
iJ1l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

Sida 

1av29 

Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, onsdagen den 2 december 2015 kl. 10:00-15:00 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP), närvarande§ 312-323 
Helena Stridh (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. för Eddie Grankvist (BP) § 300-311 
Jessica Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Thomas Nerd (S) 
Christer de la Matte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Daniel Olofsson (M) 
Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (LIB) 
Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 

Ej tjg. ers: Erik Helbl (BP). 
Olof Nilsson, sekreterare 
Katarina Pelin, kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 

Daniel Olofsson (M), ersättare Caroline Gräbner (SD) 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen 7 november kl. 15:00. 

Bo Wenat 

.~ /~ Daiili;~son 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2015-12-02 

Från och med 2015-12-07 till och med 2016-01-11 

unkontoret~ 

fL_ 

§§ 300-317. 
319-323 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen2015-12-02 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

KS § 300 Dnr KS 000786/2015 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 

KS § 301 Dnr KS 000787 /2015 - 903 
Godkännande av dagordningen - kommunstyrelsen 

KS § 302 Dnr KS 000289/2015 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

KS § 303 Dnr KS 000148/2015 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 

KS § 304 Dnr KS 000291/2015 - 903 
Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 

KS § 305 Dnr KS 000016/2015 - 901 
Delegationsordning för kommunstyrelsen från och med 2015-01-01 

KS § 306 Dnr KS 001394/2015 - 900 
Antagande av reviderad kriskommunikationsplan för Båstads kommun 

KS § 307 Dnr KS 001489/2015 - 905 
Förslag till ändring av taxor 2016 inom Samhällsskydd 

KS § 308 Dnr KS 001466/2015 - 900 
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2016 

KS § 309 Dnr KS 001384/2015 - 906 
Kommunens resursfördelning till barn och elever 

KS § 310 Dnr KS 000614/2014 - 400 
Svar på motion - Kommunikationsplan för Båstads kommun 

KS § 311 Dnr KS 000088/2014 - 380 
Överlämnande av badanläggningar i Torekov 

KS § 312 Dnr KS 001633/2014- 901 
Reglemente för Kommunstyrelsen från och med 2015-01-01 

KS § 313 Dnr KS 001635/2014- 901 
Reglemente för Utbildningsnämnden från och med 2015-01-01 

KS § 314 Dnr KS 001377 /2015 - 905 
Anhållan från Båstad tennissällskap om avskrivning av lån 

KS § 315 Dnr KS 001468/2015 - 300 
Grönstråk Malenskogen - Skummeslövsstrands naturreservat 

KS § 316 DnrKS000496/2015-315 

justerandes siEmaturer 

Sida 

2 av 29 

Utdrae:sbestvrkande 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

Inriktnings dokument för Båstads utveckling - beslut om samråd 

KS§317 DnrKS001467/2015-300 
Inriktnings dokument för Förslövs utveckling 

KS § 318 Dnr KS 001327 /2014 - 315 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 (fd 5:2) - beslut om granskning 

KS § 319 Dnr KS 001446/2015 - 300 
Ansökan om planbesked för del av Slättaröd 12:10 samt Slättaröd 24:1, Båstads kommun 

KS § 320 Dnr KS 000411/2015 - 600 
Svar på motion om införande av frånvaro-sms i Båstads kommuns skolor 

KS § 321 Dnr KS 001527 /2015 - 900 
Fredade områden i Kattegatt 

KS § 322 Dnr KS 000715/2015 - 500 
Inriktnings beslut gällande VA-samverkan mellan Laholm-Båstad 

KS § 323 Dnr KS 001469/2015 - 500 
Val av representanter till rådslag för Kattegatts kustvattenråd 

Sida 

3 av 29 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ml BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 300 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

Dnr KS000786/2015 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 

Sida 

4av29 

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. 

Aktuellt I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, 
uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person 
som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir 
istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

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

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Carolin Gräbner (SD). 

