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Beslut 

Utskott/presidium 

öfv tro -

KS au § 1 

Godkännande av dagordningen 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Informationspunkt 4 A-C utgår från dagens sammanträde. 

Extra informationspunkt 4 H: Diskussion kring inkommen skrivelse från Laholms 
kommun ang. avbrutet samarbete kring vattenverk. 

Extra informationspunkt 4 I: VA Öllöv. 

Extraärenden: 

35. Datorer till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

36. Närvaro på kommunkontoret för ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt gruppledarna. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 2 dnr. KS 1633/14 -901 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente - ersättarnas närvaro i 
kommunstyrelsens utskott 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson, FP, har väckt ett ärende avseende ändring av kommunstyrelsens 
reglemente 26 §om ersättarnas närvarorätt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Thomas 
Andersson yrkar att ersättarna får närvarorätt i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Förslag till beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

~ blY 

Om kommunstyrelsens reglemente ska ändras så är det kommunfullmäktige som fattar 
beslut om detta. Kommunfullmäktige har genom ordvalet i reglementet gett 
kommunstyrelsen rätt att tillåta att ej tjänstgörande ersättare är närvarande vid varje 
enskilt sammanträde genom separat beslut vid varje sammanträdestillfälle. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad 2015-01-09, bilaga. 

Kerstin Gustafsson (M) och Åsa Ragnarsson (M): 
1. Ej tjänstgörande ersättare ska ha närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträden 
från och med dagens sammanträde. 

Kerstin Gustafsson (M): Om punkt 1 blir avslagen yrkas att ärendena vid 
arbetsutskottens möten ska vara tidssatta för att kunna kalla in ersättare om 
jävssituation uppstår. Ordförande har ansvaret för att spara tid. 

James Johnson (BP) och Helena Stridh (BP): Reglementet ska inte ändras. 

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkanden finner ordföranden att 
reglementet ej ska ändras, dvs. ersättarna ska inte ha närvarorätt på arbetsutskottets 
sammanträden. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens reglemente ska inte ändras. 

Mot beslutet reserverar sig Kerstin Gustafsson (M) och Åsa Ragnarsson (M). 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Utskott/presidium 

!i, {# 

KS au § 3 

I nformationspunkter 

A) Teknisk justering i budget 2015. Ekonomichef Johan Linden. Bilaga. 
Dnr. KS 837 /14 -906 

B) Verksamhetsutveckling vård- och omsorg. Kommunchef Katarina Pelin 

C) Återkoppling från lokaldiskussioner. Ordförande Bo Wendt. 

D) Ny VA-taxekonstruktion. Lotten Andersson NSV A. 

E) Diskussion kring inkommen skrivelse från Laholms kommun ang. avbrutet samar
bete kring vattenverk. Dnr. KS 83/15 -500. 

F) Utbyggnad av VA i Öllöv. Ordförande ställer frågor till NSVA och projektingenjören 
ang. utbyggnad av VA i Ö llöv. 

justerandes siJmaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Ändringar av kommunstyrelsens delegationsordning 

Blad 

5 

Beskrivning av ärendet Delegationsordningen för kommunstyrelsen antogs vid nämndens sammanträde den 2 
januari. Vid sammanträdet fördes diskussioner om vissa delar som rödmarkats den i 
bifogade bilagan. 

Underlag till beslutet Delegationsordning för kommunstyrelsen, antagen 2014-01-02, bilaga 

Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Utskott/presidium 

u, ~rv 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning ändras i enlighet med det rödmarkerade i bi
lagan. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 5 dnr. KS 105/15 903 

Reglemente för Välbefinnanderådet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 uttrycktes 
önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre kommunala råden till 
kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente har därmed tagits fram. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

~ i>v 

De delar som har ändrats jämfört med det förra reglementet är i stora drag följande: 

- Rådets ordförande och vice ordförande ska utses av kommunstyrelsen, 
- Rådet ska i samband med sitt första möte varje år upprätta en aktivitetsplan, 
- Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekretrare Henrik Andersson daterad 2015-01-20. 
Förslag till nytt reglemente för välbefinnanderådet, bilaga. 

Kerstin Gustafsson (M) och Åsa Ragnarsson (M): Bifall til föreliggande förslag med 
följande justering i § 4: "Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till 
kommunstyrelsen" ändras till "Rådet ska en gång per år skrifligen redovisa sitt arbete 
till kommunstyrelsen". 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för välbefinnanderådet antas att gälla från och med 2015-02-25 enligt 
bilaga efter följande justering i§ 4: Rådets ordförande ska en gång per år redovisa 
sitt arbete till kommunstyrelsen" ändras till "Rådet ska en gång per år skriftligen re
dovisa sitt arbete till kommunstyrelsen''. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 6 dnr. KS 107 /15 -903 

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 uttrycktes 
önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre kommunala råden till 
kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente har därmed tagits fram. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

t0 ZJv 

De delar som har ändrats jämfört med det förra reglementet är i stora drag följande: 

- Rådets ordförande ska utses av kommunstyrelsen, 
- Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen, 
- Rådet ska utse en av föreningarnas representanter till vice ordförande, 
- Rådet ska i samband med sitt första möte varje år upprätta en aktivitetsplan. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekretrare Henrik Andersson daterad 2015-01-20. 
Förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet, bilaga. 

