
uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Astrakanen, torsdagen den 12 december 2019 kl 09:00 - 13:00 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), 1:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M) 
Bo Wendt (BP) 
Ebba Krumlinde (C) 

Inge Henriksson (BP) 
Birgitte Dahlin (L) 
Hans Grönqvist (BP), §§ 213-220 

Erik Lidberg, kommundirektör, §§ 213-220 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Bo Wendt (BP), ersättare Kerstin Gustafsson (M). 

Kommunhuset, 2019-12-17, kl.16:30. 

- p' ~ Paragrafec 
-----+----+--++~ ~ ------,+-----------r""k----~ -

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019-12-12 

Från och med 2019-12-17 till och med 2020-01-07 

Kommunhuset i Båstad 

Johan Peterson 

Sida 

1 av 20 

§§ 213-229 



fJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-12 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12 

KSau § 213 Dnr KS 000025/2019 - 100 
Val av justeringsperson 

KSau § 214 Dnr KS 000026/2019 - 100 
Godkännande av dagordning 

KSau § 215 Dnr KS 000028/2019 -100 
lnformationsärenden 

KSau § 216 Dnr KS 000874/2019 - 315 
Detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. - beslut om planbesked 

KSau § 217 Dnr KS 000216/2012 - 315 
Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 - beslut om planbesked 

KSau § 218 Dnr KS 000324/2019 - 200 
Köpeavtal och överenskommelse om åtagande, Östra Karup 6:22-6:37 

KSau § 219 Dnr KS 000165/2019 - 200 
Tilldelning option - Förslövs ängar 

KSau § 220 Dnr KS 000865/2019 - 500 
Avfallstaxa 2020 

KSau § 221 Dnr KS 000807 /2019 -100 
Underhållsplan för offentlig konst 

KSau § 222 Dnr KS 000678/2018 - 100 
Svar på motion - Översyn av regelverk för förenings bidrag 

KSau § 223 Dnr KS 000416/2018 - 600 
Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever 

KSau § 224 Dnr KS 000694/2019 -100 
Svar på medborgarförslag - Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal 

KSau § 225 Dnr KS 000091/2019 - 100 
Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 

KSau § 226 Dnr KS 001142/2018 - 900 
Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

KSau § 227 Dnr KS 000866/2017 - 380 
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Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

KSau § 228 Dnr KS 000663/2019 - 900 
Firmateckning - kommunens firma 

KSau § 229 Dnr KS 000883/2019 - 900 
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 - förslag 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 213 Dnr KS 000025/2019 - 100 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justerings-personen 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 
kommun-fullmäktige. 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 Bo Wendt (BP). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson (M). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 17 december kl. 16:30. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Godkännande av dagordning 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
utskottens 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. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 000028/2019 - 100 

lnformationsärenden 

l. NSVA och sydsidan (Sara Borglin och Andreas Bengtsson, NSVA) 

2. Båtsmannen 5 m.fl. (Camilla Nermark, planarkitekt) 

3. Nejlikan 4 m.fl. (Amanda Backman, planarkitekt) 

4. Vistorp 7: 19 m.fl. (Henrik Eliasson, planarkitekt) 

Sida 
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5. Ställ platser för husbilar på Prästliden - återkoppling (Marie Eriksson, gatu
och parkchef) 

6. Ombyggnation av Köpmansgatan (Hans Paganus, fastighet- och fritidschef) 

7. Sydvatten (Jan Bernhardsson, chef för teknik och service) 

8. Återställande av återvinningscentralen i Svenstad (Andreas Jansson, 
projektingenjör) 

9. Vuxenutbildning - årshjul (Ewa Nilsson, rektor för yrkeshögskolan) 

10. Arbetsmarknadsenheten - kompetenshubben och Bibi (Ritva Veeborn, chef 
för arbetsmarknadsenheten) 

11. En väg in i Båstads kommun (Cecilia Franzen Rooth, service- och 
evenemangschet) 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. - beslut om planbesked 

Beskrivning av ärendet NP Nilsson har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra för bostadsbyggnation inom fastigheterna Slammarp 1:143 och 
1:144 i Förslöv. I anslutning till dessa fastigheter ligger det gamla spårområdet 
som pekas ut i granskningshandlingen till ny ÖP som en lämplig yta för 
aktivitetspark samt bostadsförtätning. Kommunstyrelsen har även 2018-12-05 
§ 274, beslutat att förvaltningen ska söka planbesked för detta område varför 
det nu föreslås göras i samband med planläggningen av NP Nilssons fastigheter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Henrik Eliasson, planarkitekt, 2019-12-03, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. får upprättas samt samråd får 
hållas. 

