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Beslut 

KS au § 88 

Godkännande av dagordningen 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Extraärenden: 
Ersättarnas närvarorätt på dagens sammanträde. 
Avsiktsförklaring - ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i Båstad. 

Ärende 9, Backaskolan i Grevie, kostnadskalkyl och konsekvensbeskrivning av avytt
ring/rivning utgår från dagens sammanträde. Kommer direkt till kommunstyrelsen 
den 13 maj istället. 

Extra informationspunkt: Per Sellden redogör för aktuell status på exploateringspro
jekten vid nya stationen i Båstad. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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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. 

)usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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2015-04-29 

KS 000305/2015-903 (se även dnr. på resp. punkt) 

lnformationsärenden 

a) Narkotika på Bjäre (Kent Larsson, Anders Nilsson, Ingela Persson och 
Axel Johansson från polisen) 

b) Invigningen av "Skåne lyfter" den 16 maj (Brita Jervidalo Jensen) 

c) Försörjningsstöd (Henrik Andersson) 

d) Pågående planarbete för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter 
på Heden i Hemmeslöv (Camilla Nermark) 

e) Regional kulturplan (Helene Steinlein) 
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f) Markpreparering inför byggnation av ny idrottsanläggning i Båstad (Sven-Inge) 

g) Per Sellden redogör för aktuell status på exploateringsprojekten vid nya stationen i 
Båstad. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-29 

KS 000306/2015-903 (se även dnr. på resp. punkt) 

1. Ekonomirapport januari-mars 2015. Dnr: KS 000461/2015-906 

justerandes si naturer 
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KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 92 dnr. KS 000631/2015 -500 

Ny VA-taxa 

Beskrivning av ärendet NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till 
VA-taxa med bilagor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 17 april 2014, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Lotten Andersson och Åsa Peetz från NSVA föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ny VA-taxa antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2015 vad gäller Anläggningsavgifter 
(inkl. Taxebilaga 1) och fr.o.m. den 1 januari 2016 vad gäller Brukningsavgifter 
och Särskilda serviceåtaganden mm (inkl Taxebilaga 2 och 3), dock undantaget före
slagen årlig nyttoavgift för pool. 

2. Avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av 
avgifterna den 1 januari om huvudmannen så finner lämpligt 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra de tolkningar som krävs vid tillämpningen 
av taxan. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att definiera föreslagen årlig nyttoavgift för pool. 
Uppdraget ska vara klart för beslut senast oktober 2015. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Trafikverket har för avsikt att asfaltera Järnvägsgatan i Grevie. Gatan har sedan 
tidigare inte funnits med i den beläggningsplan som NSVA:s reinvesteringsplan 
är synkroniserad med utan frågan från Trafikverket kom akut under april om 
vi har några ledningar som behöver läggas om inför deras asfaltering. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 20 april 2014. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ett tilläggsanslag på 3 mkr beviljas till årets VA-investerings budget till 
projektet "Omläggning av VA-ledningar i Grevie". 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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dnr. KS 002015/2014-200 

Godkännande av försäljning av fastigheten Torekov 98:121 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 2015 att ge förvaltningen i uppdrag 
att via mäklare ta fram förslag till köpekontrakt med intressent för fastigheten 
Torekov 98:121. Som utropspris sattes 3, 7 mkr med möjlig budgivning därutöver. 
I tillhörande tjänsterskrivelse står bland annat att kommunstyrelsen ska godkänna 
köpekontrakt innan tecknande. Förvaltningen kontaktade mäklare Stigbertils i Båstad, 
med vilka Båstads kommun har ramavtal, för en försäljning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf teknisk chef Sven-Inge Granlund, daterad den 15 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Tf. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Yrkande Kerstin Gustafsson (M): Bifall till försäljningen. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bilagt köpekontrakt godkänns. 

2. Verksamhetsområdeschefför Teknik och service ges i uppdrag att 
underteckna köpekontraktet. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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dnr. KS 001346/2014-603 

Ansökan om serveringstillstånd på  

Beskrivning av ärendet  har den 16 september 2014 inkommit med en 
ansökan om tillstånd att servera vin och starköl till allmänheten på Hevins  

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad den 
14 april 2015, med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §beviljas  
HB /969770-6415 / tillstånd att servera vin och starköl till allmänheten 
på  

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning. 

