daterad 2019-02-06.

Förvaltningens förslag

1. En politisk styrgrupp inrättas för att följa det projekt som genomförs för att
ansluta de södra delarna av kommunen till Sydvattensystemet.
2. Styrgruppens uppdrag är att löpande hålla sig informerad om framdriften i
projektet och bedöma om det finns frågor i projektets genomförande som
kräver information eller beslut i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.
3. Styrgruppen ska också kunna fatta beslut i enklare frågeställningar som
behöver ett politiskt ställningstagande.
4. Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens
arbetsutskott samt gruppledare för de partier som inte är representerade i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Föredragande

Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. En politisk styrgrupp inrättas för att följa det projekt som genomförs för att
ansluta de södra delarna av kommunen till Sydvattensystemet.
2. Styrgruppens uppdrag är att löpande hålla sig informerad om framdriften i
projektet och bedöma om det finns frågor i projektets genomförande som
kräver information eller beslut i Kommunstyrelsen eller
Kommunfullmäktige.
3. Styrgruppen ska också kunna fatta beslut i enklare frågeställningar som
behöver ett politiskt ställningstagande.
4. Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens
arbetsutskott samt gruppledare för de partier som inte är representerade i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KS § 29

Dnr KS 000109/2019 - 600

Utnämnande av skolchef för vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna
Beskrivning av ärendet

Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap 8 a §) ska huvudmannen utse en
eller flera skolchefer för hela eller delar av verksamheten. Skolchefen ska
biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar,
förordningar och myndighetsföreskrifter. Sådana föreskrifter finns i första
hand i skollagen och anslutande författningar, men även till exempel i
arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Även att följa det systematiska
kvalitetsarbetet ingår i uppdraget. Avsikten är inte att inrätta en ny
ansvarsnivå, istället inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Det är frågan
om en markering att det ska finnas en eller flera personer som ska se till att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Vid eventuella brister ska
skolchefen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Räcker
inte dessa till är det hens skyldighet att informera huvudmannen. Det kan
handla om att det inte finns tillräckliga resurser. Ansvaret för att utbildningen
inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid
på huvudmannen.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2019-02-04.

Förvaltningens förslag

Utse bildningschef Henrik Andersson till skolchef med ansvar för Båstads
kommuns verksamhet avseende vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna.

Föredragande

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Utse bildningschef Henrik Andersson till skolchef med ansvar för Båstads
kommuns verksamhet avseende vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Dnr KS 000110/2019 - 900

Uppföljning av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den
interna kontrollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av
kommunstyrelsens reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen
har. Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda
kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för
2018. Kommentar till röd avvikelse på Skyndsamt besvarande av inkomna
skrivelser till kommunen. Saknas återkoppling i ärendehanteringssystem i
några stickprov. Betyder ej att svar uteblivit, utan mer troligt att återkoppling
till registrator ej genomförts. Kommentar till röd avvikelse på regler för
upphandling: Det finns stora brister inom våra inköps-, upphandlings- och
avtalsuppföljningsprocesser och vi har under andra halvåret 2018 påbörjat
arbetet med att ifrån grunden inventera, skapa struktur och bygga upp rutiner
kring samtliga ovan nämnda områden. Därför är 2018 års uppföljning av
kontrollplanspunkter för upphandling ej applicerbara.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-02-06,
med tillhörande bilaga.

Förvaltningens förslag

uppföljning av 2018 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns.

Föredragande

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Uppföljning av 2018 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Dnr KS 000872/2018 - 200

Upplåtelse av kommunala lokaler för pensionärsföreningar
Beskrivning av ärendet

SPF Södra Bjäre inkom med en skrivelse gällande gratis upplåtelse av
kommunens skolor för deras verksamhet. Förvaltningen har tagit fram ett
förslag till beslut som innebär att alla pensionärsföreningar i kommunen kan
söka lokalbidrag för förhyrda lokaler, även kommunala Pensionärsföreningarna
i Båstads kommun får sedan 2018 ett grundbidrag om totalt 15 tkr som delas ut
i förhållande till antalet medlemmar. I Båstads kommun finns det i dagsläget ca
1100 medlemmar i pensionärsföreningarna.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, daterad
2019-02-06 med tillhörande bilaga.

Förvaltningens förslag

1. Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, totalt 50 tkr, för att
inspirera till mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag.
2. a) Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna för
föreningsbidrag och utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, dock högst
10 000 kr per förening och år.
b) Lokalbidrag till pensionärs föreningar beviljas om lokalen ligger i Båstads
kommun och är godkänd av Teknik och service.
c) För att få ansökan om pensionärs bidrag beviljad ska föreningen ha
kontinuerlig verksamhet i Båstads kommun med minst tio sammankomster per
år.
d) Kostnad för lokal som används för entreliknande arrangemang eller vad som
kan jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar, är inte
bidragsgrundande.
e) Lokalbidrag utbetalas i efterskott.

3. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts in
på Stöd till föreningar 3002, pensionärs bidrag 405.
4. Teknik och service gör en uppföljning av bidrag till pensionärsföreningar i
april 2020.
5. Teknik och service tar fram en inventering av de lokaler i Båstads kommun
som är lämpliga att hyra/låna ut till föreningar.
Föredragande

Fastighets- och fri tidschef Hans Paganus föredrar ärendet.

Justerandes si naturer
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, totalt 50 tkr, för att
inspirera till mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag.
2. a) Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna för
förenings bidrag och utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, dock högst
10 000 kr per förening och år.
b) Lokalbidrag till pensionärsföreningar beviljas om lokalen ligger i Båstads
kommun och är godkänd av Teknik och service.
c) För att få ansökan om pensionärs bidrag beviljad ska föreningen ha
kontinuerlig verksamhet i Båstads kommun med minst tio sammankomster per
år.
d) Kostnad för lokal som används för entreliknande arrangemang eller vad som
kan jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar, är inte
bidragsgrundande.
e) Lokalbidrag utbetalas i efterskott.

3. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts in
på Stöd till föreningar 3002, pensionärs bidrag 405.
4. Teknik och service gör en uppföljning av bidrag till pensionärsföreningar i
april 2020.
5. Teknik och service tar fram en inventering av de lokaler i Båstads kommun
som är lämpliga att hyra/låna ut till föreningar.
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