2. Detaljplanen upprättas delvis på sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 

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

Föredragande Henrik Eliasson, planarkitekt, föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar att avloppsfrågan för Förslöv måste utredas först innan 
fler exploateringar tillåts med anledning av NSVA:s information till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2019. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott avslår yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Förslag till detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. får upprättas samt samråd får 
hållas. 

2. Detaljplanen upprättas delvis på sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Köpmansgatans fastighets bolag nummer 3 AB har inkommit med en ansökan 
om planbesked med syfte att möjliggöra för byggnation inom fastigheterna 
Tegelugnslyckan 11 och 17 för bostäder kompletterat med handel ut mot 
Köpmansgatan. Detaljplanen som tidigare har tagits fram för området har 
upphävts efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Exploatören har 
därefter inkommit med ett nytt förslag som tar hänsyn till de grunder som 
detaljplanen upphävdes utifrån. Detta medför att en ny detaljplaneprocess 
behöver genomföras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Henrik Eliasson, planarkitekt, 2019-12-02, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt 
samråd får hållas. 

Föredragande 

Beslut 

2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 

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

Henrik Eliasson, planarkitekt, föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt 
samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 

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

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 218 Dnr KS 000324/2019 - 200 

Köpeavtal och överenskommelse om åtagande, Östra Karup 
6:22-6:37 

Beskrivning av ärendet En förenklat anvisningsförfarande har genomförts i syfte att stimulera 
bostadsbyggnation i det kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra 
Karup. Förfarandet resulterade i ett beslut om tilldelning av byggrätt, taget av 
kommunfullmäktige den 4 december 2019. De två byggherrar som tilldelats 
option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse om åtagande med 
kommunen är Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Mariastaden projekt AB kommer att driva bostadsprojektet vidare i ett nytt 
bolag, Östra Karup Projekt Ekonomisk Förening och Fredrik Johnsson kommer 
att driva sitt projekt i bolaget Villa Johnsson Stinehov AB. 

Teknik och service har arbetat fram förslag till köpeavtal med tillhörande 
överenskommelse om åtagande för båda byggherrarna. Köpeavtalet är 
utformat som ett rent köp med återgångsvillkor och övriga villkor kopplade till 
innehåll och tidsaspekter återfinns i överenskommelsen. Avtalen har samma 
uppbyggnad med villkoren skiljer sig något åt vilket återspeglar de två 
projektens olikheter avseende omfattning och upplåtelseform. Mariastaden 
projekt AB och Fredrik Johnsson har godkänt innehållet i avtalen. Avtalen ska 
vara undertecknande av byggherrarna och kommunen tillhanda innan ärendet 
tags upp på kommunstyrelsens sammanträde. 

Tjänsteskrivelse från Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, 2019-12-05, 
med tillhörande bilagor. 

Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:26-6:37. 
Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:22-6:24. 

1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:26-6:37. 

2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:22-6:24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:26-6:37. 

2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:22-6:24. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala 
exploateringsområdet Förslöv ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl. Två delområden av 
Förslövs Ängar har tävlats ut genom upprättad inbjudan till markanvisning, 
godkänd av kommunstyrelsen den 10 April 2019. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, 2019-12-02, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Tilldela Riksbyggen Bonum och Veidekke option att teckna 
markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering för Förslövs 
Ängar, område 1. 

Föredragande 

Beslut 

2. Tilldela Byggnads AB Gösta Bengtsson option att teckna markanvisningsavtal 
med Båstads kommun för exploatering för Förslövs Ängar, område 2. 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Tilldela Riksbyggen Bonum och Veidekke option att teckna 
markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering för Förslövs 
Ängar, område 1. 

