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KSau§21 Dnr KS 000010/2020 - 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 Inge Henriksson (BP). 

2. Protokollsjusteringen äger rum måndagen den 2 mars kl. 13:30. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2020-02-27 

Dnr KS 000011/2020 - 100 

Godkännande av dagordning 

Sida 

5 av 26 

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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lnformationsärenden 
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Beskrivning av ärendet 1. Nytt datum för kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars istället för den 
26 mars, Johan Olsson Swanstein 

2. Kommunförbundet Skånes förändringsarbete - Ett Skåne, Erik Lidberg 

3.Plan för systematiskt kvalitetsarbete - Vuxenutbildning, Ewa Nilsson 

4. Boverkets Översiktsplan-modell 2.0, Olof Sellden 

5. Översiktsplanens granskningsyttranden, Olof Sellden 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 24 Dnr KS 001402/2017 - 300 

Svar på motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Liberalerna i Båstad har i en motion den 14 december 2017 föreslagit att 
Båstads kommun tar fram ett arkitekturprogram. I motionen skriver 
Liberalerna att bakgrunden är att då det byggs mycket i Båstad och på Bjäre 
krävs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågorna. För att utveckla, förnya 
och bevara vårt Bjäre behöver arbetet med att skapa framtida livsmiljöer 
stärkas. Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Förvaltningen instämmer i behovet av ett arkitekturprogram som ger 
vägledning till dels den som vill bygga i vår kommun, dels kommunen själv som 
byggherre och föredöme. Kostnaden för programmet behöver hanteras i det 
kommande budgetarbetet. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson med tillhörande 
bilaga, 2020-02-16. 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram för Båstads 
kommun. 

3. Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd 
kostnad är 200 - 300 tkr om arbetet utförs med egen personal. 

Roger Larsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram för Båstads 
kommun. 

3. Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd 
kostnad är 200 - 300 tkr om arbetet utförs med egen personal. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 25 Dnr KS 001146/2018 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019- Uppföljning 

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. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment 
som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2019. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-
02-17. 

1. Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

2. Uppmanar förvaltningen att återkomma med information om åtgärder av 
rödmarkerade kontrollmoment innan sommaren. 

Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

2. Uppmanar förvaltningen att återkomma med information om åtgärder av 
rödmarkerade kontrollmoment innan sommaren. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 000112/2020 - 200 

Överenskommelse om fastighetsreglering -Ängelsbäck 27:30 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 kontaktade teknik och service 
under hösten 2019 i syfte att undersöka möjligheten att förvärva en del av 
kommunens angränsande fastighet Båstad Ängelsbäck 27:30. 

Ägarna till Båstad Ängelsbäck 27:33 framställde sitt önskemål till kommunen 
utifrån en praktisk aspekt som man saknar rådighet över inom egen fastighet. 
Båstad Ängelsbäck 27:33 ligger lågt i förhållande till anslutande vägar i 
området och vägvattnet letar sig ner till tomtmark. Fastighetsägarna önskar 
således rådighet över markområdet varpå fördröjning av vattnet skulle kunna 
lösas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilaga, 2020-02-14. 

Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering berörande fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:30 och 
27:33. 

Föredragande Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering berörande fastigheterna Båstad Ängelsbäck 27:30 och 
27:33. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 27 Dnr KS 001081/2018 - 380 

Beslut om hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära 
samarbete med befintlig förening 

Beskrivning av ärendet Västra Karups IF ska starta en ny förening, Västra Karups FF, för att främja 
övergång mellan junior- och seniorverksamhet genom att då kunna skapa ett 
representationslag i lägre division samt ett samarbetslag mellan ungdomslag i 
andra föreningar. Vi föreslår att startbidrag betalas ut till den nya föreningen, 
men att föreningarna därefter behandlas som en gemensam förening i all 
fortsatt bidragshantering. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, 2020-02-13. 

Förvaltningens förslag 1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division har rätt till 
startbidrag vid skapande av den nya föreningen. 

Föredragande 

Beslut 

2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division skall behandlas som 
en del av den närmaste moderföreningen. 

3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag. 

Hans Paganus föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förening med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division har rätt till 
startbidrag vid skapande av den nya föreningen. 

