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Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 9 september 2015 kl 10:00-18.20 
 
Beslutande: Bo  Wendt  (BP), Ordförande 
 Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande 
 Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
 Eddie Grankvist (BP) 
 Helena  Stridh  (BP) 
 Mikael Jalris (S), tjg. ers. för Thomas Nerd (S) 
 Christer de la Motte (M) 
 Kerstin Gustafsson (M)  
 Daniel  Olofsson (M) 
 Carolin Gräbner (SD) 
 Thomas Andersson (FP) 
 Gösta Gebauer (C) 
 Uno Johansson (C) 
 
 
Övriga närvarande: Ej tjg. ers: Hans Grönkvist (BP), Claes Sjögren (BP), Erik Helbl (BP),  

 Jessica Andersson (S), Joakim Gräbner (SD), Åsa Ragnarsson (M) och  
 Johan L. Forsberg (C) 
 Kommunchef Katarina Pelin 

  Nämndsekreterare Linda Wahlström 
 
Utses att justera: Daniel Olofsson (M), ersättare Kerstin Gustafsson (M) 
  
 
Justeringens  
plats och tid: Kommunkontoret i Båstad 2015-09-14 kl. 09.00 
 
 
Sekreterare _______________________________________________  Paragrafer: 208-239  
 Linda Wahlström 

 
Ordförande _______________________________________________ 
 Bo Wendt 
 
Justerande __________________________________________________________________________________________________ 
 Daniel Olofsson         
 
 
 BEVIS OM PROTOKOLLETS ANSLAG 
 
Politiskt organ: Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2015-09-09 
 
Anslaget sätts upp: 2015-09-15 
 
Anslaget plockas ned: 2015-10-06 
 
Förvaringsplats  
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 
 
Underskrift _______________________________________________ 
 Linda Wahlström 

     Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2015-09-09 

KS § 208  Dnr KS 001163/2015 - 903 
Godkännande av dagordningen - Kommunstyrelsen 

KS § 209  Dnr KS 001157/2015 - 903 
Val av justeringsperson, kommunstyrelsen 

KS § 210  Dnr KS 000291/2015 - 903 
Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 

KS § 211  Dnr KS 000289/2015 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

KS § 212  Dnr KS 000148/2015 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 

KS § 213  Dnr KS 000290/2015 - 903 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 

KS § 214  Dnr KS 001130/2015 - 903 
Val av ledamot, tillika ordförande till kommunala handikapprådet (2015-09-09-2018-12-31 

KS § 215  Dnr KS 001131/2015 - 903 
Val av ledamot, tillika ordförande till kommunala pensionärsrådet (2015-09-09-2018-12-31) 

KS § 216  Dnr KS 001132/2015 - 903 
Val av ordförande och vice ordförande till välbefinnanderådet (2015-09-09-2018-12-31) 

KS § 217  Dnr KS 001134/2015 - 903 
Val av representant till Kommunförbundets styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne 
(2015-09-09-2018-12-31) 

KS § 218  Dnr KS 000960/2015 - 900 
Verksamhetsplan för Skåne Nordväst 2016-2019 

KS § 219  Dnr KS 001096/2015 - 906 
Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018 

KS § 220  Dnr KS 000795/2015 - 905 
Särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninvest AB 

KS § 221  Dnr KS 000990/2015 - 800 
Utdelning av miljöpriset 2015 

KS § 222  Dnr KS 000310/2015 - 900 
Näringslivspolicy 

KS § 223  Dnr KS 000968/2015 - 903 
Utbetalning av kompletterande partistöd 2015 

KS § 224  Dnr KS 000425/2014 - 901 
Reglemente för kommunala ungdomsrådet 
KS § 225  Dnr KS 000580/2015 - 903 
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Ändring av den politiska organisationen - KS au ska slopas och KS ska sammanträda 2 gånger 
per månad 

KS § 226  Dnr KS 000646/2015 - 900 
Motion om ändrat resereglemente 

KS § 227  Dnr KS 000512/2015 - 900 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun - återremiss från kommunfullmäktige 
2015-06-03 

KS § 228  Dnr KS 000756/2015 - 900 
Remiss - Förfrågan om yttrande rörande regional kulturplan för Skåne 2016-2019 - Dnr 
1401196 

KS § 229  Dnr KS 000831/2015 - 444 
Avtal om överlåtelse av ledningsrätt avseende dricksvattenanläggningar m.m., för Norra 
Etappen, Mellanetappen, Etapp Nöt... 
KS § 230  Dnr KS 000820/2015 - 200 
Remiss avseende förslag på mark- och boendeprogram för Helsingborgs stad - Dnr 245/2014 

KS § 231  Dnr KS 001098/2015 - 200 
Försäljning av Förslöv 2:64 och Böske 2:103 

KS § 232  Dnr KS 000057/2015 - 380 
Medborgarförslag - Önskan om hundrastgård i Grevie 

KS § 233  Dnr KS 001408/2012 - 900 
Revidering av verksamhetsområde för VA - kommunalt vatten, spill- och dagvatten 

KS § 234  Dnr KS 001100/2015 - 500 
Ändringar i ägardirektiv för NSR AB 

KS § 235  Dnr KS 000298/2015 - 315 
Sammanställning av yttranden samt beredningens förslag till program för ny fördjupad 
översiktsplan Norrviken-Kattvik 

KS § 236  Dnr KS 001153/2013 - 315 
Detaljplan för Hemmeslöv 10:10 m.fl. (Heden) - antagande 

KS § 237  Dnr KS 001145/2015 - 200 
Hemmeslöv 10:10 mfl (Heden) - Uppdrag till förvaltningen 

KS § 238  Dnr KS 000153/2008 - 315 
Detaljplan för Neptunus 1 m.fl. Båstad - Uppdrag att slutföra detaljplanearbetet samt att 
upprätta erforderliga avtal fö... 
KS § 239  Dnr KS 001160/2015 
Yttrande över energimarknadsinspektionens skrivelse: Ansökan om förlängd giltighetstid för 
koncessionen enligt naturgasl... 
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KS § 208  Dnr KS 001163/2015 – 903 

 
Godkännande av dagordningen - Kommunstyrelsen 

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

styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick.  

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Dagordningen godkänns.  

_____ 
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KS § 209  Dnr KS 001157/2015 – 903 
 

Val av justeringsperson, kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 

justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde.  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Daniel Olofsson (M). 

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

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 14 september kl. 09.00  

_____ 
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 KS § 210  Dnr KS 000291/2015 – 903 
 
 

Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 
 
Beskrivning av ärendet 1) Information/dialog med NSVA, vd Ulf Thysell. 

 
2) Lägesrapport aktivitetshuset. Bildningschef Henrik Andersson 
 
3) Information om/från Kustvattenrådet Halland. Planstrateg  
 Magnus Sjeldrup. 
 
4) Uppföljning avfallsplan. NSR, Cecilia Holmblad. 
 
5) Information/dialog med NSR, vd Kim Olsson. 
 
6) Information/dialog med säkerhetspersonerna Joacim Nilsson och 
 Anders Nilsson om de förtroendevaldas passerrättigher i  
 kommunhuset. 
 