2. Tilldela Byggnads AB Gösta Bengtsson option att teckna markanvisningsavtal 
med Båstads kommun för exploatering för Förslövs Ängar, område 2. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 220 Dnr KS 000865/2019 - 500 

Avfallstaxa 2020 

Beskrivning av ärendet I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock 
görs ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl 
samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. Dessa insatser är helt i linje med 
de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas och 
att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi tas 
tillvara. Målet är också att utsorteringen och insamlingen av 
återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall minskar. 
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % 
matavfall och återvinningsmaterial. 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder. 

Tjänsteskrivelse från Andreas Jansson, projektingenjör, 2019-12-02, med 
tillhörande bilagor. 

1. Anta avfallstaxa 2020. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

Andreas Jansson, projektingenjör, föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta avfallstaxa 2020. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Underhållsplan för offentlig konst 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommuns offentliga konstinnehav består av ett överskådligt antal 
konstverk. Kommunen har också cirka 900 verk så kallad löskonst/tavlor och 
mindre konstföremål som har behov av underhåll. Inventering av löskonst sker 
regelbundet men det finns också behov av att göra och dokumentera en 
inventering av den offentliga konsten. I dagsläget finns ingen underhållsplan för 
den offentliga konsten vilket inte innebär att underhåll inte genomförs. Det 
finns dock behov av en tydlig plan som sträcker sig över en längre tid samt 
beräkning av kostnader för detta. Kulturavdelningen har i dagsläget inte någon 
budget för detsamma. Det finns en budget om 60 tkr för kulturmiljövård vilket 
inte är detsamma som underhåll av offentlig konst, dock har dessa medel till 
viss del används för underhåll och renovering eftersom gränsdragningen inte 
alltid är helt tydlig. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, 2019-
11-25. 

Förvaltningens förslag Kulturavdelningen får i uppdrag att göra en inventering av och ge förslag på en 
underhållsplan för offentlig konst som inkluderar en beräkning av kostnader. 

Föredragande Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

Kulturavdelningen får i uppdrag att göra en inventering av och ge förslag på en 
underhållsplan för offentlig konst som inkluderar en beräkning av kostnader. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJ[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 222 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-12 

Dnr KS 000678/2018 - 100 

Svar på motion - Översyn av regelverk för föreningsbidrag 
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Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerar den 6 juli 2018 om att kommunstyrelsen dels 
får i uppdrag att se över regelverket för föreningsbidrag till kulturföreningar. 
Syftet är dels att få en rättvis för-delning av de medel som står till förfogande 
för verksamheten dels att kommunstyrelsen ska beräkna kostnaden för ett 
genomförande av bidrag till kulturorganisationer enligt det före-slagna 
regelverket. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, 2019-
12-05. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Motion, 2018-07-06. 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 
fördelning av kulturförenings bidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier. 

Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, föredrar ärendet. 

Ordförande yrkar att punkt 1 ändras till: 

Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 
fördelning av kulturförenings bidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 223 DnrKS000416/2018-600 

Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever 

Beskrivning av ärendet Beslut om att ta fram en kulturgaranti kan effektueras inom befintliga resurser. 
Däremot är uppdraget sannolikt förknippat med ökade kostnader mot 
bakgrund av att barnkultursamord-narens arbetstid över tid inte kan förläggas 
på konkret innehåll i kulturgarantin. Då kommer kulturavdelningen att behöva 
något ökade resurser för att köpa in verksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Helene Steinlein, kulturstrateg och kulturskolechef, 2019-
12-05. 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Notering 

Motion, 2018-04-18. 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för 
alla barn och elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och 
ekonomi ska tydligt redovisas. Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga 
kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra liv 
och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för 
alla barn och elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och 
ekonomi ska tydligt redovisas. Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga 
kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra liv 
och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Bo Wentd (BP) deltar ej i beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12 14 av 20 

KSau § 224 Dnr KS 000694/2019 - 100 

Svar på medborgarförslag - Attraktivare arbete för 
hemtjä nstpersona I 

Beskrivning av ärendet 2019-09-10 inom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Båstads kommun ska göra hemtjänstsperonalens arbete med attraktivt, 
exempelvis genom att bjuda på gratis fika. 

