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KSau § 128 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. 

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 Mats Sjöbeck (C). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt (BP). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 13 augusti kl. 15:00. 

Justerandes si naturer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-07 

Dnr KS 000026/2019 - 100 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 14 

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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 130 Dnr KS 000028/2019 -100 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 augusti 2019 föreligger följande 
anmälda informationspunkter: 

Beslut 

A) Kommunala utmaningar och hur vi förbereder oss på att möta dem (Erik 
Lidberg) 

8) Gång- och cykelväg på banvallen (Ingemar Lundström) 

C) Fastighetsutredningen (Göran Acketoft, KPMG) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 131 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-07 

Dnr KS 000337 /2019 - 600 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott: 

A, Begäran om svar på frågor med anledning av integrationsplanen. 

B, Svar på frågor med anledning av integrationsplanen. 

Sida 

6 av 14 

Underlag till beslutet Begäran om svar på frågor med anledning av integrationsplanen, 2019-04-10. 
Svar på frågor med anledning av integrationsplanen, 2019-06-12. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 132 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) 

Beskrivning av ärendet Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit utställt 
för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande och mindre justeringar har gjorts i planförslaget. Nästa 
steg i planprocessen är antagande. 

Föredragande Olof Sellden föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Emma Johansson, 2019-06-10. 

Förvaltningens förslag 

Yrkanden 

Planbeskrivning. 
Plankarta. 
Illustrationskarta. 
Granskningsutlåtande. 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för 
antagande. 

Bo Wendt (BP) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 

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 kvartersmark 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. Vändplan och parkeringar skall därför vara kvar så att 
hamnen blir tillgängligt för handikappade, morgonbadare med flera. Vi har 
genom åren gjort tillräckligt många kostsamma ombyggandet i hamnområdet 
som betalas av skattekollektivet. 

Mats Sjöbeck (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att dessa avslås. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för 
antagande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Boende, som är frekventa användare av färdtjänst, på fastigheten Grevie 39:2 
(idag Tingsvägen 10) har hört av sig till kommunen då de upplever problem för 
taxi och färdtjänst att hitta till deras fastighet. Deras förslag är att namnsätta, 
den idag namnlösa, vägsträckan mellan Marknadsvägen i norr och Tingsvägen i 
söder, strax väster om Grevie bys kyrka. Förhoppningsvis ska detta underlätta 
för besökare i området. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Annika Jern, 2019-06-18. 

Förvaltningens förslag Anta namnet Per Påls väg för vägsträckan. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Anta namnet Per Påls väg för vägsträckan. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Huskurage - Vid oro för våld och av omtanke 

Sida 

9 av 14 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska införa 
Huskurage för det kommunala bostads bolaget Båstadhem. Motionen avslogs, 
utöver att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en policy i motionens anda, 
som ska skickas vidare till Båstadhem, för vidare hantering om 
huskuragemetoden (som helhet) eller policyn endast, kan användas av dem. 

Föredragande Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Filippa Swanstein, 2019-07-03. 
Huskurage policy. 
Motion från Centerpartiet, 2017-04-01. 

Förvaltningens förslag Förslag till policy, i motionens anda, godkänns och skickas till Båstadhem. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Förslag till policy, i motionens anda, godkänns och skickas till Båstadhem. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 § i 
lotterilagen 
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Beskrivning av ärendet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren 
och så är det fort-farande. Enligt lagen krävs det tillstånd för att anordna 
lotterier. Ansökan om registrering görs till teknik och service som utfärdar ett 
treårstillstånd. 

Föredragande Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Jan Bernhardsson, 2019-07-15. 

Förvaltningens förslag Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen uppgår till 300 kr. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen uppgår till 300 kr. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Arrendeavtal Torekovs Sjöfartsmuseum 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommun upplåter mark för sjöfartsrelaterade byggnader och objekt till 
Torekovs Sjöfartsmuseum i Torekovs hamn. Nuvarande avtal är uppsagt för 
villkorsändring och upphör 2019-12-31. Förslag på ett nytt avtal är upprättat. 
Uppdateringen av det nya avtalet förtydligar ansvaret av skötsel och 
renhållning och omfattning av det upplåtna markområdet. 

Föredragande Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Jan Bernhardsson, 2019-07-18. 
Förslag på avtal om lägenhetsarrende. 
Kartbilaga. 