 7)  Delredovisning av förvaltningens arbete med bostadsförsörjnings-
 programmet. Översiktsplanerare Olof Selldén. 

 _____ 
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KS § 211  Dnr KS 000289/2015 – 900 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2015 
 
Beskrivning av ärendet 1. Inkommen synpunkt angående brottsligheten i Hemmeslöv.  Dnr KS 

000923/2015-900. 
 
2. Inkommen synpunkt angående hål i vägbanan i hörnet av Parkvägen och 
Hjorts gata. Dnr KS 000980/2015-350. 
 
3. Inkommen synpunkt angående hög ljudnivå på Strandängen i Båstad. 
Dnr KS 000981/2015-800. 
 
4. Inkommen synpunkt angående hög ljudnivå vid tennisstadion. 
Dnr KS 000982/2015-800. 
 
5. Inkommen synpunkt gällande Norra vägen i Båstad. KS 001044/2015-350. 
 
6. Inkommen synpunkt gällande husbilsparkering i Båstad. KS 001058/2015-
350. 
 
7. Inkommen synpunkt angående tältläger i anslutning till parkeringen vid bok-
skogen. KS 001107/2015-350. 
 
8. Inkommen synpunkt angående laddstationer för elbilar. KS 001147/2015-
800. 
 
9. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2015-05-27. KS 001534/2013-900 
 
10. Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Bjärehälsan ek. förening  
2015-04-09. KS 0001003/2015-900. 
 
11. Protokoll fört vid extra årsmöte med Bjärehälsan ek. förening 2015-05-05. 
KS 000103/2015-900. 
 
12. Protokoll nr 4 – NSR – 2015-05-08. KS 000187/2015-500. 

 
13. Protokoll nr 5 – NSR – 2015-06-11. KS 000187/2015-500. 

 
14. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i NSR – 2015-05-08. 
KS 000187/2015-500. 
 
15. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NSR – 2015-05-08. 
KS 000187/2015-500. 

 
16. Styrelseprotokoll nr 5 från Båstadhem – 2015-06-11. KS 000350/2015-900. 
 
17. Protokoll från Centrala samverkansgruppen – CESAM – 2015-06-02. 
KS 000525/2015-900. 
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KS § 211  Dnr KS 000289/2015 – 900 
 
 

Forts. delgivningar kommunstyrelsen 2015 
 

 
18. Granskning av kommunens IT-säkerhet – REV 12/15-912. 
KS 000832/2015-900. 

 
Notering Rapporten ska komma upp som beslutsärende till politiken under oktober 

2015. 
 
19. Beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna 
samlingslokaler - Boverkets dnr 4535/2014 - Ärende nr 12-58-1059 2098. 
KS 001570/2014-900. 

  
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

_____ 
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 KS § 212  Dnr KS 000148/2015 – 904 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 
 
Beskrivning av ärendet Nedanstående beslut har fattats på delegation sedan föregående anmälan: 

 
1. Personalärenden, lista daterad 2015-08-20 
 
2.  Dödsboanmälan till Skatteverket. Marianne Fredriksson. Lista daterad 
 2015-07-29 
 
3. Individ och familj, vuxna, 2015-06-01-2015-08-25. 
 
4. Teknik och service Sven-Inge Granlund. Lista daterad 2015-06-10 
 
5. Teknik och service Andreas Jansson. Lista daterad 2015-06-29 
 
6. Teknik och service. Jenny Hertsgård. Lista daterad 2015-08-11. 
 
7. Teknik och service. Valeria Christoffersson. Lista daterad 2015-07-20. 
 
8. Alkoholtillstånd. Per-Martin Boklund. Lista daterad 2015-08-26 
 
9. Uppstart av upphandling. Jeanette Hall. Lista daterad 2015-08-,12  
 2015-08-27 
 
10. Uppstart av upphandling. Lisa Rönnberg. Lista daterad 2015-08-18 
 
11. Kommunstyrelsens ordförande, Yttrande över nytt hälso- och sjuk
 vårdsavtal. Dnr. KS 000941/2015 -700. 
 
12. Ekonomichef Johan Lindén, Beslut om att omsätta lån 50263.  
 Dnr. KS  000912/2015 -905 
 
13. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-07-13,  
 2015-08-26 (ev. delegerade ärenden). (Finns på www.bastad.se)  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

_____ 
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 KS § 213  Dnr KS 000290/2015 – 903 
 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 
 
Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns 

det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kom-
munstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade be-
slut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning.  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Beslutsloggen 2015-09-09 godkänns och läggs till handlingarna.  

_____ 
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 KS § 214  Dnr KS 001130/2015 – 903 
 
 

Val av ledamot, tillika ordförande till kommunala handikapprå-
det (2015-09-09-2018-12-31 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja ledamot och tillika ordförande till Kommunala 

Handikapprådet för tiden 2015-09-09-2018-12-31 
 
Yrkanden Eddie Grankvist (BP) föreslår Ingrid Edgarsdotter (KD)..  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Följande person väljs till ledamot och tillika ordförande i Kommunala han-
dikapprådet för tiden 2015-09-09-2018-12-31: 

Ingrid Edgarsdotter (KD 

_____ 
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 KS § 215  Dnr KS 001131/2015 – 903 
 

Val av ledamot, tillika ordförande till kommunala  
pensionärsrådet (2015-09-09-2018-12-31) 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja ledamot och tillika ordförande till Kommunala 

Pensionärsrådet för tiden 2015-09-09-2018-12-31. 
 
Yrkanden Eddie Grankvist (BP) föreslår Tord Knutsson (C).  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Följande person väljs till ledamot och tillika ordförande i Kommunala Pens-
ionärsrådet för tiden 2015-09-09-2018-12-31: 
 
Tord Knutsson (C) 

_____ 
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 KS § 216  Dnr KS 001132/2015 – 903 
 

Val av ordförande och vice ordförande till välbefinnanderådet 
(2015-09-09-2018-12-31) 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja ordförande och vice ordförande till Välbefinnande-

rådet för tiden 2015-09-09-2018-12-31. 
 
Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Som ordförande föreslås Marianne Eriksson Mjöberg 

(BP). 
 

  Då endast ett förslag till ordförande föreligger så väljs Marianne Eriksson Mjö-
berg (BP) till ordförande. 
 
Ingela Stefansson (S): Som vice ordförande föreslås Niclas Svanberg (S). 
 
Christer de la Motte (M):Som vice ordförande föreslås  Ann Elofson (M). 

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de två föreslagna kandidaterna till vice 

ordförande: Niclas Svanberg (S) och Ann Elofson (M). Ordföranden finner att 
Niclas Svanberg ska väljas till vice ordförande. Omröstning begärs och genom-
förs med slutna valsedlar. 