Kerstin Gustafsson (M) och Åsa Ragnarsson (M): Bifall til föreliggande förslag med 
följande justering i § 4: "Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till 
kommunstyrelsen" ändras till "Rådet ska en gång per år skrifligen redovisa sitt arbete 
till kommunstyrelsen". 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för kommunala pensionärsrådet antas att gälla från och med 
2015-02-25 enligt bilaga efter följande ändring i§ 4: Rådets ordförande ska en gång 
per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen" ändras till "Rådet ska en gång per 
år skriftligen redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 7 dnr. KS 106/15 -903 

Reglemente för Kommunala Handikapprådet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 uttrycktes 
önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre kommunala råden till 
kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente har därmed tagits fram. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

t 1W 

De delar som har ändrats jämfört med det förra reglementet är i stora drag följande: 

- Rådets ordförande ska utses av kommunstyrelsen, 
- Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen, 
- Rådet ska utse en av föreningarnas representanter till vice ordförande, 
- Rådet ska i samband med sitt första möte varje år upprätta en aktivitetsplan. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekretrare Henrik Andersson daterad 2015-01-20. 
Förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet, bilaga. 

Kerstin Gustafsson (M) och Åsa Ragnarsson (M): Bifall til föreliggande förslag med 
följande justering i § 4: "Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till 
kommunstyrelsen" ändras till "Rådet ska en gång per år skrifligen redovisa sitt arbete 
till kommunstyrelsen". 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för kommunala handikapprådet antas att gälla från och med 
2015-02-25 enligt bilaga efter följande ändring i§ 4: Rådets ordförande ska en gång 
per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen" ändras till "Rådet ska en gång per 
år skriftligen redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KSau § 8 dnr. KS 1873/14 -900 

Svar till revisionen avseende revisionsrapport "Granskning av 
kommunstyrelsens beredning av ärenden" 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtrodeendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsens beredning av ärenden. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid 
beredning av ärenden. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

U, ilv 

Den sammanfattande bedömningen är att det i grunden finns en struktur för hur 
ärendeberedningprocessen ska gå till vilken bedöms vara känd av förvaltning och 
kommunstyrelsen. Revisorerna efterfrågar en doumenterad ärendeberedningsprocess. 
Roll- och ansvarsfördelningen mellan de politiska organen bedöms inte till fullo hittat 
sina strukturer i beredningsprocessen. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen 
fortsatt bör se till att beslutsunderlagen är ändamålsenligt utformade och beaktar de 
perspektiv som ska åtföljas enligt anvisningarna för tjänsteskrivelser. Det finns även 
fortsatt utvecklingsarbete för kommunstyrelsen att se till att det finns en god 
uppföljning och kontroll för att säkerställa att de beslut som fattas av fullmäktige 
verkställs. Kommunstyrelsen bör slutligen säkerställa att de rutiner som införts i syfte 
att säkerställa en ändamålsenlig och god kvalitet på ärendeberedningsprocessen 
efterlevs. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad 2015-01-08 bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar översända denna tjänsteskrivelse till kommunrevisionen 
såsom svar på rapporten. 

j usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Blad 

10 

Beskrivning av ärendet NSVA har nu funnits i drygt fem år. Under den tiden har insikten om behov av liksom 
förmågan att genomföra investeringar i kommunernas VA-system ökat. Då 
omfattningen växt och erfarenheter samlats, har också ett behov växt fram att förbättra, 
förtydliga och förenkla de administrativa rutinerna kring VA-investeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson daterad 2015-01-16 samt bilaga 
från NSVA. 

Föredragande Johan Jönsson NSVA samt projektingenjör Fredrik Jönsson föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Arbetstutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

~ 'blv 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att NSVA och kommunen inrättar arbetssätt enligt bilagt 
förslag från NSVA. 

lusterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 10 dnr. KS 88/14 -380 

Överlåtelse av badanläggning i Torekov 

Beskrivning av ärendet Ärendet att överlåta badanläggningen i Torekov till Torekovs turist- och badförening 
(nedan kallad TTBF) har tidigare hanterats tillsammans med att överlåta en 
badanläggning i Segelstorp till badförening verksam där, vilket framgår av 
tjänsteskrivelse daterad 2013-12-12. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Utskott/presidium 

U/IJW 

Ärendet återremitterades av f.d. ekonomiutskott 2014-01-22 för vidare utredning. 
Eftersom arrendefrågan gällande marken i Segelstorp inte klargjorts och fortfarande 
inte är klargjord frånskiljdes anläggningen i Torekov ärendet. Detta för att kunna 
fortskrida med överlåtandet av anläggningen i just Torekov, vilket även framgår i 
tjänsteskrivelse daterad 2014-12-08. 

Ärendet som då endast berörde anläggningen i Torekov, bereddes på nytt i f.d. 
ekonomiutskott 2014-12-17 för att hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde 
2015-01-14. TTBF inkom med en skrivelse, daterad 2015-01-06, vari de framställer att 
de anser att en likvärdig behandling avseende bidrag till de båda badanläggningarna 
ska uppnås. I sammanhanget ska nämnas att föreningen i Segelstorp har erhållit bidrag 
om 220 000 kr fördelat över tre tillfällen under åren 2008 till och med 2010, se bilaga 4. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till förvaltningen vid det senaste 
sammanträdet 2015-01-14 med uppdraget att beskriva likabehandlingen av 
föreningarna samt en konsekvensbeskrivning av finansieringen. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund daterad 2015-01-
16, bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-14 § 19, bilaga. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-12. Bilaga 1 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-08. Bilaga 2 
Skrivelse från Torekovs Turist- och Badförening, daterad 2015-01-06. Bilaga 3 
Sammanställning av tidigare utbetalda bidrag till Ängelsbäck-Segelstorps badförening. 
Bilaga 4 

T.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Grandlund föredrar ärendet. 