Förvaltningens förslag 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Förvaltningen är tacksam för att förslagsställaren uppmärksammar en 
yrkesgrupp som värnar om många av de mest sköra och svaga i vår kommun. 
Hemtjänst i Båstads kommun bygger på två stora organisationer, en del finns 
på Skogsliden och här bistår man våra kommunmedborgare på norra sidan av 
Hallandsåsen. Den andra delen finns på Bjäredalen, strax intill Förslövs 
tågstation, och här ansvarar man för tätorterna på söder. 

Båstads kommun jobbar ständigt med ambitionen om att vara en arbetsgivare 
som erbjuder en god arbetsmiljö och att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare för personalen. Detta är ett arbete som är nödvändigt att alltid 
utveckla då det är en hård konkurrens om den personal som vill jobba med 
omvårdnadsarbete. 

Eftersom att hemtjänsten är en del av Båstads kommun som helhet, är det svårt 
att särbehandla gruppen personal som arbetar i hemtjänsten. Kommunen kan 
inte erbjuda förmåner som inte andra yrkesgrupper får ta del av. Detta innebär 
att gratis fika, frukt eller annat specifikt inte kan köpas in endast för 
hemtjänstpersonalen. Däremot försöker förvaltningen se till så rast och 
återhämtning kan tryggas kontinuerligt under dagen. 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef och Johan Peterson, 
nämndsekreterare, 2019-11-01. 
Medborgarförslag, 2019-09-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 225 Dnr KS 000091/2019 - 100 

Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av 
kommunägda lokaler 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 att kommunen genomför en 
översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler och att 
utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska utgå. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Motionen tangerar ett pågående utredningarbete där teknik och service har fått 
i uppdrag av kommunstyrelsen att inventera alla lokaler i Båstads kommun 
som är lämpliga att hyra/låna ut till föreningar. I inventeringen kommer teknik 
och service att utreda eventuella kostnader för att hyra lokalerna. Mot 
bakgrund av beslutet som kommunstyrelsen fattade 2019-03-13 så föreslår 
förvaltningen att motionen anses besvarad och att Teknik och service beaktar 
motionen i sitt inventeringsarbete. 

Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef och Johan Peterson, 
nämndsekreterare, 2019-11-01. 
Motion, 2019-01-29. 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete. 

Yrkanden Ordförande yrkar att Marie Eriksson, gatu- och parkchef, informerar om teknik 
och services kommande inventeringsarbete när ärendet behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

Notering 

2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete. 

3. Marie Eriksson, gatu- och parkchef, informerar om teknik och services 
kommande inventeringsarbete när ärendet behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 januari. 

Ebba Krumlinde (C) deltar ej i beslutet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 226 DnrKS001142/2018-900 

Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2018-11-18 om att införa jämställt försörjningsstöd 
dvs. att ett försörjningsstöd alltid ska betalas ut lika till bägge parter i ett 
förhållande, som ansöker om gemensamt försörjningsstöd. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Notering 

Genom att arbeta med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd 
på individuell grund men utifrån jämställdhetsperspektiv kan en verksamhet 
som ekonomiskt bistånd aktivt främja möjligheter för bägge parter till jämlikt 
inflytande kring den ekonomiska makten och därmed också främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män, som idag är ett hinder för egenförsörjning. Utifrån de 
uppgifter som den nationella genomlysningen visade kring hur förutsättningar 
för ekonomiskt bistånd och perspektiv kring jämställdhet samverkar känns det 
angeläget att tydliggöra rutiner som främjar jämställdhet och egenmakt inom 
ekonomiskt bistånd. Att använda ord som alltid ( eller aldrig) kan dock vara 
begränsade eller till och med vara kontraproduktivt för den enskilda individen 
(inte sällan kvinnan). 

Förvaltningen föreslår att Båstads kommun och ekonomiskt bistånd ska 
använda jämställt försörjningsstöd som styrande och aktiv norm, men ha 
möjlighet att utifrån individuella bedömningar eller särskilda sammanhang 
kunna välja en annan ordning än att alltid i alla sammanhang välja att dela 
försörjningsstödet precis lika mellan parterna, om den individuella 
bedömningen visar på skäl för att aktivt avvika från beslutat norm om jämställt 
försörjningsstöd. 