3. Serveringstider är 11:30 - 22:00. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet  inkom den 19 februari 2015 med en ansökan om stadigvarande 
tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker 
till allmänheten på , . 
Önskade serveringslokaler är matsalar och uteservering enligt ritning. Önskade 
serveringstider är 11:00 - 01:00 alla dagar året runt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad den 
13 april 2015, med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning. 

3. Serveringstider är 11:00 - 01:00. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Beskrivning av ärendet  har den 3 mars 2015 inkommit med en ansökan om tillstånd 
att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på   . 
Önskade serveringstider är 11:00 - 02:00 alla dagar under perioden juni 
- augusti samt 11:00 - 01:00 alla dagar under perioden september - maj. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad den 
16 april 2015, med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning. 

3. Serveringstider är 11:00 - 02:00 alla dagar under perioden juni - augusti 
samt 11:00 - 01:00 alla dagar under perioden september - maj. 

4. Villkor för tillståndet är att alkoholservering på uteserveringen och delen av 
matsalen mot badet enligt ritning får endast ske när badet inte är öppet. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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dnr. KS 000638/2015 -100 

Samverkansavtal mellan Polisen och Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Detta avtal är en överenskommelse mellan Båstads kommun och Polismyndigheten 
Nordvästra Skåne i syfte att öka folkhälsan, tryggheten och säkerheten i 
Båstads kommun under 2015-2018. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson, daterad den 27 mars 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsskyddschef Anders Nilsson föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Samverkansavtalet mellan Polisen och Båstads kommun godkänns och antas 
enligt bilaga. 

j usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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dnr. KS 000215/2012 -315 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11och17 - Beslut om samråd 

Beskrivning av ärendet Ägarna till fastigheterna Tegelugnslyckan 11 (Borgen) och Tegelugnslyckan 17 
(Danska glassbaren) vill utveckla sina fastigheter genom att riva tillbyggnaden till 
Borgen (Madison), samt Danska glassbaren och huset bakom den, för att sedan 
uppföra ett nytt hus längs gatan och ytterligare hus inne på gården. Man tänker 
sig huvudsakligen bostäder, men även möjlighet till komersiella lokaler i 
bottenvåningen mot Köpmansgatan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad den 17 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 godkänns för samråd. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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dnr. KS 000622/2015 -200 

Överlåtelse av del av fastigheten Vistorp 7:19 i Förslöv till dels Lindab 
Profil AB och dels till NP Nilsson Fastigheter AB samt 
överenskommelse om exploateringsavtal reglerade 
infrastrukturåtgärder i anslutning till de överlåtna fastigheterna. 

Beskrivning av ärendet Under år 2007 upprättade Båstads kommun en detaljplan som möjliggör utbyggnad av 
kommunens mark för industriändamål avseende bladen fastighet som nu är namngiven 
till Vistorp 7:19 i Förslöv. Fastigheten gränsar i öster mot Lindab Profil AB :s fastighet. 
Bolaget och kommunen förde i anslutning till planarbetet en dialog om att bolaget vid 
behov skulle beredas möjlighet att förvärva en del av den planlagda marken. NP Nilsson 
Fastigheter AB har under en tid gemensamt med Båstads kommun övervägt olika 
alternativ till att säkerställa förvärv av mark som är lämplig för bolagets långsiktiga 
verksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden daterad 2015-04-28 med 
tillhörande bilagor, bilaga. 

Föredragande Exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun tecknar köpekontrakt, Avtal 05/2015 jämte tillhörande exploate
ringsavtal, med Lindab Profil AB varvid kommunen överlåter ca 36.050 kvadratme
ter av fastigheten Vistorp 7:19 för en köpeskilling om 60 kr per kvadratmeter och i 
övrigt på i avtalen angivna villkor. 