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 7 december kl. 15:00. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 301 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

Dnr KS000787 /2015 - 903 

Sida 

5 av 29 

Godkännande av dagordningen - kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten & dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende 10 - Om samordnad räddningstjänst utgår. 

Nytt informationsärende (5:2) om boverkets planprocess. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning 

Beslut 

2015-12-02 6 av29 

KS§ 302 Dnr KS000289/2015 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

1. Ekonomirapport januari-oktober 2015. KS 000461/2015-906. 

2. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2015-10-22. 
KS 000525/2015-900. 

3. Protokoll nr 7 - NSR - 2015-10-16. KS 000187 /2015-500. 

4. Inkommen synpunkt angående hanteringen av pyroteknik och fyrverkerier. 
KS0014 79 /2015-800. 

5. Inkommen synpunkt angående stins på stationen vid tunnelinvigningen. KS 
001444/2015-100. 

6. Inkommen synpunkt angående biljetter vid invigningen av den nya 
stationen. KS 001496/2015-100. 

7. Inkommen synpunkt angående Malenbryggan. KS 001397 /2015-380. 

8. Inkommen synpunkt angående järnvägssträckningen efter borttagning av 
spåren.KS001461/2015. 

9. Inkommen synpunkt angående tunnelinvigningen. KS 001508/2015-100. 

Ingela Stefans son (SJ: Demografireserven skall vara noll och användas för att 
täcka underskott inom pengsystemet. Kommunledningskontoret har köpt 
möbler som ej är budgeterat för. Redovisa hur detta skall betalas/redovisas 
inom budget [till nästa möte]. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Frågor från Ingela Stefansson besvaras vid nästa möte. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2015-12-02 7 av29 

KS§ 303 Dnr KS000148/2015 - 904 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 

1. Dödsboanmälan till Skatteverket. Marianne Fredriksson. Lista daterad 
2015-11-18. 

2. Teknik och service. Ingemar Lundström. Lista daterad 2015-11-17. 

3. Teknik och service. Sven-Inge Granlund. Lista daterad 2015-11-18. 

4. Kommunledningskontoret. Personalärenden. Lista daterad 2015-11-23 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna 

justerandes siE>:naturer UtdraE>:sbestvrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2015-12-02 8 av 29 

KS§ 304 Dnr KS000291/2015 - 903 

lnformationsärenden kommunstyrelsen 2015 

1) Remiss från Ha V- Havs- och vattenmyndigheten om "Förslag till inriktning 
för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömning". 
Planstrateg Magnus Sjeldrup redogör för remissen. 

2) Om boverkets planprocess. Olof Sellden redogör för planprocessen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Informationsärendena redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



IJ-[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 9 av29 

KS§ 305 DnrKS000016/2015-901 

Delegationsordning för kommunstyrelsen från och med 2015-
01-01 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har i § 201, 2015-10-28, beslutat att ansvar och budget för 
all verksamhet inom individ och familj förutom försörjningsstöd och 
integration flyttas till utbildningsnämnden. Beslutet innebär att 
delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver justeras. 

Underlag till beslutet Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Yrkanden Thomas Andersson (LIB) med bifall av Christer de la Motte (M), Uno Johansson 
(C), Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): Tilläggsyrkande om 
beslut att hyra lokaler för migrationsverksamhet på högst 1 år införs i 
delegationsordningen. Delegat för besluten är kommunchefen. 

Bo Wendt (BP): Avslå Thomas Anderssons tilläggsyrkande och skicka ärendet 
för beredning i kommunstyrelens arbetsutskott. 