Tjänsteskrivelse från Filippa Swanstein, utvecklingsstrateg och Josephine 
Tegner, enhetschef på Bildning och arbete, 2019-11-14. 
Motion, 2018-18-06. 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd 
betalas ut till bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande 
ansöker om försörjningsstöd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd 
betalas ut till bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande 
ansöker om försörjningsstöd. 

Ebba Krumlinde (C) deltar ej i beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 227 Dnr KS 000866/2017 - 380 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad 
och upprustning av idrottshallar 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 21 augusti 2017 om att Båstads kommun ska ta 
fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i 
kommunen. De vill genom denna plan se hur behoven av inomhustider ser ut i 
de olika kommundelarna, vilken typ av som aktiviteter som främst efterfrågas 
och vilka typer av aktiviteter som kan bli aktuella i framtiden samt vilka behov 
som finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i 
framtiden. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Motionärernas förslag tangerar förvaltningens intentioner då en 
lokalförsörjningsplan kommer att arbetas fram under första kvartalet 2020 i 
samband med budgetprocessen. När denna plan är på plats kommer 
förvaltningen ha en tydlig bild över hur förvaltningen bör arbeta med 
kommunens idrottshallar. Denna plan kommer att besvara motionärernas 
frågeställningar och förenkla arbetet med att ge kommunens idrottsföreningar 
de bästa möjliga förutsättningarna för att verka i Båstads kommun. 

Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef och Johan Peterson, 
nämndsekreterare, 2019-11-01. 
Motion, 2017-08-21. 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 228 Dnr KS 000663/2019 - 900 

Firmateckning - kommunens firma 

Beskrivning av ärendet I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas 
ofta firma-tecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som 
inte tas upp i kommunallagen. Detta till trots har många kommuner utsett 
firmatecknare för att underlätta hanteringen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Då den nuvarande bestämmelsen om firmateckning i Båstads kommun har ett 
antal år på nacken, samt att förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan 
dess, finns behov av att uppdatera beslutet angående kommunens 
firmatecknare. 

Tjänsteskrivelse från Henrik Andersson, nämndsekreterare, 2019-12-02, med 
tillhörande bilaga. 

1. Ekonomichef, teknik- och servicechef eller kommundirektör undertecknar 
köpekontrakt, köpebrev, gåva- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal. 

2. Ekonomichef eller kommundirektör tecknar kommunal borgen samt 
undertecknande av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd 
med kommunstyrelsens ordförande. 

3. Exploateringsingenjör eller kommundirektör undertecknar exploaterings
och servitutsavtal. 

4. Kommundirektör, ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller 
kanslichef tecknar kommunens firma i övriga förekommande fall inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

5. Tecknande av handlingar i ärenden beslutade av kommunstyrelsen ska alltid, 
inom ramen för principen två i förening, även undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande eller vid dennes förfall kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande. 

6. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs 
härmed. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslut 

KSau § 228 Dnr KS 000663/2019 - 900 

Firmateckning - kommunens firma, forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Ekonomichef, teknik- och servicechef eller kommundirektör undertecknar 
köpekontrakt, köpebrev, gåva- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal. 

2. Ekonomichef eller kommundirektör tecknar kommunal borgen samt 
undertecknande av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd 
med kommunstyrelsens ordförande. 

3. Exploateringsingenjör eller kommundirektör undertecknar exploaterings
och servitutsavtal. 

4. Kommundirektör, ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller 
kanslichef tecknar kommunens firma i övriga förekommande fall inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

5. Tecknande av handlingar i ärenden beslutade av kommunstyrelsen ska alltid, 
inom ramen för principen två i förening, även undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande eller vid dennes förfall kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande. 

6. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs 
härmed. 

] usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020-förslag 

Sida 

20 av 20 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens ansvarsområde för 2020. Varje verksamhetsområde har fått 
i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2020 är upprättat i enlighet med 
förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Elisabet Edner, ekonomichef, 2019-12-02, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

Föredragande Elisabet Edner, ekonomichef, föredrar ärendet. 

Yrkanden Ordförande yrkar att förslaget kompletteras med Bildning och arbetes 
verksamhet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

2. Förslaget kompletteras med Bildning och arbetes verksamhet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