2. Båstads kommun tecknar köpekontrakt, Avtal 05/2015 jämte tillhörande exploate
ringsavtal, med NP Nilsson Fastigheter AB varvid kommunen överlåter ca 43.860 
kvadratmeter av fastigheten Vistorp 7: 19 för en köpeskilling om 60 kr per kvadrat
meter och i övrigt på i avtalen angivna villkor. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Detaljplan Vistorp 7:19 m.fl. (Vistorps industriområde 
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Beskrivning av ärendet Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft den 2 januari 2009. Planen 
omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och 
handel med skrymmande varor. Båstads kommun och Trafikverket äger marken 
med byggrätt. Ett sammanhängande område om cirka 80.000 kvm ägs av kommunen. 
Området gränsar till Lindab och kommunen har på bolagets begäran reserverat 
del av området, cirka 35.000 kvm, till bolaget. Överläggningar mellan kommunen 
och bolaget har ägt rum i syfte att närmare precisera bolagets behov av ytterligare 
verksamhetsyta och hur bolagets framtida byggnadsbehov kan tillgodoses inom 
planområdet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark, daterad den 17 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsu tlå tandet. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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dnr. KS 001594/2012 -200 

Återkallande av vattendomsansökan för omgrävningen av Stensån 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen fattade 2012-10-10 beslut i fråga för omgrävning av Stensån. 
Intensionerna i projektet har varit att utveckla en del av de ideer från Eble arkitekt
kontor som var det vinnande bidraget i arkitekttävlingen för nya Hemmeslöv. I det 
vinnande bidraget föreslog man en omgrävning av Stensån. Avsikten med om
grävningen var att skapa en kvalitetshöjning i form av rekreation och öka till
gängligheten till å-rummet samt erosionsäkra slänterna. Finansieringen av om
grävningen skulle rymmas inom exploateringsingsprojektet, som då gick under namnet 
Å-stad. Inledningsvis var tanken att Båstads kommun skulle exploatera mark som 
kommunen hade förvärvat av Trafikverket. Exploateringen omfattade fastigheten 
Hemmeslöv 5:9 (se bilaga 2) och var ett led i utvecklingen av den nya stadsdelen kring 
den nya stationen. Utifrån tävlings bidragets skisser för området prövades möjligheten 
för bostads bebyggelse för Hemmeslöv 5:9. Efter en djupare analys av de geologiska 
förutsättningarna för området visade utredningarna att den initiala tanken med bostads 
bebyggelse inte går att realisera i den utsträckning som tävlings bidraget föreslog. 
Utredningarna visar att delar av marken inte är lämplig för bebyggelse. Mot bakgrund 
av svårigheterna med att exploatera fastigheten Hemmeslöv 5:9 faller även 
finansieringsmöjligheterna för omgrävningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planstrateg Magnus Sjeldrup daterad 2015-04-20, bilaga. 

Föredragande Exploateringsingenjör Per Sellden föredar ärendet. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Vattendomsansökan för omgrävningen av Stensån återkallas. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommuns planeringsarbete bedrivs i enlighet med de lagar och regler 
som styr denna del av den kommunala verksamheten. I Plan- och bygglagen samt 
Miljöbalken finns regler om hur Riksintressen ska beaktas vid upprättande av 
översiktsplan, fördjupningar av densamma samt detaljplaner och miljökonsekvens
beskrivningar och självklart förhåller sig kommunens planering till rådande 
lagstiftning. Av redovisad anledning finns därför inget behov av de åtgärder 
som medborgarförslaget föreslår. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad den 
17 april 2015. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Svar på medborgarförslag angående naturistbad 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit ett medborgarförslag från Anna Matre med 
önskemål om att Båstads kommun utser en stäcka av Segelstorp/ Ängels bäcksstrand 
som naturistbad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad den 15 april 2015. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget har inkommit den 10 februari 2014 från Mona Löfblad. 
Förslaget innebär sammanfattningsvis att Båstads kommun ska öka 
flyktingmottagandet samt att kommunen ska tillhandahålla praktikplatser, 
jobb och bostäder för dessa personer. Ärendet återremitterades i Välfärdsutskottet 
den 10 september 2014 och utgick i utskottet 21 oktober. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Patrik Sumner, daterad den 22 juli 2014. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige kommer även framöver att ha en öppen dialog med 
Länsstyrelsen för att vid behov temporärt öka mottagandet av nyanlända 
invandrare. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Svar på medborgarförslag angående förtydligande av riktlinjer 
som beslutats av kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet Lars Olefeldt har den 3 november 2014 lämnat in ett medborgarförslag där 
han föreslår att kommunfullmäktige ska revidera sina Riktlinjer för 
ortnamnsverksamheten i Båstads kommun, då dessa riktlinjer enligt honom 
inte följs . Ett tillägg i texten föreslås som lyder: Observera! Dessa riktlinjer 
behöver inte följas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad den 
15 april 2015. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KS au § 107 dnr. KS 000512/2015-900 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 juli 2014, 
vilket föranledde en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy. Dessutom har revisionen gjort en uppföljning av 
rapport om upphandlingsverksamheten där man bl a rekommenderar 
kommunstyrelsen att uppdatera riktlinjer och anvisningar i enlighet med 
dessa förändringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad den 7 april 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun antas. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Svar på revisionens granskningsrapport avseende 
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Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer följt upp upphandlingsverksamheten 
i Båstads kommun. Sammanfattningsvis rekommenderar revisionenkommunstyrelsen 
att: -Uppdatera riktlinjer och anvisningar med anledning av de förändringar i lagen 
om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 juli 2014. 
-Upprätta en instruktion för eller fatta beslut om inköpssamordnargruppens 
mandat och ansvar. 
-Tillse att alla kommunens upphandlingar ska genomföras med hjälp av 
ett IT-u pphandlingsstöd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad den 7 april 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upphandlingsenhetens svar på "uppföljning av rapport om upphandlings
verksamhet" godkänns och vidarebefordras till revisionen såsom 
kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 109 dnr. KS 000504/2015-900 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media 
Skåne. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2014 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad den 19 april 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Uno Johansson (C): Bifall till att bevilja ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2014. 