Bifall till förslagen till beslut i tjänsteskrivlsen 2015-01-16. 

Thomas Andersson (FP) och Kerstin Gustafsson (M): Beslutet ska vara: 

1. Kommunens beviljar bidrag om 4 70 tkr till Torekovs Turist- och badförening som en 
engångsersättning för att skapa förutsättningar för föreningen att överta badanlägg
ningen. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga avtal för att reglera övertagan
det av anläggningarna, arrendefrågorna samt återställningsansvaret. 

3. Bidraget finansieras genom årets resultat. 

Forts. på nästa sida 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Förslag till beslut 

Reservation 

' I 

Utskott/presidium 

K, iw 

KS au § 10 

Forts. överlåtelse av badanläggning i Torekov 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen bes!Utar: 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till TTBF som en engångsersättning för att 
skapa förutsättningar för föreningen att överta anläggningen. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anlägg
ningen, arrendefrågor samt återställningsansvaret. 

3. Bidraget finansieras genom att reserven för demografiska förändringar under 2015 
minskas med belopp motsvarande beviljat bidrag. 

Mot beslutet reserverar sig Kerstin Gustafsson (M) och Thomas Andersson (FP). 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-01-28 

dnr. KS 109/15 -200 

Festivaldagar 2015 

Blad 

13 

Beskrivning av ärendet Med anledning av att tennisturneringen, Wimbledon, har skjutits sin tidsplanering en 
vecka framåt i tiden så påverkar det även tidpunkten för när tennisturneringarna i 
Båstad äger rum. För 2015 - 2017 är tennisturneringarna planerade att hållas veckorna 
29 och 30 i Båstad. Vecka 28 har under många år varit den vecka som kallats 
"tennisveckan" som sedermera över-gått till två veckor. Vecka 28 är den vecka som har 
genererat många besökare som vill ta del av tennis, festligheter, liv och rörelse m.m. 
som erbjudits i Båstad. Vecka 28 är den veckan som i folkligt tal benämnts med 
"Båstadveckan". Det får anses som vedertaget för den som är intresserad av festligheter 
att Båstad är platsen att besöka vecka 28. Det får också anses vedertaget att det 
omvända gäller för den som vill ha lugn och ro. Verksamheter och entreprenörer om
kring stranden och tennisstadion som tillhandahåller den efterfråga av festligheter som 
finns, har insett att vecka 28 under 2015 - 2017 är fri från bokade evenemang. För att ta 
vara på denna "möjlighet" och för att inte tappa besökare till Båstad/Bjäre så har de 
genom Fredrik Olofsson (Huset vid stranden AB, Papas/Pepes) inkommit med en 
förfrågan om att få arrangera några festivaldagar, torsdag - lördag v 28. 

Notering För verksamheten gäller ur miljösynpunkt egenkontrollansvar för verksamhets
innehavaren samt att samråd ska ske med miljöchef. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från t.f. teknik och servicechef Sven-Inge 
Granlund daterad 2015-01-18 bilaga. 

Föredragande Tf. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund och miljöchef Sven-Birger Björkman. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Utskott/presidium 

/lo 

1. I syfte för arrangören att skapa arrangemanget, Båstad Live, görs avsteg ifrån kom
munens konsertpolicy och tillstånd beviljas arrangemanget. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 12 dn~KSll0/15-900 

Seglarveckan 

Beskrivning av ärendet Seglingssport och seglingsarrangemang har under de senaste åren växt sig allt större i 
Båstads kommun. Seglingssport och seglingsarrangemang "sätter Båstad på kartan" och 
bidrar till att sprida den bild av Båstad som kommunen vill uppnå. Arrangemangen har 
också bemötts och hanterats positivt av både politik och förvaltning. 

Underlag till beslutet 

I syfte att skapa goda förutsättningar för arrangören att arrangera seglingstävlingar av 
hög kvalitet vill arrangören teckna samarbetsavtal med kommunen som sträcker sig till 
och med 2017. Bland annat vill arrangören säkerställa att allmän plats finns till 
förfogande samt ekonomiska villkor härom. I annat fall har arrangören det svårt att 
ansöka om olika tävlingar hos olika förbund. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund daterad 
2015-01-18, bilaga. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Föreliggande samarbetsavtal med Sailing Båstad AB godkänns. 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att underteckna samarbetsavtalet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

Il 2hl 
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KS au § 13 dnr. KS 111/15 -900 

Tunnelinvigning 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har planerat invigning av Hallandsåstunneln den 8 december 2015 och att 
tågtrafiken börjar gå igenom tunneln, enligt tidtabell, den 13 december 2015. Vid 
tidpunkten för invigningen är det beräknat att stationsområdena i Båstad och Förslöv, 
med tillhörande stations byggnader, ska stå färdiga. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Förslag till beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

tl 

Trafikverket har planerat att någon person ifrån kungafamiljen ska delta vid 
invigningen, vem är inte bestämt i dagsläget. Vidare kan det förväntas att andra 
signifikanta personer för riket kommer att närvara. I dialog med Trafikverket har det 
framgått att fokus ifrån deras håll, i princip endast kommer att riktas åt tunneln. 

