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Yrkanden 

Övrigt 

Beslut 

Utskott/p res idium 

iw ~ -

KS au § 62 

Godkännande av dagordningen 

Christer de la Matte (M) väcker nytt ärende: Markpreparering för ny friidrottplats i 
Båstad. 

Helena Stridh väcker nytt ärende: Uppdrag till förvaltningen att påbörja arbetet med ny 
detaljplan för hamnen i Båstad. 

Informationspunkt H), Förnyelse av Örebäcksvallen utgår. 

Ärende 19, Bostadsförsörjningprogram utgår då förvaltingen fått uppdrag om detta vid 
KS 2015-03-11. 

Ärende 28 utgår och tas upp direkt på KS 2015-04-15 istället. 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter ovanstående tillägg och justeringar. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-01 

dnr. KS 304/15-903 

Ersättarnas närvarorätt på arbetsutskottets sammanträde 

Blad 

3 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente§ 26 kan utskottet vid varje enskilt 
sammanträde besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

bw ~ 
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Utskott/presidium 

1W ~ 

KS au § 64 KS 305/15-903 (se även dnr. på resp. punkt) 

lnformationsärenden 

a) Besök av Båstad Hamn AB Kjell Bertilsson och Ulf Nilsson. (Sven-Inge Granlund) 

b) Information om försörjningsstöd (Henrik Andersson) 

c) Finsam-projektet (Henrik Andersson) 

d) Ny VA-taxa (Sven-Inge Granlund) 

e) Gåvoavtal: Utegym vid Skansen (Jenny Hertsgård) 

f) Samarbetsavtal gällande kustinventering med Halmstad, Laholm och Höganäs 
(Jenny Hertsgård) 

g) Planrutiner för kommunstyrelsen (Lisa Rönn berg) 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 65 KS 306/15 -903 (se även dnr. på resp. punkt) 

Delgivningar 

1. Ärendestatistik, IOF Vuxna. Dnr: KS 245/ 15-600 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

6w tl 
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KS au § 66 dnr. KS 145/13-906 

Årsredovisning 2014 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2014 uppgick till 10,5 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse i förhållande till budget med 1, 7 mkr. Resultatet för 2013 var 19,8 mkr. 
Kommunens verksamheter gick sammantaget med ca -7,1 mkr i underskott jämfört 
med budget. Om den avsatta reserven för demografiska förändringar räknas med 
blir verksamheternas budgetavvikelse lägre, endast -1,2 mkr. Den demografiska 
reservens syfte är att täcka upp volymrelaterade förändringar inom barnomsorg 
och skola samt hemtjänst och vård boende. Att det totala resultatet ändå blev 1, 7 mkr 
bättre än budgeterat förklaras till stor del utav den lägre och förskjutna aktiviteten 
inom investeringsverksamheten vilket hållit kostnaderna för avskrivningar och 
nya räntekostnader nere. En ytterligare förklaring är det lägre ränteläget som 
medfört lägre räntekostnader än budgeterat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad den 26 mars 2015. 
Förslag till årsredovisning 2014. 

Föredragande Ekonomichef Johan Linden. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

iw~ 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Upprättad årsredovisning för 2014 godkänns. 

2. Resultaträkning för 2014 och balansräkning per den 31december2014 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 9,5 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 78 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 6 501 082 kr. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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dnr. KS 255/15-800 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har väckt ärende angående miljöpåverkan och miljöanalyser med 
önskemål att alla ärenden föregås av en miljöanalys innan politiskt beslut fattas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad den 23 mars 2015. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