2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Det finns i organisationen ingen formellt utsedd permanent ersättare för 
kommunchefen vid kortare frånvaro. I princip förväntas en tfkommunchef 
endast lösa akuta frågeställningar av formell karaktär, men skulle ett krisläge 
uppstå bör det finnas en person på plats med de formella befogenheter 
kommunchefen har. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad den 7 april 2015. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bildningschef Henrik Andersson förordnas som tillförordnad kommunchef 
under nedan angivna tidsperioder: 

2015-05-07 - 2015-05-17 
2015-07-20 - 2015-08-23 

j usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Införande av läsplattor till förtroendevalda i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Våren 2011 lämnade Helena Stridh, Bjärepartiet, in en motion inom ramen för 
det rubricerade ärendet. Året efter besökte delar av kommunkansliet både 
Laholm och Halmstad, som då börjat arbeta med digitala handlingar och 
läsplattor. Båda kommunerna ansåg att införandet av läsplattor mottagits 
positivt och det hade varit få inkörningsproblem. Motionen avslogs dock 
med tillägget att teknikutvecklingen på området kommer att bevakas inför 
framtiden. 2015 väcks ärendet på nytt genom ett initiativ från kommunfull
mäktiges presidium om att "papperslösa" sammanträden i möjligaste mån 
ska införas, och att sammanträdeshandlingar enbart ska förmedlas digitalt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 20 april 2015, 
med följande förslag till beslut: 

Beslut 

1. Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten och 
nämnderna (VN, UN och MN) erbjuds en läsplatta. 

2. Sammanträdeshandlingar förmedlas enbart digitalt från och med fjärde 
kvartalet 2015. 

3. Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 350.000 kronor. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett regelverk som omfattar de 
villkor som gäller för lånet av en läsplatta m.m. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Avsiktsförklaring - Ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i 
Båstad 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har för avsikt att uppföra en ny friidrottsanlägggning vid 
Öre bäcksvallen i Båstad. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att skriva en avsiktsförklaring gällande ny friidrottsan
läggning vid Örebäcksvallen i Båstad. Avsiktsförklaringen ska skrivas i samarbete 
med Båstad GIF. 

2. Avsiktförklaringen ska tas upp för beslut på kommunfullmäktige den 24 juni 2015. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KS au § 112 dnr. KS 000643/2015 -380 

Avsiktsförklaring - Ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i 
Båstad 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har för avsikt att uppföra en ny friidrottsanlägggning vid 
Örebäcksvallen i Båstad. 

Beslut Arbetsutskottet beslutar: 

l/v 

1. Förvaltningen får i uppdrag att skriva en avsiktsförklaring gällande ny friidrottsan
läggning vid Örebäcksvallen i Båstad. Avsiktsförklaringen ska skrivas i samarbete 
med Båstad GIF. 

2. Avsiktförklaringen ska tas upp för beslut på kommunfullmäktige den 24 juni 2015. 

j usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 