2. Förening skapad med avsikt att samverka med andra föreningar för att skapa 
samarbetslag och/eller representationslag i lägre division skall behandlas som 
en del av den närmaste moderföreningen. 

3. Startbidrag finansieras inom befintlig ram för föreningsbidrag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 28 Dnr KS 000915/2017 - 380 

Svar på motion - Utomhusisbana 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 1 september 2017 om att kommunen ska utreda 
möjligheterna och förutsättningarna för att anlägga en utomhusisbana 
(konstfrusen) i Båstads kommun. Motionärerna vill att denna utredning ska 
innehålla beräkningar på investerings- och driftskostnader, 
samarbetsmöjligheter med förenings- och näringsliv samt placering av banan. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Den 25 september 2019 beslutade kommunfullmäktige tillsätta en tillfällig 
beredning för att ta fram ett program för idrott och det rörliga friluftslivet. 
Denna beredning är en optimal plattform där frågor som dessa kan lyftas och 
utredas, dessutom är det en plattform där kommunfullmäktiges alla partier är 
representerade. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att motionen 
bifall och att kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för 
framtagande av ett idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att 
tillsammans med förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus med tillhörande 
bilaga, 2020-02-25. 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen. 

Hans Paganus föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen. 

usterandes si natu rer Utdra sbes rkande 
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KSau § 29 Dnr KS 001354/2017 - 350 

Svar på motion -Temalekplatser 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade 2017-12-06 om att förvaltningen ska utreda 
förutsättningarna för att minska antalet smålekplatser till förmån för större 
temalekplatser. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Förvaltningen har, precis som motionärerna önskar, sett över möjligheten att 
minska smålekplatser för att istället satsa på större temalekplatser som i större 
utsträckning blir en träffpunkt för kommuninvånarna. I föreslagen budget för 
2020 är 2 000 tkr avsatta för temalekplatser för plan 2023. Att satsa på större 
temalekplatser ligger i tiden och fler och fler kommuner väljer att satsa på 
några få och större lekplatser. Man ska dock ha i åtanke att de större 
temalekplatserna fungerar mer som utflyktsmål och ett besök på en 
temalekplats blir vanligen en gemensam familjeaktivitet som förläggs till 
helger. Därför har förvaltningen kommit fram till att ett fåtal större 
temalekplatser i kombination med välplacerade mindre lekplatser är att 
föredra. 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson med tillhörande bilaga, 
2020-02-20. 

Motionen anses besvarad. 

Marie Eriksson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Avtal om anläggningsarrende -Torekovs Båtsällskap (TBSS) 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har idag ett avtal om arrende i Torekovs hamn med Torekovs 
Båt- och segel-sällskap, TBSS. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att ett nytt avtal om arrende skulle 
upprättas med TBSS. Avtalstiden skulle vara 10 år från och med 2023-03-01. 
Syftet var att få en bättre långsiktighet och planering för hamnens och 
verksamheternas behov av utveckling, bevarande och investeringar. 

Under hösten 2019 startade en grupp för byutveckling ett arbete med att ta 
fram förslag på åtgärder som ska beaktas i arrendeavtalet. 

Arrendeavtalet innebär att TBSS tillsammans med hamnens intressenter kan 
bedriva och utveckla hamnanknuten verksamhet med andrahandsupplåtelse av 
båtplatser, gästhamn, sjö-fartstrafik till Väderö mm, sjöräddningsstation, 
småskalig/tillfällig handel och restaurangverk-samhet jämte nödvändig annan 
service. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson med tillhörande 
bilagor, 2020-02-17. 

Förvaltningens förslag Nytt avtal om arrende i Torekovs hamn med Torekovs Båt- och segelsällskap, 
att gälla till och med 2033-02-28. 

Föredragande Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar något 
förslag till beslut till kommunstyrelsen. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar inget förslag till kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 31 Dnr KS 000727 /2019 - 200 

Östra Karup 6:21- Begäran om att häva fastighetsköp 

Beskrivning av ärendet 2020-02-12 inkom köpare av fastighet Östra Karup 6:21 på Stinehov i Östra 
Karup med bifogad skrivelse, där personen begär att få häva detta köp. 
Anledningen framgår i inkommen skrivelse där det framkommer hälsoskäl som 
är styrkt från Region Halland. Då skrivelsen omfattas av sekretess är den ej 
bilagd ärendet, utan information lämnas vid sammanträdet. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

I Båstads kommuns regler för tomtförsäljning, reviderad av 
kommunfullmäktige 2016-10-26, står under punkt 17: 

"Kommunstyrelsens arbetsutskott kan medge avsteg från angivna regler i den 
mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta." 