 
Omröstningsresultat  Omröstningen faller ut enligt nedan: 
 
 7 röster på Niclas Svanberg (S) 
 6 röster på Ann Elofson (M) 
 
 Kommunstyrelsen har således beslutat att välja Niclas Svanberg (S) till vice 

ordförande i välbefinnanderådet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 

1. Följande person väljs till ordförande i Välbefinnanderådet för tiden  
2015-09-09-2018-12-31: 
 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP) 

 

2. Följande person väljs till vice ordförande i Välbefinnanderådet för tiden  
2015-09-09-2018-12-31 
 
Niclas Svanberg (S). 

_____ 
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KS § 217  Dnr KS 001134/2015 – 903 

 
Val av representant till Kommunförbundets styrgrupp för vux-
enutbildningssamverkan i Skåne (2015-09-09-2018-12-31) 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att utse en ledamot och en ersättare till kommun-

förbundets styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne för tiden   
2015-09-09-2018-12-31. 

 
Yrkanden Inge Henriksson (BP): Till ordinarie representant föreslås Helena Stridh (BP). 
 
 Då endast ett förslag till ordinarie representant föreligger så beslutar kommun-

styrelsen att Helena Stridh (BP) ska väljas till ordinarie representant. 
 
 Ingela Stefansson: Till ersättare för representanten föreslås Ingrid Zäther (S). 
 
 Christer de la Motte: Till ersättare för representanten föreslås   

Åsa Ragnarsson (M).  
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de två föreslagna kandidaterna till ersättare 

för representanten, Ingrid Zäther (S) respektive Åsa Ragnarsson (M). Ordfö-
randen finner att Ingrid Zäther (S) ska väljas som ersättare. Omröstning begärs 
och genomförs med sluten omröstning. 

 
 Omröstningen faller ut med följande resultat: 
 
 Ingrid Zäther (S),  7 röster 
 Åsa Ragnarsson, 6 röster 
 
 Kommunstyrelsen har således beslutat att välja Ingrid Zäther (S) som ersättare 

för representanten.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 

1. Till ordinarie representant i kommunförbundet styrgrupp för vuxen-
utbildningssamverkan i Skåne för tiden 2015-09-09-2018-12-31 utses: 
 
Helena Stridh (BP) 

2. Till ersättare för representanten utses: 
 
Ingrid Zäther (S) 

_____ 
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KS § 218  Dnr KS 000960/2015 – 900 
 
 

Verksamhetsplan för Skåne Nordväst 2016-2019 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en del av Skåne Nordväst/Familjen Helsingborg. Samar-

betet leds av en styrelse bestående av politiker från de deltagande kommuner-
na.  Samarbetet syftar till att tillsammans arbeta inom de olika områden som 
styrelsen beslutar för att stärka regionen och de enskilda kommunerna.   Inför 
varje nytt verksamhetsår antar styrelsen en verksamhetsplan som anger vilka 
områden som ska prioriteras och vilket syfte prioriteringarna ska ha. Inför an-
tagandet av verksamhetsplanen ges kommunerna möjlighet att yttra sig över 
det föreslagna innehållet.  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Med de ändringar som föreslås i tjänsteskrivelsen ställer sig kommunstyrel-
sen bakom Skåne Nordvästs verksamhetsplan 2016-2019.  

_____ 
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KS § 219  Dnr KS 001096/2015 – 906 
 

Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018 
 
Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen  

2014-02-12 § 29 ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om nya budget-
direktiv. Med anledning av omvalet till Båstads kommunfullmäktige under vå-
ren 2015 har beslutet framskjutits till september. Budgetdirektivet ska ligga till 
grund för det fortsatta budgetarbetet fram till dess att kommunfullmäktige i 
november månad fattar ett slutligt beslut om budget och plan för kommande 
tre år. 

 
 Innehållet i budgetdirektivet avser information om ekonomiska ramar för drift 

och investeringar samt övrig ekonomisk information som beskriver förutsätt-
ningarna för det fortsatta budgetarbetet, exempelvis vilken kommunalskatt 
som ska ligga till grund för beräkning av kommunens budgeterade skatteintäk-
ter. Budgetdirektivet ska också innehålla förutsättningarna för kommunens ar-
bete med att uppnå god ekonomisk hushållning, det vill säga information om 
kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål samt finansiella mål. Likaså de 
service-deklarationer som kommunens verksamhet ska uppfylla. 

 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag efter följande ändring: 

Investeringsbudgeten justeras beträffande idrottsanläggning Örebäcksvallen 
genom att 4300 mkr belastar 2016 och 11 mkr belastar 2017. 
 
Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag inkl. 11 
säryrkanden. 
 
Gösta Gebauer (C): Bifall till Centerns budgetförslag. 
 
Thomas Andersson (FP): Bifall till budgetförslaget från Moderaterna, Folkpar-
tiet och Miljöpartiet.  

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de fyra budgetförslagen varvid han finner 

att Bjärepartiets budgetförslag bifallits. Omröstning begärs. 
 
 Bjärepartiets förslag ska utgöra huvudförslag i omröstningen. För att få fram 

motförslag till omröstningen ställer ordföranden proposition på de övriga tre 
förslagen varvid han finner att budgetförslaget från Moderaterna, Folkpartiet 
och Miljöpartiet ska utgöra motförslag. 

 
 Ledamot som vill bifalla Bjärepartiets budgetförslag röstar JA; 
 Ledamot som vill bifalla Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiets budgetför-

slag röstar NEJ. 
 
 
       Forts. på nästa sida 
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KS § 219  Dnr KS 001096/2015 – 906 
 

Forts. budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018 
 
 Omröstningen faller ut med 4 JA-röster, 4 NEJ-röster, samt 5 som avstår från att 

rösta enligt följande: 
 

JA-röster: Inge Henriksson (BP), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP) och 
Bo Wendt (BP). 

 
NEJ-röster: Kerstin Gustafsson (M), Christer de la Motte (M),  
Daniel Olofsson (M) och Thomas Andersson (FP). 
 
Avstår från att rösta: Ingela Stefansson (S), Mikael Jalris (S),  
Carolin Gräbner (SD), Gösta Gebauer (C) och Uno Johansson (C). 

 
 Då det blev 4 lika i omröstningen har ordföranden utslagsröst och därmed har 

kommunstyrelsen bifallit Bjärepartiets budgetförslag. 
 
 Därpå ställer ordföranden proposition på Socialdemokraternas säryrkanden 1-

11 och finner att samtliga avslås. 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med uppdaterade 
underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet ”Re-
investering fastighetsbestånd”. Av planerna ska framgå vilka åtgärder som 
är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överens-
stämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investeringsbudge-
tarna. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med en uppdaterad 
investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet ”Reinve-
stering asfaltsbeläggning” ska användas för de vägar och gator som kom-
munen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är plane-
rade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överensstämma med 
det belopp som finns avsatt i investeringsbudgeten. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

1. Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2016 samt plan 
2017-2018 godkänns efter följande ändring: Investeringsbudgeten justeras 
beträffande idrottsanläggning Örebäcksvallen genom att 4300 mkr belastar 
2016 och 11 mkr belastar 2017. 

2. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun föreslås förbli oförändrad 
och uppgå till 20,23 kr per skattekrona. 