Ajournering Mötet ajourneras i 5 minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition de två yrkandena från Thomas Andersson (LIB) 
och Bo Wendt (BP). Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet 
från Bo Wendt bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning Ledamot som vill bifalla Bo Wendt röstar JA 

Beslut 

Ledamot som vill bifalla Thomas Anderssons förslag röstar NEJ 

Omröstning utfaller med 5 JA och 8 NEJ. Således har förslaget från Thomas 
Andersson bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar anta förändringarna i delegationsordningen 
enligt bifogad handling. ' 

2. Beslut om att hyra lokaler för migrationsverksamhet på högst 1 år införs i 
delegationsordningen. Delegat för besluten är kommunchefen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 10 av 29 

KS§ 306 DnrKS001394/2015-900 

Antagande av reviderad kriskommunikationsplan för Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet Kriskommunikationsplanen beskriver hur kommunens kommunikationsarbete 
ska bedrivas vid kris, större händelser och vid extraordinära händelser. 
Kriskommunikation är en del av krishanteringen och planen ska revideras varje 
år. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från kommunikationschef Birgitta Sjöberg, daterad 
2015-11-02 

Kriskommunikationsplan Båstads kommun 2015 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen antar den reviderade kriskommunikationsplanen. 

justerandes signaturer Utdra~sbestvrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 11av29 

KS§ 307 Dnr KSOOl 489 /2015 - 905 

Förslag till ändring av taxor 2016 inom Samhällsskydd 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Samhällsskydd är i behov av att revidera taxor (utöver 
eventuell indexjustering) inför 2016. De taxor som behöver revideras är: 
- Taxan för inspektion av enskilda avlopp 
- Livsmedelstaxan 

Underlag till beslutet Sammanställning över livsmedelstaxan i Skåne 2014 SKL:s "Tillsyn och kontroll 
Enkät om miljö- och livsmedelsområdets taxor i kommunerna 2014" 
Bilaga med kalkyl för livsmedelstillsyn 

Föredragande Tina Eriksson, miljöchef, är föredragande för ärendet. 

Yrkanden Tomas Andersson (LIB) med bifall av Uno Johansson (C), Christer de la Matte 
(M) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till ändring av livsmedelstaxa, men avslag 
om taxa för enskilda avlopp eftersom det saknas ekonomisk 
konsekvensbeskrivning. 

Ingela Stefansson (S): Avslag med motiveringen att taxor skall tas i november 
på kommunfullmäktige och kopplas till budgeten. Ekonomisk 
konsekvensbeskrivning saknas för ändring av taxorna. 

Inge Henriksson (BP): Bifall till liggande förslag. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 

Propositionsordningar Sammantaget finner ordförande att det finns tre förslagen varvid han finner att 
liggande förslag bifallits. Omröstning begärs. 

Kontraproposition Liggande förslag ska utgöra huvudförslag i omröstningen. För att få fram ett 
motförslag till huvudförslaget ställer ordförande proposition på förslaget från 
Tomas Andersson mot förslaget från Ingela Stefansson. Efter framställda 
propositioner finner ordförande att förslaget från Ingela Stefansson är 
motförslag. Omröstning begärs. 

Forts. på nästa sida 

justerandes sienaturer Utdraesbestvrkande 

DO ~w 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Kontrapropositions
omröstning 

Proposition 

Omröstning 

Beslut 

2015-12-02 12 av 29 

KS§ 307 Dnr KS001489/2015 - 905 

Forts. förslag till ändring av taxor 2016 inom Samhällsskydd 

Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons (S) yrkande röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Tomas Anderssons (LIB) förslag röstar NEJ 

Omröstning utfaller med 7 JA och 6 NEJ. Således har förslaget från Ingela 
Stefansson bifallits och ska utgöra motförslag. 

Efter framställda propositioner mellan huvudförslaget och Ingela Stefanssons 
motförslag finner ordförande att huvudförslaget har bifallits. Omröstning 
begärs 

Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons förslag röstar NEJ 

Omröstning utfaller med 5 JA och 8 NEJ. Således har förslaget från Ingela 
Stefansson bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avslag till förändring av taxorna för 2016 med motiveringen att taxor ska 
tas i kommunfullmäktige i november. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 13 av 29 

KS§ 308 DnrKS001466/2015-900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2016 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens ansvarsområde för 2016 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna kontrollplaner, vilket 
innebär att det finns en kontinuitet i förslaget. Varje verksamhetsområde har 
fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2016 är upprättat i enlighet med 
förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2015-11-10 
Förslag till Intern kontrollplan 2016 

Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att kommunen måste bli snabbare på att 
svara på medborgarnas mail, frågor, synpunkter och förslag. Ärenden måste 
handläggas inom utsatt tid. 

Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons tilläggsyrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet avslagits. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till intern kontrollplan 2016 för de verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 14 av 29 

KS§ 309 DnrKS001384/2015-906 

Kommunens resursfördelning till barn och elever 

Beskrivning av ärendet För att få en bild av vilka skillnader som eventuellt skulle finnas i barn- och 
elevsammansättningen på de olika förskolorna och skolorna i kommunen, har 
ekonomiavdelningen beställt data om barnens och elevernas socioekonomiska 
bakgrund från Statistiska centralbyrån (SCB). Mot bakgrund av det levererade 
materialet från SCB finns det i dagsläget inget behov av att ändra gällande 
system för skolpeng med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Dock kommer 
statistiskt material att beställas från SCB med jämna mellanrum för att följa 
utvecklingen av de socioekonomiska faktorerna i kommunen. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonom Catrin N ordstedt och skolchef Birgitte Dahl in, 
daterad 2015-10-21 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Inte ta hänsyn till socioekonomiska faktorer vid fastställande av skolpengen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 15 av 29 

KS§ 310 DnrKS000614/2014-400 

Svar på motion - Kommunikationsplan för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit om att tillsätta resurser och skapa en 
kommunikationsplan avseende utbud av kollektivtrafik i Båstads kommun. 
Förvaltningen anser att de förändringar och förbättringar i kollektivtrafiken 
som presenterats och tillkommit sedan motionen inkom ligger i linje med 
motionens syfte. Ytterligare behov hanteras i kommande översiktsplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 2015-10-28 

Yrkanden Uno Johansson (C): Kollektivtrafik/kommunikationsplan hanteras vidare i 
arbetet med översiktsplan. Motionen.kan därmed anses vara besvarad. 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

Helena Stridh (BP): Bifall till liggande förslag. 

Ordförande ställer proposition på Uno Johanssons yrkande. Efter framställd 
proposition finner ordförande att yrkandet avslagits. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Motionen avslås. 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

f)() j,h/ 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 16 av 29 

KS§ 311 Dnr KS000088/2014 - 380 

Överlämnande av badanläggningar i Torekov 

Beskrivning av ärendet Ärendet gällande att överlämna badanläggningen i Torekov till Torekovs 
Turist- och badförening har under 2014 och 2015 i flera omgångar hanterats i 
olika politiska instanser. Vid samtliga tillfällen har ärendet återremitterats till 
förvaltningen med uppdrag om komplettering eller tilläggsinformation. Senast 
hanterades ärendet i kommunfullmäktige (2015-02-25) med en 
minoritetsåterremiss som följd. Förvaltningen fick vid tillfället uppdrag att 
klargöra vad jämförlig standard innebär samt utreda vad det skulle kosta att 
uppnå en jämförlig standard med anläggningen i Segelstorp. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sven-Inge Granlund, daterad 2015-10-30 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-12-12, bilaga 1 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-12-08, bilaga 2 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-16, bilaga 3 
Skiss, bilaga 4 
Bilder, bilaga 5 

Yrkanden Thomas Andersson (FP), Christer de la Matte (M) och Kerstin Gustafsson (M): 

Protokollsanteckning 

Propositionsordning 

Omröstning 

Förslag till beslutspunkt 1: Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till TTBF som 
en engångsersättning för att skapa förutsättningar för föreningen att överta 
anläggningen ändras till summan 470 tkr. 