ZJV 1{p 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdaterad anvisning tillämpas för tjänsteskrivelser under ett år, 
därefter görs en utvärdering. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn. Ärendet återremitterades 
i kommunstyrelsen den 3 december 2014, för att under januari månad bjuda in 
hamnbolaget till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera svårigheter 
med att godkänna redan utförda investeringar i efterhand. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, 
daterad den 3 november 2014, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Sven-Inge Granlund, mark- och fritidschef. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

iw u, 
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Beskrivning av ärendet Det föreligger avtal om anläggningsarrende mellan Båstads kommun och 
Båstad hamn AB. Enligt detta avtal, som löper fram till den 30 april 2019, har 
Båstad hamn AB enligt 8 §rätt att hyra ut delar av arrendestället i andra hand. 
Detta gäller för såväl markytor, kiosker som för sjöbodar och restauranger. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, 
daterad den 20 mars 2015. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

p}V l/o 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. I syfte för den nye entreprenören att erhålla säkerhet till bank för investeringar 
i verksamhet lokaliserad till hamnen ges uppdrag åt teknik- och servicechefen, 
i samråd med kommunjuristen, att ge Båstad hamn AB skriftligt tillstånd för 
tecknande av nödvändigt hyresavtal med den nye entreprenören, som 
därmed säkerställer tillgång till lokaler efter den 30 april 2019. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 70 dnr. KS 1572/13-500 

Båstads kommuns framtida vattenförsörjning 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2013 att uppdra åt 
kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda och komma med förslag om 
den långsiktiga framtida vattenförsörjningen i hela Båstads kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade även att beslutsunderlaget ska skickas till 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Yrkande 

Beslut 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

~Jv t<c 

SGU som remissinstans. Under 2014 har konsultfirman Purenova Miljöteknik AB 
tagit fram en ny utredning, "Vattenförsörjningsplan Båstads kommun". Denna har 
varit föremål för granskning hos SGU. Purenova har redovisat sin utredning under 
2014 för dåvarande ekonomiutskottet. Inbjudna till redovisningen var även 
samhällsbyggnadsutskottet. Vid redovisningstillfället gavs även möjlighet till 
att ställa frågor och få kompletterande utredningar utförda till den slutgiltiga 
versionen. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 9 mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Elin Hermansson och Elisabet Rudenholm från Purenova föredrar ärendet. 

Christer de la Matte (M): Bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 2015-03-09. 

Helena Stridh (BP) yrkar följande tillägg: Det ska göras provtagning på råvatten från de 
olika täkterna för att få fram en aktuell bild av förekomst av ev. föroreningar och 
påverkan från externa källor på täkterna. Resultatet från denna provtagning ska 
presenteras före kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Det ska göras provtagning på råvatten från de olika täkterna för att få fram en aktu
ell bild av förekomst av bekämpningsmedel och nitratföroreningar. Resultatet från 
denna provtagning ska presenteras före kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den nya vattenförsörjningsplanen, daterad 150309, ska gälla som planeringsun
derlag för vattenförsörjningen i Båstads kommun. 

2. Teknik och service får i uppdrag att tillsammans med NSVA ta fram ett 
nytt avtalsförslag med Sydvatten. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 71 dnr.KS 000493/2015-500 

Dagvattenpolicy för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Förtätning och nyexploatering i tätorterna, framtida klimatförändringar samt 
EU:s vattendirektiv och översvämningsdirektiv medför att kommunen, NSVA 
och fastighetsägare behöver skapa lösningar som utjämnar dagvattenflöden 
och vid behov renar dagvatten. Detta kräver samverkan mellan aktörer både 
inom och utanför den kommunala verksamheten. Med anledning av ovanstående 
har en dagvattenpolicy för Båstads kommun tagits fram av NSVA i samarbete 
med kommunens tjänstemän. I övriga kommuner inom NSVA finns antagna 
dagvattenpolicys i Landskrona, Åstorp, Svalöv, Bjuv samt Helsingborg. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 19 mars 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Maria Karlsson Green från NSVA föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreslagen dagvattenpolicy för Båstads kommun antas. 