Ett möte har hållits tillsammans med turistchefen, kommunchefen och andra högre 
tjänstemän inom kommunen där det har diskuterats på vilket sätt Båstads kommun kan 
och ska medverka vid invigningen. Mötesdeltagarna fann det självklart att Båstads 
kommun måste ta vara på in-vigningstillfället för att kunna "visa upp" Båstad och Bjäre 
då invigningen säkerligen kommer att uppmärksammas nationellt. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund daterad 
2015-01-16 bilaga. 

Kerstin Gustafsson (M) yrkar följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att i samråd 
med Skånetrafiken ta fram en plan som erbjuder alla i Båstads kommun gratisresande 
med kollektivtrafiken inom kommunen med start för invigningsdagen och en vecka 
därefter. För detta erbjudande avsätter vi ytterligare 100 tkr som en invigningskostnad. 
Vilket innebär en total budget på 200 tkr. Dessa 100 tkr tas från medlen som står till 
kommunstyrelsens förfogande. 

Ordföranden ställer proposition på det framlagda tilläggsyrkandet och finner att 
yrkandet avslagits. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstad kommun ska aktivt delta och bidra till tunnelinvigningen som planeras äga 
rum i december 2015. 

2. För att finansiera invigningsaktiviteterna används 100 tkr av medlen som står till 
KF:s förfogande. 

Mot beslutet, till förmån för sitt tilläggsyrkande som avslagits, reserverar sig Kerstin 
Gustafsson (M) och Christer de la Motte (M). 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

A 

iw 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-01-28 

dnr. KS 112/15 -200 

Nedläggning av lekplats samt tomtreglering 

Blad 

16 

Beskrivning av ärendet Det finns en lekplats lokaliserad vid Dalhemsvägen på mark som i detaljplan utgörs av 
tomtmark och ägs av kommunen. Lekplatsen används i mycket låg grad. Teknik och 
service anser därför att det finns skäl att lägga ner lekplatsen och lägga ut tomten till 
försäljning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård daterad 2015-01-15 bilaga. 

Yrkanden Christer de la Matte (M): Bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

ko 1W 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga ner lekplatsen på Dalhemsvägen och lägga ut 
fastigheten Järnvägen 12 till försäljning via den kommunala villatomtkön. Priset 
fastställs till 1150 kr /m2. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
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KS au § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-01-28 

dnr. KS 140/15 -380 

Ny hyresgäst och nytt hyresavtal Malenbadets Cafe, 
Strandpromenaden 

Blad 

17 

Beskrivning av ärendet Nuvarande hyresgäst på Malen badets Cafe, , har överlåtit sin 
verksamhet på Malen badet till  
from 2015-01-01. Teknik & service har sagt upp nuvarande hyresavtal för 
omförhandling med den nya hyresgästen och krävt nya villkor i enlighet med bilagt 
förslag till nytt lokalhyreskontrakt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från assistent Mia Lundström daterad 2015-01-19 med tillhörande 
bilagor, bilaga. 

Föredragande Assistent Mia Lundström föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

~ 1J1/ 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Hyresavtal mellan Båstads kommun, Teknik & service och  gällande 
hyra av Malen badets Cafe 2015-04-01 - 2020-03-31 godkänns. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

t& gw 

KSau § 16 dn~KS1393/14-350 

Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelväg från Ranviksterrassen 
till centrala Båstad 

Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga en gång- och cykelväg 
skild från bil trafik från Ranviksterrassen till centrala Båstad. I förslaget anges två 
alternativa vägar, längs Karstorpsvägen till Ängelholmsvägen eller genom ett skogsparti 
från Tors väg till Trädgårdsvägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten, främst för de 
oskyddade trafikanterna, och gynna miljön i centrala Båstad. 

Inkommet medborgarförslag 2014-09-28, bilaga. 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson daterad 2015-01-02, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till att frågan om gång- cykelväg längs Karstorpsvägen redan hante
ras i kommunens processer bifalls inte medborgarförslaget. 

J usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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dnr. KS 834/14 -350 

Svar på medborgarförslag - Cykelvägar i och omkring Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag från Västra Karups byaråd, bilaga 1, om 
cykelvägar i och omkring Västra Karup. I förslaget ges synpunkter på två sträckningar 
för framtida cykelvägar som berör Västra Karup. Dessa är Grevie-Västra Karup och 
Västra Karup-Hov. Utöver detta ges ett förslag på utformningen av en cykelbana längs 
Glimmingevägen. 

Underlag till beslutet Medborgarförslag inkommet 2014-05-27, bilaga. 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson daterad 2015-01-02, bilaga. 

Förslag till beslut Arbetsutkottets förslag till kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

u ~ 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen 2015-01-02 beslutar kommunfullmäk
tige att inte bifalla medborgarförslaget om cykelvägar i och omkring Västra Karup. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 18 dnr. KS 436/11 -440 