 
Reservation Mot beslutet till förmån för sitt eget budgetförslag och sina säryrkanden som 

avslagits reserverar sig Ingela Stefansson (S) och Mikael Jalris (S). 
_____ 
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KS § 220  Dnr KS 000795/2015 – 905 

 
Särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninvest AB 

 
Beskrivning av ärendet Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finans-

institut inom unionen måste stärka sitt kapital. För Kommuninvests del innebär 
de nya reglerna att de måste öka det egna kapitalet för att leva upp till det nya 
bruttosoliditetskravet. Bruttosoliditet är ett riskmått som avser eget kapital i 
förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna. Vad som i slutändan bes-
lutas bli lägsta bruttosoliditetsnivå kommer att bestämmas av EU-
kommissionen först vid utgången av 2016 och blir ett bindande krav från 2018. 
En fast nivå på 3 procent eller ett spann på 1,5-4,5 procent beroende på risker-
na i verksamheten är två alternativ som har diskuterats. Allra senast vid ut-
gången av 2017 måste Kommuninvest kunna nå upp till bruttosoliditetskravet. 

 
 Vid Kommuninvests årsstämma den 16:e april fattades de formella andra-

besluten kopplade till den framtida kapitaluppbyggnaden i Kommuninvest-
koncernen (”Kommuninvest”).  

 
 Kommuninvest har sänt ut en förfrågan till samtliga medlemmar om intresset 

för att i år göra en extra insatsbetalning.  
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Båstads kommun erlägger särskild insats under 2015 till det belopp som 
motsvarar högsta nivån, 900 kr/inv, dvs 6 220 386 kr. 

_____ 
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KS § 221  Dnr KS 000990/2015 – 800 

 
Utdelning av miljöpriset 2015 

 
Beskrivning av ärendet Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en 

bättre miljö. I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. Insat-
sen kan bestå av information, undervisning, produktutveckling eller aktivt 
miljö- och naturvårdsarbete. 

 
Miljöpriset delas ut till enskild person, företag eller organisation med säte i el-
ler med särskild anknytning till kommunen i samband med kommun-
fullmäktiges sista möte för året eller vid annan tidpunkt som nämnden be-
stämmer. 

 
 En gala planeras till våren 2016 där priser och utmärkelser ska delas ut i en 

atmosfär som stärker och tydliggör de bakomliggande insatsernas betydels för 
bygdens utveckling. Härvid hade det varit lämpligt att även utdela Båstads 
kommuns miljöpris. För att följa miljöprisets reglemente krävs ett kommun-
styrelsebeslut för att kunna flytta prisutdelningen till denna tidpunkt.  

 
Yrkanden Inge Henriksson (BP): Miljöpris för 2015 ska inte delas ut. 
 
 Christer de la Motte (M): Miljöpriset för 2015 och 2016 delas ut vid prisutdel-

ningsgalan våren 2016.  
 
Propositionsordning Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 

att Christer de la Mottes yrkande bifallits.  
 
Beslut Kommunsstyrelsen beslutar: 

 

1. Miljöpriset för 2015 och 2016 delas ut vid prisutdelningsgalan våren 2016. 

_____ 
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KS § 222  Dnr KS 000310/2015 – 900 

 
 

Näringslivspolicy 
 
Beskrivning av ärendet Förslaget till Näringslivspolicy för Båstads kommun har utarbetats i samverkan 

med Båstads turism och näringslivs inrättade råd. I råden sitter representanter 
för näringslivet samt från Båstads kommun. Förslaget till näringslivspolicy har 
presenterats för tillväxtrådet under arbetets gång. 

 
 Förslaget till näringslivspolicy bygger på Båstads kommuns struktur av styrdo-

kument. Detta innebär att policyn är kortfattad och övergripande men precis i 
de delar som ska uppnås. Till detta tydliggörs hur arbetet med att följa policyn 
ska följas upp och vilka resultat som ska upp-nås 

 
Yrkanden Thomas Andersson (FP) och Helena Stridh (BP): Föreliggande förslag till nä-

ringslivspolicy antas.  
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Föreliggande förslag till näringslivspolicy antas. 

_____ 
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KS § 223  Dnr KS 000968/2015 – 903 

 
Utbetalning av kompletterande partistöd 2015  

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige ska varje år i januari månad fatta beslut om utbetalning av 

kommunal partistöd för innevarande år samt fatta beslut om hur mycket parti-
stöd respektive parti ska erhålla. 

 
 Fullmäktige fattade beslut 2015-01-28 § 5 om utbetalning av partistöd för 

2015. 
 
 Partistödet som beslutades 2015-01-28 baserade sig på mandatfördelningen 

vid valet i september 2014. Detta val blev emellertid överklagat och ett omval 
skedde i maj månad 2015. Resultatet av detta omval innebär att mandatfördel-
ningen skiljer sig åt jämfört med den mandatfördelning som fastställdes efter 
valet 2014. 

 
 Något återkrav av redan utbetalt partistöd för de partier som tappade mandat 

ska inte göras. Däremot ska de partier som erhållit fler mandat i kommunfull-
mäktige erhålla stöd även för dessa mandaten.  

 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kompletterande partistöd för 2015 ska betalas ut enligt följande: 

 

Sverigedemokraterna + 1 mandat 6.100 kronor 

Bjärepartiet + 4 mandat  24.400 kronor  

_____ 
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KS § 224  Dnr KS 000425/2014 – 901 

 
Reglemente för kommunala ungdomsrådet 

 
Beskrivning av ärendet I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var Båstads kommun en av de 

ledande kommunerna i Sverige när det gällde ungas inflytande och deltagande. 
Ungdomsrådet lades så småningom ner eftersom drivande personer slutade el-
ler fick andra åtaganden. Genom beslut § 83 i kommunfullmäktige 2015-05-04 
godkände fullmäktige demokratiberedningens förslag att det återigen inrättas 
ett ungdomsråd i Båstads kommun. Till beslutet medföljde även ett utkast till 
reglemente som demokratiberedningen valde att skicka med. 

 
 Rådets organisation, dess innehåll och struktur, har varit föremål för många 

diskussioner hos bland annat demokratiberedningen, ungdomsprojektet för di-
gital delaktighet, ledningsgruppen, folkhälsosamordnare med flera. Basen för 
diskussionerna och reglementet har varit regeringens skrivelse "En politik för 
en levande demokrati" som ger den övergripande nationella inriktningen för 
demokratipolitiken. 

 
 För att bedriva ett aktivt ungdomsråd krävs det insatser från förvaltningen. 

Erfarenhet från kommunens tidigare ungdomsråd visar att det fungerade väl-
digt bra när det fanns stödresurser, men att man tappade tempo när dessa för-
svann. I samtal med Ängelholm kommuns ungdomssamordnare framkom även 
vikten av att arbeta aktivt med rådet. I Den goda viljan (2003) från ungdoms-
styrelsen lyfts även denna tankegång (Båstads kommun är delaktig i den skrif-
ten). 

 
 En framgångsfaktor för ungdomsråd är att det finns frågor där det finns möjlig-

het till ett reellt inflytande. Vid inventering av möjliga arbetsområden framkom 
önskan om ökat ungdomsperspektiv i bland annat fysisk planering och folk-
hälsa. 