Precis som i tidigare liknande ärenden lämnar förvaltningen inget förslag till 
beslut i frågan utan låter kommunstyrelsens arbetsutskott bedöma inkommen 
begäran. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson med tillhörande 
bilagor, 2020-02-06. 

Godkänna hävandet av fastighetsköpet. 

Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Godkänna hävande av fastighetsköpet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 32 Dnr KS 001120/2017 -100 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av 
kommunens och Båstadhems fordon utrustas med alkolås för att öka 
trafiksäkerheten. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka trafiksäkerheten i 
kommunen. Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt 
styrdokument för kommunens fordonshantering som sedan ska beslutas i den 
politiska organisationen - kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag 
föreslås att motionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses 
vara besvarad. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 
Peterson med tillhörande bilaga, 2020-02-04. 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 33 Dnr KS 0004 71/2019 - 900 

Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att fordonspolicyn ska 
uppdateras och ska inkludera en tydlig styrning mot att prioritera 
fossilbränslefria fordon när nya inköp görs. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Miljöpartiets intention är att Båstads kommuns fordonspark bör förändras så 
att den till större del består av miljöfordon och att kommunen beaktar denna 
aspekt vid inköp av nya fordon. Förvaltningen arbetar med framskrivande av 
ett nytt styrdokument för kommunens fordonshantering som sedan ska 
beslutas i den politiska organisationen - kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 

Mot bakgrund av att miljöpartiets yrkande tangerar ett pågående uppdrag 
föreslås att motionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses 
vara besvarad. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 
Peterson med tillhörande bilaga, 2020-02-04. 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-27 17 av 26 

KSau § 34 Dnr KS 001307 /2017 - 350 

Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången till 
elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för 
elbilar 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 16 november 2017 om att Båstads kommun antar 
den elbilsstrategi enligt Familjen Helsingborg rekommendationer som gällande 
för Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

I den bilagda elbilsstrategin, som Helsingborgs kommunfullmäktige antog 
2015-09-24, tas tre strategiska områden upp som ska öka användandet av 
elbilar och laddhybrider i kommuner: åtgärder för att driva på övergången till 
elbilsamhället, egen fordonsanvändning och roll i uppbyggnaden av 
laddinfrastruktur. Dessa tre huvudområden som belyses i strategin är även i 
fokus i förvaltningens pågående arbete med framtagande av fordons- och 
resepolicy. Skulle förvaltningen efter färdigarbetade fordons- och resepolicy 
komma fram till att ovan nämnda elbilsstrategi bör antas kommer den frågan 
att aktualiseras. 

Mot bakgrund av att Liberalernas motion samt ovan nämnda elbilsstrategi 
tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen samt ovan nämnda 
elbilsstrategi får beaktas i förvaltningens pågående arbete med framtagande av 
fordons- och resepolicy. Motionen ska därmed anses vara besvarad. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 
Peterson med tillhörande bilaga, 2020-02-05. 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens 
pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens 
pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-27 18 av 26 

KSau § 35 Dnr KS 000472/2019 -100 

Svar på motion -Ta fram en ny resepolicy 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att Båstads kommun tar fram en 
ny resepolicy som prioriterar klimatsmarta alternativ samt att i arbetet med att 
ta fram en ny resepolicy titta på den klimatväxlingsmodell Helsingborg har 
infört för kommunens resor. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Förvaltningen har ett pågående uppdrag om att revidera kommunens 
resepolicy och där införa en modell som ska gynna klimatsmart resande. Mot 
bakgrund av detta pågående uppdrag föreslår förvaltningen att motionen samt 
Helsingborgs klimatväxlingsmodell får beaktas i det uppdraget. Motionen ska 
därmed anses vara besvarad. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 
Peterson med tillhörande bilaga, 2020-02-04. 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen av 
Båstads kommuns resepolicy. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen av 
Båstads kommuns resepolicy. 