Överenskommelse med Skånetrafiken gällande regionbusstrafik i 
Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I december 2015 öppnar två nya tågstationer i Båstads kommun, Båstads nya 
stationsläge och Förslövs pågatågsstation. Tågstationerna ger nya förutsättningar för 
regionbusstrafiken i kommunen. Hösten 2013 initierades en dialog mellan Båstads 
kommun, Skånetrafiken och Hallandstrafiken med syfte att diskutera Skånetrafikens 
och Hallandstrafikens förslag på linjenät för regionbusstrafiken vid trafikstarten i 
december 2015. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

lh <$W 

Skånetrafiken vill nu teckna en överenskommelse med Båstads kommun som utgår 
ifrån och sammanfattar de diskussioner vi haft gällande regionbusstrafiken från 
trafikstarten 2015. Överenskommelsen gäller vid trafikstarten 2015. Därefter kommer 
Båstads kommun att fortsätta hålla en dialog med Skånetrafiken och Hallandstrafiken 
om eventuella förändringar i regionbusstrafiken i Båstads kommun. 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson daterad 2015-01-16, bilaga. 
Överenskommelse gällande regionbusstrafik i Båstads kommun daterad 2015-01-16, 
bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad överenskommelse med Skånetrafiken och ger 
i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att underteckna överenskommelsen. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KSau § 19 dnr. KS 28/ 15 -350 

Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket för 
gång- och cykelväg längs Vistorpsvägen (länsväg 1722) i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en politiskt beslutad prioriteringsordning för utbyggnad av gång
och cykelvägar. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2014-11-12 beslutades att 
sträckan Förslöv-Vistorpsvägen skall ha prioritet 1 vid framtagande av avtalsförslag 
gällande utbyggnad av gång- och cykelvägar. Sedan tidigare finns en avsiktsförklaring, 
se bilaga 2, om gång- och cykelvägsutbyggnad mellan Båstads kommun och Vägverket 
(numera Trafikverket) för åren 2006-2015. Sträckan ingår i avsiktsförklaringen. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

{;(;, ilf 

Med anledning av att Hallandsåstunneln och Förslövs pågatågsstation tas i bruk i 
december 2015 ligger det i Båstads kommuns intresse att en gång- och cykelväg längs 
Vistorpsvägen (länsväg 1722) står färdig under 2015. För att det ska vara möjligt 
behöver ett medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket tecknas. 
Trafikverket har inkommit med ett avtalsförslag, se bilaga 1. Båstads kommun har 
ekonomiska medel för utbyggnad av sträckan, i enlighet med avtalsförslag, under 2015. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från trafikingenjör Andreas Jansson daterad 
2015-01-09 bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande medfinansieringsavtal. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och Teknik och Servicechefen ges i uppdrag att un
derteckna föreliggande medfinansieringsavtal. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 20 dnr. KS 1552/14 -350 

Yttrande över Trafikverkets Funktionellt prioriterat vägnät 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har tagit initiativ till att i samarbete med länsplaneupprättarna peka ut 
vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas 
för funktionellt prioriterat vägnät och avser tillgänglighet för godstransporter, 
personbilar och kollektivtrafik. Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer att 
utgöra ett uppdaterat och samlat planeringsunderlag för: 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Utskott/presidium 

tb ~w 

- vilka vägar det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på 
- prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen 
- hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens skeden och i awägningar mellan 
olika intressen. 

Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer även att fungera som ett viktigt underlag 
i Trafikverkets löpande verksamhet, i samhällsplaneringens olika skeden, tidigt i 
diskussioner och vid Trafikverkets svar på remisser. 

Trafikverket och Region Skåne har tillsammans tagit fram ett förslag till funktionellt 
prioriterat vägnät. Trafikverket har gett Båstads kommun tillfälle att yttra sig över 
förslaget. Yttrandet ska vara Trafikverket tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen i 
Skåne Nordväst beslutar den 30 januari 2015 om ett gemensamt yttrande. 

Tjänsteskrivelse samt förslag till yttrande från trafikingenjör Andreas Jansson daterad 
2015-01-16 bilaga. 

Trafikingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M) yrkar följande tillägg: I remissyttrandet från Familjen 
Helsingborgs har man inte tagit hänsyn till Godstrafiken till och från Bjärehalvön. 
Lindab har planer på att utveckla ett logistikcenter för norden i Båstads kommun. 
Dessutom har vi en ambition att avlasta Köpmansgatan från framtida tung godstrafik. 
Därför bör remissyttrandet kompletteras med "Gods" sidan 2(5) i yttrandet och 167 i 
handlingarna: 

"Lantbrukets och industrins behov av godstransporter till och från Bjäre växer och för 
att inte i onödan belasta centralorten Båstad som genomfartsled för godstransporter till 
och från Bjärehalvöns inland vill vi framhålla behovet att vägen från Hjärnarpsmotet, 
via Förslöv och Grevie pekas ut som en "regionalt viktig väg" för godstransporter". 

Ordföranden ställer proposition på det framlagda tilläggsyrkandet och finner att 
yrkandet bifallits. 

Forts. på nästa sida 

justerandes sil(naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS 2015-01-28 
Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

u, iw 

KS au § 20 

Forts. yttrande över Trafikverkets Funktionellt prioriterat vägnät 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Skåne Nordvästs gemensamma yttrande över 
Trafikverkets funktionellt prioriterat vägnät. 