2. Planen träder i kraft omedelbart efter att beslutet vunnit laga kraft. 

Justerandes siRnaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

'lfv lb 
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KS au § 72 dnr. KS 398/15-350 

Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket 
om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv och Fogdarp 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en politiskt beslutad prioriteringsordning för utbyggnad 
av gång- och cykelvägar. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2014 
beslutades att sträckan Förslöv-Fogdarp ska ha prioritet 2 vid framtagande av 
avtalsförslag gällande utbyggnad av gång- och cykelvägar. Sedan tidigare finns en 
avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad mellan Båstads kommun och 
Vägverket (numera Trafikverket) för åren 2006-2015. Sträckan ingår i 
avsiktsförklaringen. Trafikverket har arbetat fram en arbetsplan som fastställdes 
den 30 september 2011. Arbetsplanen överklagades och regeringen beslutade den 
19 augusti 2013 att avslå överklagan. Arbetsplanen har därmed vunnit laga kraft. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 
den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. Förslag till beslut: 

Föredragande 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

Ziv ~ 

1. Medfinansieringsavtalet godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande samt teknik- och servicechefen får i uppdrag 
att underteckna avtalet. 

Fredrik Jönsson, projektingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Kommunen mottog ett medborgarförslag den 23 april 2014 med förslag om 
att snabbt bygga en ny förskola i Förslöv, då Skogsbyns förskola fick stänga 
på grund av mögel. Slutrapporten för Skogsbyns förskola inklusive en 
kostnadsberäkning finns ännu inte. Förslagsställaren har skickat med fakta om 
en nybyggd förskola i Rää som inspiration till kommunen inför kommande 
byggnation. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse frän skolchefBirgitte Dahlin, daterad den 11 mars 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget ang. ny förskola i Förslöv bifalls. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

Zw u, 
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Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna föreslår att Båstads kommun ska ansluta sig till "Vita jobb" 
och följa deras krav och villkor vid offentlig upphandling. Detta för att förhindra 
svart arbetskraft och kräva justa sociala villkor för alla. Förslaget innebär att de 
fackliga förbundens företrädare kan anlitas som kontrollanter för ställda krav 
och villkor under avtalstiden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad den 12 mars 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

1111 ~ 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Modellen "Vita jobb" införs vid offentliga upphandlingar från och med 
den 1 januari 2015. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 75 dnr. KS 000495/2015 -315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. 
- Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Hemmeslöv är ett område som till stor del består av småskalig fritidshusbebyggelse. 
På grund av en ökad efterfrågan om att få bygga till befintliga fritidshus och göra 
dem till exempel mer anpassade för ett stadigvarande boende beslutade 
kommunstyrelsen den 21 maj 2003, §135, att ge dåvarande miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till underlag för 
beslut om planändringar i Hemmeslövsområdet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark, daterad den 20 mars 2015. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

plfi/ ~ 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 44: 1 m.fl fastigheter 
i Hemmeslöv får upprättas och samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Planavgift kommer att 
tas ut av berörd fastighetsägare vid bygglovgivning inom planområdet. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i Samhällsbyggnads prioriteringslista. 

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

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbest:yrkande 
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KS au § 76 dnr. KS 2013/14-300, B 2015/71 

lnriktningsdokument för Båstads utveckling 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen fattade den 14 januari 2015, § 14, beslut om att planprogram 
för Båstad centralort ska upprättas samt att uppdraget ersätter tidigare givna 
övergripande uppdrag som berört utvecklingen av Båstad centralort. Samtidigt gavs 
Samhällsbyggnad i uppdrag att återkomma med en närmare beskrivning av 
erforderlig specialistkompetens, kostnader för konsultstöd samt finansiering 
av uppdraget i övrigt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad den 23 mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Emma Johansson, planarkitekt föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

1>vU 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdragsbeskrivning för centrala Båstads utveckling godkänns. 