Förvaltningens förslag Teckna avtal om lägenhetsarrende i Torekovs hamn med Torekovs 
Sjöfartsmuseum. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Teckna avtal om lägenhetsarrende i Torekovs hamn med Torekovs 
Sjöfartsmuseum. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 137 Dnr KS 000583 /2019 - 905 

Handlingsplan budget i balans kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Teknik och service visar efter maj månads 
budgetuppföljning en negativ avvikelse på - 4,2 mkr. Avvikelsen är till stor del 
engångskostnader för 2019 där de största kostnadsutfallen härleds till 
pågående byggprojekt av skolor och kostnader för fastighetsskatt i samband 
med försäljning av kommunala tomter för bostäder. Förslag på åtgärder är att 
kompensera kostnader för fastighetsskatt med kommunövergripande 
reavinster för tomtförsäljningar, använda budget för Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges förfogande till kostnader inom fastighetsenheten och 
återhållsamhet av kostnader inom Kommunstyrelsens verk-samhetsområden 
för Samhällsbyggnad, Teknik och service och Kommunkontoret. 

Föredragande Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Jan Bernhardsson, 2019-07-04. 

Förvaltningens förslag 1. Kostnader för fastighetsskatt med 700 tkr kompenseras 
kommunövergripande med det re'avinster som uppstår i samband med 
tomtförsäljningar för bostäder. 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till åtgärder i samband med planerade 
och på-gående byggprojekt inom skola finansieras med 1 240 tkr av medel som 
står till Kommunstyrelsens förfogande och 245 tkr som står till 
Kommunfullmäktiges förfogande. 

3 Kommunstyrelsens verksamhetsområden Samhällsbyggnad, Teknik och 
service och Kommunkontoret får i uppdrag att återkomma med konsekvenser 
kring förslag om återhållsamhet av kostnader. 

Kerstin Gustafsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde den 28 augusti för omarbetning av punkt 2 i 
förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande ställer proposition på Kerstin Gustafssons (M) återremissyrkande 
och finner att detta bifalls. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
den 28 augusti för omarbetning av punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 138 Dnr KS 000585/2019 - 905 

Revidering budget om- och nybyggnation av Förslövs skola 

Beskrivning av ärendet Beslut om program och budget för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 
gjordes i KS 2018-01-10. Där beslutades om en sammanlagd budget på 112 
mkr. Budgeten var baserad på en kalkyl framtagen utifrån programhandlingen. 
Dock var inte utemiljö och markarbeten inkluderad. Kostnaden var uppskattad 
i 2017 års kostnadsläge som en totalentreprenad. Kostnaderna baseras på 
erfarenheter av tidigare utförda samt pågående entreprenader. Den 
sammanlagda budgeten var fördelad på följande sätt: Byggnad H: 8 mkr, 
byggnad A: 4,5 mkr, byggnad E: ca 0.5 mkr samt nybyggnad: ca 95 mkr. 

Föredragande Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Jan Bernhardsson, 2019-07-29. 

Förvaltningens förslag 1. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 71 mkr för 2020 och 40 mkr för 2021. 

Beslut 

2. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom beslutad 
investeri!]gsbudget för 2019 med 12 mkr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 71 mkr för 2020 och 40 mkr för 2021. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom beslutad 
investerings budget för 2019 med 12 mkr. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 139 Dnr KS 000584/2019 - 600 

Beslut om programhandling Västra Karup skola 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram en programhandling för nybyggnation av Västra 
Karups skola F-6 och förskola. Projektet omfattar Västra Karups skola F-6 samt 
nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med möjlighet att bygga ut till 6 
avdelningar i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-27 avseende 
"Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads 
kommun". 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Yrkanden 

Under ärendet närvara delar av utbildningsnämndens styrgrupp. 

Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse från Sofia Boivie, 2019-07-11. 
Västra Karup skola - Programhandling för nybyggnation av skola åk F-6. 

1. Anta programhandlingen och att förvaltningen får i uppdrag att utföra 
projektering för upphandling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och 
förskola med fyra avdelningar. 

2. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 68 miljoner för 2020 och 68 miljoner för 2021. 

Ordförande yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde den 28 augusti då utbildningsnämnden har fått 
chansen att behandla ärendet. 

Bo Wendt (BP) yrkar i första hand att förvaltningens förslag avslås och att 
ärendet återremitteras. Faller det yrkandet så yrkar Bo Wendt (BP) i andra 
hand att beslutet ska fattas i kommunfullmäktige. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 
augusti. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 augusti då 
utbildningsnämnden har fått chansen att behandla ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