2. Kommunstyrelsen tar det bilagda yttrandet angående funktionellt prioriterat vägnät 
som sitt eget efter komplettering med följande text under rubriken "gods": 

"Lantbrukets och industrins behov av godstransporter till och från Bjäre växer och 
för att inte i onödan belasta centralorten Båstad som genomfartsled för godstrans
porter till och från Bjärehalvöns inland vill vi framhålla behovet att vägen från Hjär
narpsmotet, via Förslöv och Grevie pekas ut som en "regionalt viktig väg" för gods
transporter på sidan och översänder till Trafikverket och Region Skåne." 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 21 dnr. KS 114/ 15 -350 

Cykelstrategi för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunen står inför arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan i vilken det kommer 
krävas ett ökat hänsynstagande till hållbar utveckling. Att förbättra förutsättningarna 
för hållbara transporter är ett viktigt led i denna utveckling, men även ett sätt att följa 
upp de övergripande kommunala målen som bland annat strävar efter ökad utbyggnad 
av gång- och cykelvägar. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

~ !)rv 

Inför arbetet med Översiktsplanen har det funnits ett behov av ett övergripande 
strategiskt dokument för cykelplanering som tar hänsyn till kommunens utveckling 
samt andra aspekter av cyklandet. Behov av riktning för hur kommunen bör prioritera 
bland insatser för cykel har också varit stort. Teknik och service har tidigare tagit fram 
underlag och prioriteringslistor för olika typer av stråk och dessa har använts som 
underlag för cykelstrategin. 

Tjänsteskrivelse från trainee Moa Larsson daterad 2015-01-15, bilaga. 
Cykelstrategi för Båstads kommun 
Bilaga 1 Stråköversikt 
Bilaga 2 Bedömning av värderosor 
Barnkonsekvensanalys 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Cykelstrategin för Båstads kommun antas som underlag för arbetet med den kom
munövergripande översiktsplanen. 

2. Kommunfullmäktige ska informeras om cykelstrategin. 

justerandes si~naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 22 dnr. KS 115/15 -300 

Bostadsmarknadsenkät 2015 från Boverket 

Beskrivning av ärendet Boverket, i samarbete med Länsstyrelserna, genomför varje år en bostads
marknadsenkät med syfte att skapa en bild av och ha en kontinuerlig uppföljning av 
bostadsmarknaden i Sverige. Genom analys av svaren kan de spåra trender och 
tendenser inför den framtida utvecklingen på bostadsmarknaden. Svaren från enkäten 
kan ingå i underlag för politiska beslut på nationell, regional och kommunal nivå. 
Enkäten för 2015 inkom till kommunstyrelsen den 24 November2014. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

J/p ·iw 

Enkätsvaren baseras på statistik som finns inom de olika verksamhetsområdena och 
tjänstemännens bedömningar. I enkäten finns ett antal frågor som inte enbart bygger på 
statistik och där tjänstemännen behöver politiskt stöd och har därför sedan 2014 års 
enkät fört upp svaren för politiskt beslut. 

Tjänsteskrivelse från trainee Moa Larsson daterad 2015-01-15, bilaga. 
Bostadsmarknadsenkät 2015, bilaga. 

Trainee Moa Larsson och samhällsbyggnadschefLisa Rönnberg. 

Christer de la Motte (M) yrkar följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
förslag på instrument inkl. konsekvensbeskrivning, för kontinuerlig uppföljning av 
antagna detaljplaner, beslutade bygglov och byggda bostäder. 

Ordföranden ställer proposition på det framlagda tilläggsyrkandet och finner att 
yrkandet bifalits. 

Arbetskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Svaren i Bostadsmarknadsenkäten 2015 antas såsom kommunstyrelsen egna. 

2. Samhällsbyggnad får i uppdrag att slutföra enkäten och returnera till Boverket. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på instrument inkl. konsekvensbe
skrivning, för kontinuerlig uppföljning av antagna detaljplaner, beslutade bygglov 
och byggda bostäder. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 23 dnr. KS 168/10 -210 

Exploateringsavtal avseende Troll bäcken - nu fråga om överlåtelse 
av avtalet 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2013 att godkänna upprättat förslag till 
exploate-ringsavtal med  avseende del av detaljplanen för del av 
fastigheten Båstad 109:2. har därefter 
förhandlat med  om att överta de rättigheter och skyldigheter som 
Seniorgården AB har enligt exploateringsavtalet. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

/17 ~rr 

, erbjuder nu Båstads kommun att till alla 
delar träda in i  ställe som avtalspart med kommunen som motpart. 
Vidare förbinder sig  att frånträda avtalet i sin helhet, utan några krav på 
ersättning gentemot kommunen, om projektet inte påbörjats senast den 31 december 
2015. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström och vik. 
exploateringsingenjör Per Sellden daterad 2015-01-20, bilaga. 
Förslag till exploateringsavtal mellan Båstads kommun och  

 

Vik. exploateringsingenjör Per Sellden 

Kerstin Gustafsson (M): Bifall till förslagen till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1.  godkänns att till alla delar träda in i S
 ställe som avtalspart, med tillägget att bolaget förbinder sig att från

träda avtalet i sin helhet, utan några krav på ersättning gentemot kommunen, om 
projektet inte påbörjats senast den 31december2015 

2. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen uppdrages att underteckna 
exploateringsavtalet 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 24 dnr. KS 116/15 -200 

Exploateringsavtal för fastigheten Varan 17:6 

Beskrivning av ärendet En detaljplan för området Varan omfattande Varan 17 :6 har upprättats och är nu 
föremål för antagagandehanläggning. Samhällsbyggnad har upprättat förslag till 
exploateringsavtal med ägaren till ovan nämnda fastighet, som syftar till att reglera 
detaljplanens genomförande. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

t01Gw 

Avtalet avser att närmare reglera genomförandet av detaljplanen, 
exploateringsområdet. Området avses exploateras för bostads bebyggelse och möjlighet 
att uppföra 10st friliggande hus. I avtalet regleras frågor om fastighets bildning, 
anläggningsarbeten, överföring av allmänna anläggningar, dagvatten hantering, 
gatukostnader, va-avgifter mm. 