Helena Stridh (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Centerpartiet avstår från att delta i besltuet. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
har bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Thomas Anderssons förslag röstar NEJ 

Omröstning utfaller med 7 JA, 4 NEJ och 2 AVSTÅR. Således har förslaget från 
arbetsutskottet bifallits. 

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



rTi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2015-12-02 17 av 29 

KS§ 311 DnrKS000088/2014-380 

Forts. överlämnande av badanläggningar i Torekov 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

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

3. Bidraget finansieras genom att ta medel ifrån de medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande under 2015. 

r usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



fl1:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 312 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

Dnr KS001633/2014 - 901 

Sida 

18 av 29 

Reglemente för Kommunstyrelsen från och med 2015-01-01 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i§ 201, 2015-10-28, att ansvar och budget för 
all verksamhet inom individ och familj förutom försörjningsstöd och 
integration flyttas över till utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens 
reglemente behöver därmed justeras. 

Underlag till beslutet Reglemente för kommunstyrelsen 

Yrkanden Helena Stridh (BP): 10 §i kommunstyrelsens reglemente om att "vara 
tillgänglig för att fatta akuta beslut enligt lagstiftning inom individ- och familje
frågor avseende vuxna." ska föras över till motsvarande paragraf i 
utbildningsnämndens reglemente. 

Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Helena Stridhs yrkande och finner att det har 
bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förändringarna i kommunstyrelsens 
reglemente att gälla från den 1 januari 2016. 

2. § 10, punkt 8, i kommunstyrelsens reglemente förs över till 
utbildningsnämndens reglemente. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



w:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 313 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

Dnr KS001635/2014 - 901 

Sida 

19 av 29 

Reglemente för Utbildningsnämnden från och med 2015-01-01 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i§ 201, 2015-10-28, att ansvar och budget för 
all verksamhet inom individ och familj förutom försörjningsstöd och 
integration flyttas till utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens reglemente 
behöver därmed justeras. 

Underlag till beslutet Reglemente för utbildningsnämnden 

Yrkanden Helena Stridh (BP): 10 §i kommunstyrelsens reglemente om att "vara 
tillgänglig för att fatta akuta beslut enligt lagstiftning inom individ- och familje 
frågor avseende vuxna." ska föras över till motsvarande paragraf i 
utbildningsnämndens reglemente. 

Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Helena Stridhs yrkande och finner att det har 
bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förändringarna i 
utbildningsnämndens reglemente att gälla från den 1 januari 2016. 

2. § 10, punkt 8, i kommunstyrelsens reglemente förs över till 
utbildningsnämndens reglemente. 

[usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



Li[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 314 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

Dnr KS001377 /2015 - 905 

Anhållan från Båstad tennissällskap om avskrivning av lån 

Sida 

20 av 29 

Beskrivning av ärendet Båstads tennissällskap har inkommit med en begäran om att få det lån som 
kommunen givit till föreningen avskrivet. Alternativt, om inte begäran om 
avskrivning beviljas, begär föreningen att lånet ska fortsätta att vara 
amorteringsfritt i 10 år framöver. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2015-12-01 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) med bifall av Kersting Gustafsson (M): Tilläggsyrkande att 
det ska skrivas in att lånet är avbetalat till år 2039. 

Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons tilläggsyrkande och finner 
att det har bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Kommunstyrelsen avslår föreningens anhållan om att lånet ska skrivas av 
samt avslår föreningens begäran om att lånet ska vara amorteringsfritt i 10 
år. 

2. Amortering från och med 2016 bestäms till 206 tkr årligen med halva 
beloppet den 30:e juni och andra halvan den 30 december varje år. 