 
 Genom projektet ”Digital delaktighet” framkom många tankar om hur man kan 

arbeta med att öka ungas delaktighet i kommunen genom att använda modern 
teknik – exempelvis via dia-logappar. Läsplattor från det projektet kan använ-
das i ungdomsrådet, och idéer från slutrapporten tillvaratas för att driva pro-
jektet framåt.  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Reglemente för det kommunala ungdomsrådet antas att gälla från 
2016-01-01. 

2. 22000:- avsätts till ungdomsrådets driftsbudget 2016. 

3. 30000:- avsätts till ungdomsrådets investeringsbudget 2016. 

4. Rådets arbete ska följas upp efter ett år, dvs. 2016-12-31. 

_____ 
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KS § 225  Dnr KS 000580/2015 – 903 

 
Ändring av den politiska organisationen - KS au ska slopas och 
KS ska sammanträda 2 gånger per månad 

 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) och Göran Klang (S) har i ett ärende till kommunstyrelsen 

uppmärksammat kommunstyrelsens omfattande dagordning och långa möten. 
De har också framfört att de informationsärenden som finns i KS au bör även 
KS ta del av och det blir i så fall dubbelarbete för tjänstemännen. 

 
I sitt ärende har de yrkat följande: 

 Att KS au slopas, 
 Att KS håller två möten per månad,  
 Att KS möten startar kl. 9:00, samt  
 Att förändringen träder i kraft i juni 2015.  
 
Yrkanden Helena Stridh (BP), Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson (FP), Kerstin Gus-

tafsson (M), Christer de la Motte (M) och Daniel Olofsson (M). Avslag till Ingelas 
förslag. 

 
Ingela Stefansson (S): Bifall till sitt eget förslag 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Yrkandet om att slopa kommunstyrelsen arbetsutskott avslås. 

2. Yrkandet om att kommunstyrelsen ska hålla två möten per månad avslås. 

3. Yrkandet om förändrad tid bifalls delvis och kommunstyrelsen beslutar att 
mötena ska starta kl. 10:00, från och med september 2015. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingela Stefansson (S) och Mikael Jalris (S).  
_____ 
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KS § 226  Dnr KS 000646/2015 - 900 

 
Motion om ändrat resereglemente  

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna yrkar i motion om att kommunen omedelbart ska ändra 

resereglementet så att kvitto inte krävs för att få ersättning för resor med kol-
lektivtrafik i tjänsten. 

 
En resa med kollektivtrafik av en anställd eller förtroendevald i tjänsten är att 
betrakta som ett "personligt utlägg". Den ekonomiska redovisningen kring 
detta regleras för kommuner av den kommunala redovisningslagen samt praxis 
och är inte något kommunen själv beslutar över. Enligt kommunal redovisning-
slag och gällande praxis inom redovisningsområdet krävs verifikat för alla eko-
nomiska händelser i redovisningen. I de fall kommunen återsöker moms för ut-
gifter måste underlagen/verifikaten innehålla uppgift om detta. När det gäller 
personliga utlägg och kostnader för exempelvis kollektivtrafikresor utförda i 
tjänsten eller på uppdrag av kommunen och där den anställde eller förtroende-
valde begär ersättning för sina utlägg måste kommunen få in korrekt underlag 
bland annat för att momsredovisningen till skatteverket ska bli korrekt. 
 

 När det gäller ersättning för användande av egen bil i tjänsten, så kallad "biler-
sättning" ges ersättning i enlighet med förutbestämda schablonersättningar 
fastslagna av skattemyndigheten där viss del är skattefri och viss del är skatte-
pliktig. Hanteringen av bilersättning enligt skatteverkets regler för användande 
av egen bil i tjänsten skiljer sig från hanteringen av ersättning av personliga ut-
lägg bland annat genom att någon momsredovisning vid hantering av bilersätt-
ningar då inte blir aktuell.  

 
Yrkanden Helena Stridh (BP), Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M):  Motionen 

avslås.  
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1.Motionen avslås. 

_____ 
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KS § 227  Dnr KS 000512/2015 – 900 
 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun - återre-
miss från kommunfullmäktige 2015-06-03 

 
Beskrivning av ärendet Upphandlingspolicyn återremitterades av kommunfullmäktige 2015-06-03 då 

centern hade yrkanden på justeringar. 
 
Följande justeringar har i enlighet med centerns yrkanden gjorts i Upphand-
lingspolicyn 2015: 
 
Punkt 5.2 ändring till: Kommunen använder sig av Konkurrensverkets kriterie-
bibliotek som stöd i sin upphandling. (Konkurrensverket har övertagit Miljö-
styrningsrådets ansvarsområde) 
 
Punkt 5.2, 1 stycket, tillägg: Kommunen ska eftersträva att i möjligaste mån 
ställa långtgående hållbarhetskrav. 
 
Bakgrunden till detta är att Konkurrensverket i ovan nämnda databas har klas-
sat miljökraven utefter den UM:s kompetens och ambitionsnivå. Klassificering-
en är bas, avancerat och spjut-spets. Yrkandet tar sikte på att Kommunen där 
det är praktiskt möjligt ställer krav som klassas i enlighet med de två senare. 
 
Punkt 5.3 görs tillägg: Kommunen ska alltid arbeta för att anpassa upphand-
lingar utefter små och medelstora företags förutsättningar att konkurrera om 
kontrakten. 
 
Bakgrunden till detta är att det från Näringslivets olika intresseorganisationer 
ofta förs fram kritik mot hur kommuner och landsting arbetar med frågorna. 
Den konstruktiva kritiken utmynnar i önskemål om mindre upphandlingar, mer 
kommunikation mellan kommun och företag, mindre krångel genom enklare 
förfaranden och högre kvalitet på förfrågningsunderlagen.  

 
Underlag till beslutet Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda förslag till ”Inköps- och 

upphandlingspolicy 2015”  
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bilagda förslag till ”Inköps- och upphandlingspolicy 2015 godkänns. 

_____ 
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KS § 228  Dnr KS 000756/2015 – 900 

 
Remiss - Förfrågan om yttrande rörande regional kulturplan för 
Skåne 2016-2019 - Dnr 1401196 

 
Beskrivning av ärendet Region Skåne måste ta fram en regional kulturplan för Skåne inom ramen för 

kultursamverkansmodellen. I enlighet med förordningen (2010:2012) om för-
delning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.  Den regionala kul-
turplanen fungerar som ett regionalt planerings-verktyg och är ett underlag i 
dialogen med Statens kulturråd om de statliga kulturbidragen till regional kul-
turverksamhet. 
 
Kommunerna i Skåne erbjuds möjligheten att yttra sig över Region Skånes re-
miss angående ny kulturplan för tidsperioden 2016 – 2019.  
 
I remissversionen har kulturens roll som regional utvecklingsfaktor stärkts och 
kopplats tydligt till den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”. 