Tjänsteskrivelse från planstrateg Magnus Sjeldrup daterad 2015-01-15. 
Plankarta, , bilaga 1 
Teknisk specifikation, , bilaga 2 
Omfattning standard på allmänna anläggningsarbeten mm,, bilaga 3 
Överenskommelse med gemensamhetsanläggning, bilaga 4 
Bankgaranti, bilaga 5 

Planstrateg Magnus Sjeldrup föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upprättat förslag till exploateringsavtal med   
godkänns. 

Justerandes signatu rer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 25 dnr. KS 141/ 07 -315 

Detaljplan för Varan 17:6 i Torekov, Båstads kommun, Skåne län -
Antagande 

Beskrivning av ärendet Planen har upprättats i syfte att möjliggöra en exploatering av 10 tomter för 
småhusbebyggelse i nordöstra Torekov. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

lb 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-13 §144 om upprättande av detaljplan för 
aktuellt område. Detaljplan upprättades och planförslag var utsänt på samråd under 
perioden 2009-04-16 till 2009-05-28. Inkomna yttranden sammanställdes och 
kommenterades i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras och därefter 
beslutade Kommunstyrelsen 2012-03-14 § 104 att utställning av planförslaget skulle 
ske. Planförslaget har varit föremål för utställning under tiden 2012-04-02 till 2012-05-
14. 

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett Utlåtande, se bilaga 3. 

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet 2014-04-14 men på grund av att 
exploateringsavtalet ej blivit undertecknat förrän nu har antagandeprocessen blivit 
fördröjd. 

Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark daterad 2015-01-08, bilaga. 
Plankarta, daterad 2014-03-03, bilaga. 
Plan och genomförandebeskrivning, daterad 2014-03-03, bilaga. 
Utlåtande, daterad 2014-03-03, bilaga. 

Planingenjör Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

'-Ottf 
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KS au § 26 dnr. KS 678/14 -315 

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förs löv, 
Båstads kommun, Skåne län - antagande 

Beskrivning av ärendet Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

~w 

Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera 
olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige 2013-03-12 att placera 
deri nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. 

Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft 2009-01-02. Planen omfattar i allt 
väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande 
varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för parkering, bussangöring, cykelparkering samt gång- och cykelbana i 
anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle. Perrong samt gångbro med 
tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark 
inom ramen för järnvägsprojektet. 

Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark 2015-01-15, bilaga. 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2015-01-15, bilaga 1 
Plankarta, daterad 2015-01-15, bilaga 2 
Illustrationsplan, daterad 2015-01-15, bilaga 3 

Planingenjör Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KSau § 27 dnr. KS 949/10 -315 

Detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. i Båstad -
godkännande för granskning 

Beskrivning av ärendet Detta detaljplaneförslag syftar till att pröva möjligheten att bygga friliggande hus eller 
parhus i ett attraktivt läge med goda boendekvaliteer. Planförslaget har varit föremål 
för samråd under perioden 2013-06-03 - 2013-07-14. Efter samrådet har planförslaget 
justerats och kompletterats och ett förslag till granskningshandling har nu tagits fram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark daterad 2015-01-12, bilaga. 
Planbeskrivning, daterad 2015-01-15, bilaga. 
Plankarta med planbestämmelser och illustration, daterad 2015-01-15, bilaga. 
Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08, bilaga. 

Föredragande Planingenjör Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

Utskott/presidium 

!lo ~V 

1. Planförslaget godkänns för granskning med revideringar i enlighet med samråds
redogörelsen. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 28 dnr. KS 218/12 -315 

Återremiss av detaljplan för Laxen 6 m.fl. i Båstad -
beslut omantagande 

Beskrivning av ärendet Detaljplanen för Laxen 6 m.fl. återremitterades vid beslut om antagande av 
kommunfullmäktige 17 december 2014 § 218 med följande motivering: 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

~ ~ff/ 

"Ärendet återremitteras för att i beslutsunderlaget tydliggöra vad det är som gäller. 
Hela Länsstyrelsens yttrande ska finnas med i beslutsunderlaget". 

Kommunstyrelsen beslutade att påbörjar arbetet med detaljplanen för området redan 
2007- 02-07. Beslutet grundade sig på inkommen ansökan avseende omvandling av 
byggnaden på Laxen 6 från hotell till ca 7-8 lägenheter samt lokalytor för allmänheten 
på nedre våningsplan. Planarbetet stannade av under hösten 2007 p.g.a. diskussioner 
kring en riskbedömning. Planarbetet återupptogs 2012-02-06, denna gång med lite 
andra utgångspunkter. Nu fanns även tankar på att riva delar den befintliga byggnaden 
utmed Kille backen och istället uppföra en större byggnad med lägenheter i 1 Yz plan 
samt garage i suterrängvåning. Över garaget var även tanken att anlägga ett däck som 
kan fungera som en del i innergården. Även grannfastigheten Laxen 7 togs nu med i 
planarbetet för att planläggas enligt befintliga förhållanden d.v.s. bostadsmark. 

Planen har genomgått samråd (2013-03-20 till 2013-05-01) och granskning 
(2014-04-24 till 2014-05-22) och har under arbetets gång bearbetats bl.a. utifrån 
inkomna synpunkter. 