3. Lånet ska vara avbetalat till år 2039. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



JjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 21av29 

KS§ 315 Dnr KS001468/2015 - 300 

Grönstråk Matenskogen - Skummeslövsstrands naturreservat 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har behov av att anlägga ett grönstråk/rekreationsstråk 
mellan två större skogsområden - Malenskogen och Skummeslövs 
naturreservat. Den totala längden av stråket är ca 10 km varav drygt 2 km går i 
slyartad, svårgenomtränglig terräng med höga kvaliteter ur både rekreations
och naturvärden. Stråket kommer att ansluta till boende från södra till norra 
Hemmeslöv genom Tuvelyckans planerade område med flerbostadshus. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Olof Sellden och natur- och 
skogsförvaltare Johan Mårtensson, daterad 2015-11-02 
Bilaga 1 Kartbild 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunens tjänstemän utreder placering, finansiering och utförande av ett 
grönstråk mellan Båstads motionsslinga och Skummeslövsstrands 
Naturreservat. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 22 av 29 

KS§ 316 DnrKS000496/2015-315 

lnriktningsdokument för Båstads utveckling - beslut om samråd 

Beskrivning av ärendet Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning 
för tätortens framtid. Det pekar ut den framtida samlade färdriktningen för 
Båstads utveckling och tydliggör vad som är viktigt för att skapa ett hållbart 
samhälle för framtiden. Det kommer att ligga till grund för kommande 
detaljplaner och utvecklingsprojekt i tätorten och arbetas in i den nya 
översiktsplanen. Det är en del av kommunens verktyg för att styra utvecklingen 
mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Inriktningsdokumentet är ett av flera vägledande dokument och samspelar 
med dessa. 

Underlag till beslutet Inriktningsdokument för Båstads tätort, dateras 2015-11-09 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) med bifall av Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att 
tiden för samråd ska med i beslutet och att samrådet ska ut till allmänheten och 
politiska partier. 

Propositionsordning 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons tilläggsyrkande och finner 
att det har bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna att inriktningsdokumentet för Båstads tätort ställs ut för samråd 
med allmänheten och politiska partier fram till 2016-02-29. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



rn::l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 23 av 29 

KS§ 317 DnrKS001467/2015-300 

lnriktningsdokument för Förslövs utveckling 

Beskrivning av ärendet Förslöv är inne i en förändringsfas som påverkar ortens struktur. Under de 
senaste fem åren har det skett en stark befolkningstillväxt i orten, ett faktum 
som påverkar både skolstrukturen och bostadssituationen. Samtidigt har 
kommunen under många år kämpat för att lösa en övergripande 
dagvattenproblematik för hela samhället. I slutet av 2015 finns det återigen en 
järnvägsstation i orten med pågatågstrafik - viket ur historisk perspektiv 
genererar både bostads byggande och nyetablering av verksamheter /industrier. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Kommunens plansida ansvarar för projektledning för upprättande av 
inriktningsdokumentet för Förslövs utveckling. Samhällsbyggnad 
kostnads beräknar uppdragets genomförande till 500 tkr. Dessa medel ryms 
inte inom befintlig budget för Samhällsbyggnad utan det krävs beslut om 
tillskott, se tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen samt bilaga 1 
Kostnadsuppskattning. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Olof Sellden, daterad 2015-11-02 
Bilaga 1 Kostnadsuppskattning 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2015-11-09 

Ingela Stefans son (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till arbetsutskottets förslag 
med tillägg att summan om 280'000 kronor ska framgå i beslutet. 

Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons tilläggsyrkande och finner 
att det har bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Samhällsbyggnad ges i uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling. 

2. Samhällsbyggnad ges uppdraget att upprätta en uppdrags beskrivning för 
centrala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

3. Kostnad för att ta fram inriktningsdokument för Förslövs utveckling 
budgeteras till 280'000 kronor. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 318 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

DnrKS001327/2014-315 

Sida 

24 av 29 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 (fd 5:2) - beslut om granskning 

Omedelbar justering Ärendet omedelbart justerat. Se separat protokoll för§ 318. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 

KS§ 319 DnrKS001446/2015-300 

Ansökan om planbesked för del av Slättaröd 12:10 samt 
Slättaröd 24:1, Båstads kommun 