usterandes si naturer 



[ii] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-27 19 av 26 

KSau § 36 Dnr KS 000909/2019-100 

Svar på motion - Tillsättande av en socialnämnd 

Beskrivning av ärendet Håkan Mörnstad (BP) motionerade den 11 december 2019 att 
kommunfullmäktige tillsätter en socialnämnd som ett led i att stärka den 
politiska styrningen och kontrollen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2019 uppdrogs åt 
kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), att föreslå 
förändringar för att stärka den politiska styrningen inom socialtjänsten. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2020 redogör 
kommunalrådet att en översyn av den politiska organisationen för att skapa en 
långsiktig lösning. I det sammanhanget nämns en socialnämnd som ett exempel 
på tänkbar framtid. 

Håkan Mörnstads (BP) motion tangerar kommunstyrelsens väckta ärende i 
december 2019. Det ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige i 
mars, med förslag om att påbörja en organisationsutredning som ska vara klar 
under året. Förvaltningens förslag är att Håkan Mörnstads (BP) motion beaktas 
i det arbetet och att den därmed ska anses vara besvarad. 

Tjänsteskrivelse från kanslichefOlofNilsson med tillhörande bilaga, 2020-02-
14. 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i arbetet med framtida organisationsutredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-27 20 av 26 

KSau § 37 Dnr KS 000597 /2019 - 900 

Svar på medborgarförslag - Cafe vid Båstads tågstation 

Beskrivning av ärendet 2019-07-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Båstads kommun åter öppnar cafeet på järnvägsstationen i Båstad, antingen i 
egen regi eller via någon extern utförare. Kommunfullmäktige beslutade 
delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet 
delges kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Förvaltningen anser att förslaget är en god ide och ser också detta behov av ett 
cafe på denna plats. Båstads kommun har från och med den 1 februari 2020 
tecknat ett kontrakt med en extern utförare som ska driva cafe i nya 
stationshuset i Båstad. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget ska anses besvarad. 

Tjänsteskrivelse från arbetsmarknadschef Ritva Veeborn och tf bildningschef 
Ewa Nilsson med tillhörande bilaga, 2020-01-14. 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-27 21 av 26 

KSau § 38 Dnr KS 000095/2020 - 903 

Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 
2019 uppdrag av kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska 
styrningen av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin 
upprinnelse i händelser som inträffat inom verksamheten under 
hösten/vintern 2019. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

 

Det framarbetade förslaget tar sikte mot en kortsiktig och en långsiktig lösning. 
Den långsiktiga innebär ett utredningsuppdrag för att se över hela den politiska 
organisationen, för att på bästa vis skapa rätt förutsättningar för den politiska 
styrningen. Det kortsiktiga förslaget innebär att kommunstyrelsen, under 
utredningsperioden, övertar utbildningsnämndens ansvar och inrättar ett 
socialutskott. Att kommunstyrelsen övertar ansvaret innebär att en rad 
politiska beslut behöver fattas av kommunstyrelsen, för att säkerställa att 
övergång som inte påverkar brukarna på ett negativt vis. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson med tillhörande bilaga, 2020-02-
13. 

1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd 
med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. 
Ansvaret överförs från och med 2020-04-01. 

2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott - Socialutskott - bestående av tre 
ledamöter och lika många ersättare. Av ledamöterna väljer kommunstyrelsen 
en ordförande och en vice ordförande. 

3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras 
i enlighet med bilaga 1. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, 
arbeta fram förslag på förändringar av den politiska organisationen. 
Organisationsförändringen bereds i kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 

Olof Nilsson föredrar ärendet. 

 

 
 

 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

~ 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-27 22 av 26 

Beslut 

KSau § 38 Dnr KS 000095/2020 - 903 

Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads 
kommun, forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunstyrelsen övertar utbildningsnämndens uppgift som socialnämnd 
med ansvar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten. 
Ansvaret överförs från och med 2020-04-01. 

2. Kommunstyrelsen inrättar ett nytt utskott - Socialutskott- bestående av tre 
ledamöter och lika många ersättare. Av ledamöterna väljer kommunstyrelsen 
en ordförande och en vice ordförande. 

3. Kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglemente uppdateras 
i enlighet med bilaga 1. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med partiernas gruppledare, 
arbeta fram förslag på förändringar av den politiska organisationen. 
Organisationsförändringen bereds i kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige innan utgången av 2020. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-27 23 av 26 

KSau § 39 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 kommunal-lagen. Detta till trots har många kommuner utsett 
firmatecknare för att underlätta han.teringen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

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. Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 15 januari 
2020 för att se över formuleringarna avseende kontrasignering. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, 2019-12-02 .. 

1. Kommundirektören bemyndigas att å kommunens vägnar med 
kontrasignation av; 

- Ekonomichef eller teknik- och servicechef underteckna köpekontrakt, 
köpebrev, gåva- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal, 

- Ekonomichef teckna kommunal borgen samt undertecknande av 
lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande, 

- Exploateringsingenjör underteckna exploaterings- och servitutsavtal, 

- Ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller kanslichef teckna 
kommunens firma i övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

Dnr KS 000006/2020 - 903 

Utbetalning av partistöd 2020 

Sida 

24 av 26 

Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 4 kap.§§ 29-32 kommunallagen. Där 
framgår det att kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson med tillhörande bilaga, 2020-01-
02. 

Förvaltningens fö rslag 

Parti 

Moderaterna 
Bjärepartiet 
Centerpartiet 
Socialdemokraterna 
Liberalerna 
Sverigedemokraterna 
Miljöpartiet 
Kristdemokraterna 
Totalt2019 

Beslut 

Parti 

Moderaterna 
Bjärepartiet 
Centerpartiet 
Socialdemokraterna 
Liberalerna 
Sverigedemokraterna 
Miljöpartiet 
Kristdemokraterna 
Totalt 2019 

Partistöd 2020 betalas ut enligt följand e: 

Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 

20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
20 000 kr 3 10 000 kr SO 000 kr 
20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 

41 570 000 kr 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Partistöd 2020 betalas ut enligt följande: 

Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat Totalt 

20 000 kr 10 10 000 kr 120 000 kr 
20 000 kr 9 10 000 kr 110 000 kr 
20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
20 000 kr 6 10 000 kr 80 000 kr 
20 000 kr 4 10 000 kr 60 000 kr 
20 000 kr 3 10 000 kr SO 000 kr 
20 000 kr 2 10 000 kr 40 000 kr 
20 000 kr 1 10 000 kr 30 000 kr 

41 570 000 kr 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

rR 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

Dnr KS 001100 /2017 - 900 

Revidering av arvodesreglemente - Gruppledararvode 

Sida 

25 av 26 

Beskrivning av ärendet För att uppnå en budget i balans för kommunfullmäktige har dialog förts mellan 
kommunfullmäktiges ordförande och gruppledarna. Gruppen har kommit fram 
till att minska gruppledar-arvodet från 5 % till 3.5 % från och med april. Detta i 
syfte att uppnå budget i balans. 

Förändringar i arvodesnivåer bör noga övervägas, då det kan få negativa 
effekter på styrningen i den politiska organisationen 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2020-02-14. 

Förvaltningens förslag 1. Arvodesnivån för gruppledare ändras från 5 % till 3.5 %. 

2. Förändringen gäller från och med april 2020. 

Yrkanden 

Beslut 

Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Arvodesnivån för gruppledare ändras från 5 % till 3.5 %. 

2. Förändringen gäller från och med april 2020. 

usterandes si naturer 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

Dnr KS 000079 /2020 - 903 

Sida 

26 av 26 

Val av ytterligare ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Beskrivning av ärendet Enligt det nyligen reviderade reglementet för Kommunala Tillgänglighetsrådet 
ska rådet bestå av två ledamöter som utses av kommunstyrelsen, enligt 3 § 
Sammansättning. För tillfället består rådet enbart av en ledamot utsedd av 
kommunstyrelsen, tillika rådets ordförande. Kommunstyrelsen ska mot 
bakgrund av detta utse ytterligare en ledamot. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 2020-02-
04. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Reservation 

Rustan Svensson (M) väljs till ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet under 
perioden 2020-03-11 till 2022-12-31. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