 
Kulturnämnden lägger vidare särskilt fokus på nationella minoriteter under 
planperioden.  Den gemensamma strategin för utveckling av film och rörlig bild 
i Skåne lyfts in i kulturplanen. Serier lyfts in inom litteraturområdet. Området 
design lyfts in i verksamhetsområdet ”Bildkonst, form och design”.  

 
 Kommunerna i Skåne Nordväst/Familjen Helsingborg har ett nära samarbete 

och har beslutat om ett gemensamt förslag till remissvar.  Se bilaga.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Familjen Helsingborgs yttrande över preliminär Regional kulturplan (bilaga) 
antas som Båstads kommuns remissvar och överlämnas till Region Skåne. 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

_____ 
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KS § 229  Dnr KS 000831/2015 – 444 

 
Avtal om överlåtelse av ledningsrätt avseende dricksvattenan-
läggningar m.m., för Norra Etappen, Mellanetappen, Etapp Nöt... 

 
Beskrivning av ärendet Dåvarande Banverket, numera Trafikverket, och Båstads kommun träffade år 

2004 ett avtal om utbyggnad av dricksvattenledningar för kommunal dricksvat-
tenförsörjning till fastigheter som inte hade sin vattenförsörjning tryggad på 
annat sätt än genom egen vattentäkt och som bedömdes kunna bli påverkad av 
utbyggnaden av järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen. I enlighet med avtalet 
har Trafikverket genomfört och bekostat ledningar med tillhörande tekniska 
installationer och kommunen har genomfört och bekostat kompletteringar i 
form av tryckstegringsstationer, reservkraftverk m.m. . I avtalet reglerades 
även att Trafikverket hade att ersätta kommunen för kommunens i avtalet re-
glerade tillkommande investeringar.  
 
I avtalet reglerades även att det ankommer på kommunen att etablera abon-
nemangsförhållanden med de som nyttjar nyssnämnda ledningar i enlighet 
med kommunens taxa. Trafikverket förband sig att bekosta envar brukares för-
brukningsavgifter under byggtiden för järnvägstunnlarna inkl. den tid det åtgår 
att utföra de järnvägstekniska installationerna samt ett år därefter. I en deldom, 
Mark- och miljödomstolen 2011-07-14, har domstolen beslutat att Trafikverket 
skall bekosta brukningsavgifterna fram till utgången av år 2018. Efter denna 
tidpunkt har kommunen således att debitera envar brukare för dennes kon-
sumtion av vatten. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 

1. Båstad kommun tecknar de fem upprättade avtalen om överlåtelse av led-
ningsrätter, ärendenummer TRV 2015/28837, med Trafikverket på i avta-
len angivna villkor. 

_____ 
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KS § 230  Dnr KS 000820/2015 – 200 

 
Remiss avseende förslag på mark- och boendeprogram för 
Helsingborgs stad - Dnr 245/2014 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över remiss avseende för-

slag på mark- och boendeprogram för Helsingborgs stad. 
 
 Helsingborgs stad har tagit fram förslag på nytt mark-och boendeprogram. 

Programmet tydliggör Helsingborgs stads viljeinriktningar och prioriteringar 
för att utveckla bostäder och mark för näringsliv samt beskriver vilka steg som 
ska tas för att uppnå visionen om Helsingborg i framtiden. Programmet inne-
håller kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag och samt riktlin-
jer för kommunala markanvisningar. 

 
 Båstads kommun är en del  av de berörda parter som bereds möjlighet att yttra 

sig över remissen. För Båstads kommuns del berör programmat kommunen 
inte direkt men efterfrågan på bostäder kan ses i ett större regionalt samman-
hang där vi delar såväl arbets- som bostadsmarknad med Helsingborg. Speciellt 
med tanken på framtidens kollektivtrafik i Båstads kommun. 

 
 Helsingborgs stads viljeinriktningar och prioriteringar krockar inte med Bå-

stads kommuns intressen och ger möjlighet till mer samarbete i framtiden.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 

1.Båstads kommun har inget att erinra över remissen avseende förslag på 
mark- och boendeprogram för Helsingborgs stad. 

_____ 
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KS § 231  Dnr KS 001098/2015 – 200 

 
Försäljning av Förslöv 2:64 och Böske 2:103 

 
Beskrivning av ärendet Kommunen äger 2 enstaka planlagda fribyggartomter (Förslöv 2:64 och Böske 

2:103) som ska säljas enligt kommunens markpolicy (2012-10-12 Dnr: 
KS1429/12-200). Det innebär att villa-tomter säljs via kommunens tomtkö och 
i enlighet med regler och villkor för denna (Dnr: 324/11). 

 
 Försäljningen administreras inom verksamhetsområde Teknik och service. 

Ovan nämnda tomter har varit svårsålda och funnits till försäljning under en 
lång period. Därför föreslås att försäljning och marknadsföring av dessa tomter 
hanteras med hjälp av fastighetsmäklare enligt ramavtal med fastighetsmäklare 
(2015-01-15 Dnr: 247/12-900). 

 
 Förslöv 2:64 
 Tomten har erbjudits till alla i tomtkön och har varit annonserad på kommu-

nens websida. Tomten är liten och har yta på 476 kvm. Tomten ligger lågt i för-
hållande till angörande väg. 

 
 Böske 2:103 
 Tomten har erbjudits till alla i tomtkön. Fastigheten ligger högt i förhållande till 

angörande väg. Tomten har en yta på 719 kvm. Eftersom det inte finns något 
aktuellt tomtpris för fastigheten föreslås samma kvadratsmeterpris som för 
Förslöv 2:64, d.v.s. 221 kr/kvm fastställas. Detta pris bedöms överrensstämma 
med rådande marknadsvärde utifrån tomtens läge och beskaffenhet.  

 
 Ovan nämnda fastigheter föreslås marknadsföras och försäljas via fastighets-

mäklare. Tomtpris för Böske 2:103 föreslås fastställas till 221 kr/kvm.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ge i uppdrag till fastighetsmäklare att bistå 
med försäljning och marknadsföring av Förslöv 2:64 och Böske 2:103 i en-
lighet med gällande regler och villkor för tomtförsäljning. 

2. Tomtpris för Böske 2:103 fastställs till 221 kr/kvm.  

_____ 
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 KS § 232  Dnr KS 000057/2015 – 380 
 

Medborgarförslag - Önskan om hundrastgård i Grevie 
 
Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag med önskemål om en hundrastgård i Grevie har inkom-

mit till Teknik och service. 
 
 Stora delar av året råder koppeltvång på alla offentliga platser i Båstads kom-

mun vilket är en av anledningarna till önskan om hundrastgård. Teknik och 
service upplever att efterfrågan på hundrastgårdar i samtliga orter är stor. 

 
 Båstads kommun har idag en hundrastgård som är finns i Malenskogen/Båstad. 

Rastgården ligger på kommunal mark och sköts av kommunen. I orterna utan-
för Båstad och Torekov är det vanligast att en vägförening ansvarar för drift 
och skötsel av kommunal mark Frågan om hundrastgårdar i dessa orter är där-
för en fråga för vägföreningen i respektive ort. 