Tjänsteskrivelse från kart/GIS ingenjör Emma Salomonsson daterad 2015-01-20, bilaga. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-17 § 218, bilaga. 
Planbeskrivning 2014-11-17 
Plankarta med planbestämmelser 2014-11-17 
Granskningsutlåtande 2014-12-04 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2014-05-19 

Kart/GIS ingenjör Emma Salomonsson. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Detaljplan för Laxen 6 m.fl .. antas efter justeringar i enlighet med 
granskningsutlåtandet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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2015-01-28 32 

dnr. KS 112/14 -315 

Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m.fl. - beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Willab Garden AB bedriver idag verksamhet på Östra Karup 24:2 och planerar för en 
utbyggnad och expansion av verksamheten. De har därför 2014-01-20 inkommit med 
en begäran om planbesked för del av fastigheten Östra Karup 23:1. Förfrågningen rör 
detaljplaneläggning av ett markområde öster om befintlig anläggning som ska 
möjliggöra för byggnation av två lagerlokaler. Aktuellt område berör delvis detaljplan 
1592 planlagd som "Huvudgata" och "Park". Gatan och parken har dock aldrig byggts ut, 
i planbeskedet anges därför att den delen av detaljplanen borde upphävas då den inte 
fyller någon funktion. Planbesked för del av Östra Karup 23:1 beviljades av 
Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 75. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från planarktitekt Henrik Eliasson daterad 
2015-01-12, bilaga. 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson. 

Yrkande Kerstin Gustafsson (M): Bifall till ett antagande av detaljplanen. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m.fl antas. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

u, 'hy/ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 33 

KS au § 30 dnr. KS 108/15 -903 

Budgetberedning - förslag om utökad budgetberedning med en 
representant från varje parti i kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson, FP, har väckt ett ärende om utökad budgetberedning. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Notering 

Utskott/presidium 

I? zv 

Thomas Andersson föreslår att budgetberedningen ska utökas så att varje parti som 
finns representerat i kommunstyrelsen också är representerade i budgetberedningen. 

I kommunstyrelsens reglemente§ 30 står: "Arbetsutskottet utgör kommunens 
budgetberedning. Budgetberedningen kan utökas med fler personer om styrelsen så 
beslutar. Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett 
beredande organ till kommunstyrelsen." 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad 2015-01-09, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgetberedningen utökas så att alla partier som är representerade i kommunsty
relsen har en representant i budgetberedningen. 

2. Partiernas representant i budgetberedningen ska vara antingen ordinarie eller er
sättare i kommunstyrelsen. 

De partier som inte är representerade i arbetsutskottet ombeds att meddela kansliet 
vilken person som ska sitta med i budgetberedningen. 

justerandes si~naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KSau § 31 dnr. KS 81/15 -900 

Ansökan till val myndigheten om extra pengar för det kommande 
omvalet 

Beskrivning av ärendet Katarina Toremalm (MP) har väckt ett ärende angående att kommunen ska söka extra 
pengar hos valmyndigheten för det kommande omvalet i kommunen. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

t&%W 

Båstads kommun kommer att ha ett omval under våren 2015. Datum för valet är ännu 
(2015-01-21) ej beslutat. I budgeten för 2015 har det inte avsatts medel för att 
genomföra ett omval varför det finns anledning att undersöka möjligheten att söka 
statliga medel för omvalet. 

Valnämnden är den nämnd som ansvarar för valen i kommunen. Det bör även vara den 
enhet som ansvarar för att ansöka om medel för att genomföra ett omval. Frågan bör 
därför överlämnas till valnämnden. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad 2015-01-19, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till valnämnden. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 32 dnr. KS 82/15 -900 

Återkoppling till kommunstyrelsen från de kommunala råden 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) har väckt ett nytt ärende angående de tre kommunala råden: 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

{t iw 

"Våra råd - pensionärs-, handikapp- och välbefinnanderåden. Hur ska återkoppling ske 
till kommunstyrelsen och ev. godkännande av välbefinnanderådets aktivitetsplan" 

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om innehåll i den nya politiska 
organisationen gavs kommunstyrelsen ansvar för det tre kommunala råden. Det 
beslutades också att kommunstyrelsen utser ordföranden till de kommunala råden. 

Då förändringar i organisationen även förändrat rådens tillhörighet behöver rådens 
reglementen ses över. En översyn och förslag på nya reglementen kommer till 
kommunstyrelsen inom kort. I dessa reglementen kommer Thomas yrkanden att 
beaktas. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad 2015-01-19, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen avslutar ärendet utan åtgärd då frågan om återkoppling till kom
munstyrelsen hanteras i ärende med reglementen till råden. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 33 dnr. KS 82/15 -900 

Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker nytt ärende på dagens sammanträde. 

Beslut 

Utskott/presidium 

~ w 

Kerstin önskar att ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska få låna en dator 
under mandatperioden för att kunna arbeta effektivt. 

Arbetsutskottet beslutar: 

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

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 37 

KS au § 34 dnr. KS 82/15 -900 

Närvaro på kommunkontoret två timmar/vecka för ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledarna i 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP)väcker nytt ärende på dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

il ~)1/ 

Enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda som antogs av 
kommunfullmäktige den 26 november 2014 attgälla från den 1januari2015 ska 
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledarna i 
kommunfullmäktige befinna sig på kommunkontoret 2 timmar /vecka för att vara 
tillgängliga för allmänheten, gemensamma överläggningar och dylikt. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att arbetsutskottsledamöterna och 
gruppledarna ska vara samtidigt på kommunkontoret varje helgfri tisdag kl. 16.00-
18.00. 

Arbetetsutskottet beslutar: 

1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 