2. För att finansiera uppdraget avsätts 500 tkr från de medel som står till kommun
styrelsens förfogande under 2015. 

Justerandes si1:maturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 
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Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2014, § 232, att förslag till detaljplan 
för Hemmeslöv 5:2 får upprättas och att samråd får hållas under förutsättning att 
den första detaljplaneetappen för området omfattar området direkt sydväst om 
stationsläget så att det planerade stationstorget, på båda sidor om Inre Kustvägen, 
kan förverkligas. Beslutet om planläggning av fastigheten baseras på ett beslut 
fattat av kommunstyrelsen den 9 januari 2013, § 27, om planuppdrag för del av 
Hemmeslöv 5:2. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad den 24 mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Emma Johansson, planarkitekt föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

iw /!& 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Strukturplanen godkänns som underlag för vidare detaljplaneläggning 
av fastigheten Hemmeslöv 5:2. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 78 dnr. KS 1946/12-315, B 2014-942 

Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. 
- Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet I Båstads Företags by bedrivs idag olika industri-, hälso- och utvecklingsverksamheter 
på delar av fastigheten Östra Varegården 1:36. Huvudsyftet med detaljplanen 
är att förstärka och utvidga företagsbyns kapacitet som en inkubator- och 
samlingsplats för verksamheter genom etablering av nya lokaler samt ge plats 
för vidareutveckling av hälso- och utvecklingsfunktioner. Sedan verksamheten 
omformades till en företags by 2007, har utvecklingen gått snabbt och byn, vars 
lokaler har en storlek av 10.500 kvm, närmar sig full kapacitet. Ungefär 65 
småföretag finns på plats och utvecklingslokalerna är kopplade till Akademi 
Båstad Yrkeshögskola. För att behålla utvecklingskraften för befintliga småföretag 
samt locka nya småföretag med behov av samverkan behövs nya verksamhetslokaler 
av olika storlek. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad den 20 mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. antas. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

zw ~ 
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dnr. KS 248/15-800 

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 

Beskrivning av ärendet Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön 
för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar 
sig till andra myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som 
behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och 
på sikt uppnå god miljöstatus. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planstrateg Magnus Sjeldrup, daterad den 4 mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

iw u, 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till God havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 
- Del 4, Åtgärdsprogram för havsmiljön, antas som kommunstyrelsens 
eget förslag. 

justerandes s i~naturer 

KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 20 

KS au § 80 dnr. KS 2040/14-800 

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsplan 
för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 

Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, har upprättat ett förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer 
samt ett förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
för perioden 2015-2021. Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en 
gemensam vattenpolitik, som styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet har 
införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen 
och innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra 
situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Båstads kommun har bland 
många andra offentliga förvaltningar, företag, organisationer m.fl. beretts möjlighet 
att lämna ett yttrande över Vattenmyndighetens förslag. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Sven-Birger Björkman, daterad den 23 mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Sven-Birger Björkman, miljöchef, föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Utskott/presidium 

iw tl 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Följande yttrande lämnas över förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets 
vattendistrikt: 

Kommunstyrelsen i Båstads kommun, tillstyrker förslaget på åtgärdsprogram 
för Västerhavets vattendistrikt, 2015-2021. Dock anser kommunstyre/sen att 
det är orimligt att miljökvalitetsnormerna ska vara uppfyllda till 2021 och 
att de istället ska vara uppfyllda till 2027. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Enligt Alkohollagens 9 kapitel 2 §ska kommunen upprätta en tillsynsplan över 
hur man har tänkt bedriva tillsynen enligt Alkohollagen inom kommunen. 
Tillsynsplanen bör vara förankrad av den politiska nämnd som hanterar frågor 
enligt Alkohollagen. Tillsynsplanen ska årligen omarbetas och sändas in till 
Länsstyrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 
den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

Utskott/presidium 

~w ll 

1. Bifogad tillsynsplan enligt Alkohollagen för 2015 godkänns och 
översänds till Länsstyrelsen Skåne. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Inbjudan till utbildning i Alkohollagen av Länsstyrelsen 

Blad 

22 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen Skåne erbjuder en kostnadsfri utbildning i Ansvarsfull 
tillståndsgivning för politiker och chefer med ansvar för just tillståndsgivning 
och tillsyn enligt alkohollagen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 
den 18 mars 2015. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