 
 Nytt för i år är att vägföreningarna har möjlighet att söka ett "Parkbidrag" från 

kommunen. Parkbidraget skulle kunna användas till exempelvis att anlägga en 
hundrastgård.  

 
Yrkanden Christer de la Motte (M): Medborgarförslaget bifalls inte med motiveringen att 

frågan riktas till Grevie samhälles vägförening som har möjlighet att söka park-
bidrag. Detta beslut ska expedieras till Grevie samhälles vägförening.  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget bifalls inte med motiveringen att frågan riktas till Grevie 
samhälles vägförening som har möjlighet att söka parkbidrag. 

2. Detta beslut ska expedieras till Grevie samhälles vägförening. 

_____ 
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KS § 233  Dnr KS 001408/2012 – 900 

 
Revidering av verksamhetsområde för VA - kommunalt vatten, 
spill- och dagvatten 

 
Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vat-

tentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän Va-anläggning. En-
ligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LA V) skall verksamhetsom-
råde för vatten, spill- och dagvatten fastställas i kommunen. 
 
I begreppet dagvatten (D) skall en uppdelning ske mellan dagvatten gata (Dg) 
och dagvatten fastighet (Df). Verksamhetsområdet skall fastställas ur juridisk 
synpunkt för att eventuell tvist mellan brukare och huvudman skall hänvisas 
till rätt forum, i detta fall Statens Va-nämnd. Senast fastställda verksamhetsom-
råde beslutades av kommunstyrelsen 2014-12-03. 

 
 NSVA har gått igenom abonnentregistret och i samband med detta upptäckt 

brister i kommunens fastställda verksamhetsområden, se vidare i NSVA:s pm., 
dessutom har det byggts ut nya områden. Verksamhetsområdena behöver där-
för revideras enligt bilagda förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA fastställs. 

_____ 
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KS § 234  Dnr KS 001100/2015 – 500 

 
Ändringar i ägardirektiv för NSR AB 

 
Beskrivning av ärendet Ägardirektivet för NSR ändrades senast 2013. För att fastställa hur fördelning-

en av kostnader för återvinningscentralerna ska ske mellan de olika renhåll-
ningskollektiven från och med 2016 behöver en ny revidering av ägardirektivet 
göras. I samband med detta har ägardirektivet även setts över i sin helhet. Ar-
betet har resulterat i att ägardirektivet har fått en tydligare struktur och att fler 
mål har förts in i direktivet. De renhållningskollektiv som ingår i NSR ska finan-
siera återvinningscentralerna solidariskt. Solidarisk finansiering uppnås genom 
att totalkostnaden för att driva samtliga återvinningscentraler (fasta och rörliga 
kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i respektive kommun. 
NSR beslutar om antal och lokalisering av återvinningscentraler efter samråd 
med ägarkommunerna. Ändringarna i ägardirektivet har arbetats fram av re-
presentanter från samtliga ägarkommuner och NSR AB. Ändringarna har före-
dragits på ägarsamråd den 8 maj 2015. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar:  

1. Förslaget till reviderat ägardirektiv för NSR AB godkänns. 

_____ 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Blad 
 
   

Justerandes signaturer  
Utskott/presidium 

 
 
 

KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen    2015-09-09  33 
 
 
 
 
 
 
KS § 235  Dnr KS 000298/2015 – 315 

 
Sammanställning av yttranden samt beredningens förslag till 
program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik 

 
Beskrivning av ärendet I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 

för Norrviken - Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplane-
ring. Kommunfullmäktige gav beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
2014-02-26, § 27 i uppdrag att ta fram en programhandling för den fördjupade 
översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den fördjupade över-
siktsplanen Norrviken-Kattvik har varit ute på samråd. 
 
I mars 2015 beslutade Kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning 
för sammanställning av inkomna yttranden. Beredningens arbete och nya för-
slag till revidering redovisas sammanställt i bifogad handling (Samrådshand-
ling- program för fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik) 

 
Deltar inte i beslutet Gösta Gebauer (C) och Uno Johansson (C) avstår från att delta i beslutet. 
 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Thomas Andersson (FP) yrkar följande: 
 

1. Vad avser Norrviken, bifall alternativ 2. 

2. Ingen ny exploatering av bostäder ska tillåtas i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse väster om Paulins väg. 

3. Första meningen på sidan 49 i samrådshandlingarna gällande verksamhets-
området Elestorp ändras till: Det befintliga verksamhetsområdet i Elestorp  
tillåts utvecklas. 

4. Programmet för Fördjupad översiktsplan Norrviken Kattvik antas med ovan 
föreslagna texter. 

 Helena Stridh (BP): Avslag på Thomas Anderssons yrkande samt att ärendet 
lämnas till fullmäktige utan förslag till beslut.  

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Thomas Andersson respek-

tive Helena Stridh. Ordföranden finner att Helena Stridhs yrkande bifallits. Om-
röstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 

 
 Den som röstar JA bifaller Helena Stridhs yrkande. 
 Den som röstar Nej bifaller Thomas Anderssons yrkande. 
 
       Forts. på nästa sida
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KS § 235  Dnr KS 000298/2015 – 315 

 
Forts. sammanställning av yttranden samt beredningens förslag 
till program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik 

 
 
 Omröstningen faller ut med 10 JA-röster, 1 NEJ-röst och 2 som avstår från att 

rösta enligt följande: 
 

 JA-röster: Inge Henriksson (BP), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP), 
Ingela Stefansson (S), Mikael Jalris (S), Carolin Gräbner (SD),  
Kerstin Gustafsson (M), Christer de la Motte (M) och Daniel Olofsson (M) och 
Bo Wendt (BP). 

 
NEJ-röst: Thomas Andersson 
 
Avstår från att rösta (deltar ej i beslutet): Gösta Gebauer (C) och  
Uno Johansson (C). 

 
 Kommunstyrelsen har därmed beslutat att lämna ärendet till kommunfullmäk-

tige utan förslag till beslut. 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ärendet lämnas till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. 

_____ 
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KS § 236  Dnr KS 001153/2013 – 315 

 
Detaljplan för Hemmeslöv 10:10 m.fl. (Heden) - antagande 

 
Beskrivning av ärendet Syftet med denna detaljplan är att göra det möjligt att bebygga del av fastighet-

en Hemmeslöv 10:10, med bostäder i form av blandad bebyggelse och fri-
byggartomter, för att kunna möta den stora efterfrågan på kommunala tomter. 
Inom planområdet finns dessutom en handfull bostadsfastigheter som idag 
saknar detaljplan. Planområdet ligger i Hemmeslöv, gränsar mot Laholms 
kommun och omfattar ca 16,6 hektar (166 000 m2). 

 
 Planbesked samt beslut att detaljplanen för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fas-

tigheter får ställas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2013-05-08. 
 
 Ett planförslag som även omfattade Hemmeslöv 10:9 har togs fram av Sam-

hällsbyggnad i Båstads kommun.  Planförslaget var utställt för samråd under 
perioden 2014-04-03 – 2014-05-15. Inkomna yttranden sammanställdes och 
kommenterades i en samrådsredogörelse. Därefter tog Samhällsbyggnadsut-
skottet beslut om att sända ut planförslaget för granskning. Planförslag var ut-
ställt under perioden 2014-11-03 till 2014-11-30. 

 
 Fastighetsägare till Hemmeslöv 10:9 valde inför antagandet av detaljplanen att 

avbryta planarbetet för hans fastighet. 
 
 Efter det beskedet beslutade Kommunstyrelsen 2015-05-13 § 159 att gå ut på 

en förnyad granskning för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter. Planförsla-
get omarbetades av Samhällsbyggnad och ställdes ut på förnyad granskning 
under perioden 2015-06-03 till 2015-07-06. 

 
 Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlå-

tande, se bilaga 1. Planen handläggs med normalt planförfarande. 
 
 Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet (som 

upprättats efter den förnyade granskningen), daterat 2015-08-11. 
 
Föredragande  Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Thomas Andersson (FP) och Christer de la Motte (M): Bifall till arbetsutskottets 

förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i gransk-
ningsutlåtandet, daterat 2015-08-11. 

_____ 
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KS § 237  Dnr KS 001145/2015 – 200 

 
Hemmeslöv 10:10 m.fl. (Heden) - Uppdrag till förvaltningen  

 
Beskrivning av ärendet Med anledning av antagandet av detaljplanen för Hemmeslöv 10:10 (Heden) 

väcks nytt ärende på kommunstyrelsen ang. uppdrag till förvaltningen att in-
komma med kalkyl på kvadratmeterpris för tomterna samt regler för tomtför-
säljningarna.  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att komma in med kalkyl på kvadratmeterpris 
för tomterna samt regler för tomtförsäljningarna. 

_____ 
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KS § 238  Dnr KS 000153/2008 – 315 

 
Detaljplan för Neptunus 1 m.fl. Båstad - Uppdrag att slutföra 
detaljplanearbetet samt att upprätta erforderliga avtal fö... 

 
Beskrivning av ärendet Tennismuseet är sedan länge inrymt i lokaler på Köpmansgatan 2 inom fastig-

heten Viktoria 48 (f.d. del av Viktoria 5) men har sedan kommunen sålt den ak-
tuella fastigheten 2009 haft behov av att långsiktigt hitta nya lokaler för sin 
verksamhet. Med utgångspunkt från detta presenterade en grupp privata in-
tressenter en idé om att få uppföra en utställningslokal innehållande bl.a. 
tennismuseum under den s.k. Dalmanska tomten. Kommunstyrelsen beslutade 
2010-11-24 § 242 att detaljplaneläggning ska genomföras av Dalmanska tom-
ten samt marken mellan denna och Turistbyrån. Kommunstyrelsens beslut om 
att en ny detaljplan ska tas fram byggde även på att kommunfullmäktige ställde 
sig bakom förslaget. Som en följd av detta behandlade kommunfullmäktige 
ärendet 2010-12-08 § 211 och beslutade ställa sig bakom kommunstyrel-sens 
förslag om planläggning.  

 
 På uppmaning av Kommunstyrelsens ordförande hölls ett informationsmöte 

2015-06-24 för Kommunfullmäktiges ledamöter, ordinarie och ersättare, om 
detaljplanen för nytt tennis-museum på Dahlmanskatomten. Planarbetet har 
legat vilande sedan november 2014 i avvaktan på besked från politiken. Pla-
nens syfte är att möjliggöra för uppförande av en utställningslokal inom den s.k. 
Dalmanska tomten. Byggnaden ska uppföras så att större delen av området 
ovanpå byggnaden även fortsättningsvis ska kunna utnyttjas av allmänheten, 
dvs ytan ska genom sin höjdsättning och utformning ansluta till omgivande 
allmänna platser och utformas till en attraktiv mötesplats för våra invånare och 
besökare. Vidare syftar planen till att möjliggöra uppförande av byggnad längs 
Kyrkogatan som kan inrymma exempelvis affär, bageri, utställningslokal samt 
bostäder.  

 
Föredragande  Samhällsskyddschef Lisa Rönnberg och planarkitekt Henrik Eliasson föredrar 

ärendet.  
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S), Kerstin Gustafsson (M), Daniel Olofsson (M),  

Uno Johansson (C), Thomas Andersson (FP), Christer de la Motte (M):  
 

1. Samhällsbyggnad ges i uppdrag att föra detaljplanen till antagande när er-
forderliga avtal för dess antagande finns upprättade och undertecknade. 

2. Exploateringsingenjören ges i uppdrag att förhandla och utarbeta förslag till 
exploateringsavtal för detaljplanen för Neptunus 1 m.fl. i Båstad, arrendeav-
tal för markupplåtelse samt hyresavtal för Tennismuseet. 

 Helena Stridh (BP) och Carolin Gräbner (SD): Avslag till att gå vidare med  
detaljplanen.  

 
       Forts. på nästa sida 
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KS § 238  Dnr KS 000153/2008 – 315 

 
Forts. detaljplan för Neptunus 1 m.fl. Båstad - Uppdrag att slut-
föra detaljplanearbetet samt att upprätta erforderliga avtal fö... 

 
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Ingela Stefansson m.fl. re-

spektive Helena Stridh (BP) m.fl. Ordföranden finner att yrkandet från Ingela 
Stefansson m.fl. bifallits.  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnad ges i uppdrag att föra detaljplanen till antagande när er-
forderliga avtal för dess antagande finns upprättade och undertecknade. 

2. Exploateringsingenjören ges i uppdrag att förhandla och utarbeta förslag till 
exploateringsavtal för detaljplanen för Neptunus 1 m.fl. i Båstad, arrendeav-
tal för markupplåtelse samt hyresavtal för Tennismuseet. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Bo Wendt (BP), Helena Stridh (BP),  
Eddie Grankvist (BP), Inge Henriksson (BP) och Carolin Gräbner (SD).  
_____ 
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KS § 239  Dnr KS 001160/2015  

 
Yttrande över energimarknadsinspektionens skrivelse: Ansö-
kan om förlängd giltighetstid för koncessionen enligt naturgas-
lagen (2005:403) 
 

Beskrivning av ärendet I egenskap av sakägare svarar Båstads kommun på Energimarknadsinspektion-
ens (Ei) handläggning av ansökan från Swedegas AB (Swedegas) om förlängd 
giltighetstid för koncession enligt naturgaslagen avseende en befintlig natur-
gasledning mellan dansk/svenska gränsen via Klagshamn i Malmö kommun, 
Skåne län, till Rävekärr i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Ledningen är, 
i geografisk ordning, belägen inom Malmö, Staffanstorps, Burlövs, Lomma, Käv-
linge, Landskrona, Svalövs, Helsingborgs, Åstorps, Ängelholms och Båstads 
kommuner i Skåne län, Laholms, Halmstads, Falkenbergs och Varbergs kom-
muner i Hallands län, samt Kungsbacka och Mölndals kommuner i Västra Göta-
lands län.  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Båstads kommun svarar Miljö- och Energidepartementet att vi inte har något 
ytterligare att tillföra ärendet. 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

_____ 
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