Utskott/presidium 

1)11 u 

l. Alkoholhandläggaren får i uppdrag att boka ett utbildningstillfälle 
med länsstyrelsen vid önskat tillfälle. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Godkännande av uppföljning av alkoholhandläggningen 
inom Båstads kommun 2014 
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Beskrivning av ärendet En utvärdering av handläggningen enligt Alkohollagen (2010:1622) görs varje 
år i samband med att en ny tillsynsplan ska antas. Motivet är att kunna göra en 
uppföljning på de mål som sätts upp i tillsynsplanen samt hur efterlevnaden 
har varit på serveringsställena inom kommunen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 
den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

Utskott/presidium 

'&W' ltl 

1. Arbetsutskottet tar till sig informationen och lägger ärendet 
till handlingarna. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 84 dnr. KS 270/15-603 

Ansökan om serveringstillstånd på  

Beskrivning av ärendet  inkom den 27 januari 2015 med en ansökan om stadigvarande 
tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på . Önskade serveringslokaler är matsal, bar, lounge, 
uteservering och kiosk på golfbanan. Önskade serveringstider är 11.00 - 02.00 
alla dagar året runt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 
den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

Utskott/presidium 

iw 1{, 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §beviljas  
stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på  

2. Serveringslokal är matsal, bar, lounge och uteservering enligt ritning. 

3. Serveringstider är 11.00 - 02.00 alla dagar under perioden juni - augusti. 
Under perioden september - maj 11.00 - 02.00 fredagar, lördagar, helgdagar 
och dag före helgdag, övriga dagar 11.00 - 01.00. 

4. Enligt alkohollagens 8 kapitel 14 och 15 §§avslås ansökan om att serveringsytan ska 
omfatta kiosken på golfbanan. 

5. Enligt alkohllagens 8 kapitel 19 §avslå serveringstiden 11.00-02.00 alla dagar året 
runt. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunledningskontoret i uppdrag 
att utforma en kommunövergripande resepolicy. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, 
daterad den 24 mars 2015, med tillhörande bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till Resepolicy för Båstads kommun antas. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

iw t{, 
Utdrags bestyrkande 
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KS au § 86 dnr. KS 000519/2015 -200 

Markpreparering inför byggnation av ny idrottsanläggning i Båstad 

Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) väcker nytt ärende på dagens sammanträde ang. 
markförberedelser inför byggnation av ny idrottsanläggning i Båstad. Se bilaga. 

Underlag till beslutet Ärende väckt av Christer de la Motte (M), bilaga. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

Utskott/presidium 

~iv vi 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för genomförande av mar
förberedelser inför byggnation av ny idrottsanläggning i Båstad. 

2. Redovisning av underlaget bör om möjligt ske till kommunstyrelsens arbetsutskott 
2015-04-29. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 



~i'node ate a 

- Markpreparering för ny friidrottsplats i Båstad 

Vi moderater vill bygga en ny friidrottsplats i Båstad. 

Innan idrottsplatsen kan byggas krävs att markförberedelser görs i god tid. För att komma igång med 

detta arbete vill vi ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett besluts underlag för genomförande. 

Underlaget skall beskriva insatser och kostnader för markpreparering samt innehålla en preliminär 

tidplan för genomförande. 

Redovisning av underlaget bör om möjligt ske nästkommande KSAU. 

För Nya Moderaterna 

2015-03-31 

~~·_,/ 
Kerstin Gustafsson t 
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KS au § 87 Dnr. KS 000518/2015 -315 

Ny detaljplan för hamnen i Båstad - uppdrag till förvaltningen 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet väcker ärende på dagens sammanträde om att arbetet med en ny detaljplan 
för hamnen i Båstad ska påbörjas snarast. 

Förslag till beslut 

Utskott/presidium 

1)1/ il 

Det finns ett inriktningsdokument framtaget för hamnen samt underlag i form av bl.a. 
resultat av medborgardialoger som bör beaktas medan dessa är aktuella. Det börjar 
också bli aktuellt med omförhandling av arrendeavtalet med Hamn bolaget vilket gör att 
en ny detaljplan framstår som ytterst viktigt. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för 
hamnen i Båstad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 