25 av 29 

Beskrivning av ärendet Ägaren till Slättaröd 12:10 har tillsammans med ägaren till Slättaröd 24:1 
inkommit med en förfrågan om planläggning för del av Slättaröd 12:10 samt 
Slättaröd 24:1 (se bilaga 1). Önskemålet är att få möjlighet att avstycka fyra 
bostadstomter i den norra delen av Slättaröd 12:10 samt utöka Slättaröd 24:1 
för att möjliggöra en större byggnadsarea. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2015-11-19 
Bilaga 1 Planförfrågan 
Bilaga 2 Yttrande från Johan Mogensen 

Gösta Gebauer (C) med bifall av Thomas Andersson (LIB): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avslå förfrågan om planläggning för del av Slättaröd 12:10 samt Slättaröd 
24:1. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

()9 iw-



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 

KS§ 320 Dnr KS000411/2015 - 600 

Svar på motion om införande av frånvaro-sms i Båstads 
kommuns skolor 

26 av 29 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstad lämnade 2015-03-17 en motion om att införa 
frånvaro-sms i kommunens grundskolor. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Barn & skola har en så kallad lärplattform där sms-funktionen ingår. Det är 
dock inte ett sätt som accepteras av Skolinspektionen och Skolverket som enda 
sättet att informera vårdnadshavare om frånvaro. Skolan har skyldighet att få 
direktkontakt med vårdnadshavarna dvs ett samtal om en elev inte kommer till 
skolan. Detta är en fråga om skolans tillsynsansvar. 

Skolorna kan självklart använda sms-funktionen för att meddela frånvaro till 
vårdnadshavare. Men det räcker inte enligt skolans tillsynsmyndighet. 
Personlig kontakt krävs. 

Tjänsteskrivelse från skolchefBirgitte Dahlin, daterad 2015-10-29 

Caroline Gräbner (SD): Bifall till motionen. 

Helena Stridh (BP): Bifall till liggande förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Caroline Gräbners (SD) yrkande och finner 
yrkandet avslagits. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation Caroline Gräbner reserverar sig mot beslutet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 av 29 

KS§ 321 DnrKS001527/2015-900 

Fredade områden i Kattegatt 

Beskrivning av ärendet Just nu sker förhandlingar om att öppna upp ett fredat område i Kattegatt för 
fiske igen. Halmstads kommun har tagit initiativet till att författa en skrivelse 
om att det fredade området ska vara fortsatt stängt. 

Underlag till beslutet Bilaga 1: Bakgrundsinformation inför skrivelse om att fredade området för 
fiske ska vara fortsatt stängt. 
Bilaga 2: Utkast till skrivelse för införandet av en hållbar förvaltning av torsk 
och skydd av ekosystemet i Kattegatt. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen står bakom skrivelsen till Näringsdepartementet och 
Miljödepartemendet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 

KS§ 322 Dnr KS000715/2015 - 500 

lnriktningsbeslut gällande VA-samverkan mellan Laholm
Båstad 

28 av 29 

Beskrivning av ärendet Styrgruppen för VA-samverkan i Laholm-Båstad har den 10 november 2015 
beslutat att föreslå respektive kommun att fatta nytt inriktnings beslut 
avseende utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk och Skottorps 
vattenverk enligt med vad som föreslås i styrgruppens tjänsteskrivelse med 
bilagor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Carl-Magnus Billström, daterad 2015-11-11 
Bilaga 1 Styrgruppens tjänsteskrivelse. 2015-11-10 

Beslut 

Bilaga 2 Styrgruppens sammanställning av utbyggnadsförslag Ängstorps ARV 
scenario 1 
Bilaga 3 Styrgruppens sammanställning av utbyggnadsförslag Skottorps VV 
scenario 2 
Bilaga 4 PwC:s rapport "Övergripande analys av samägande/bolagisering av 
VA-verksamhet i Laholms kommun och Båstads kommun, september 2015 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Den fortsatta utredningen av va-samverkan mellan Laholms och Båstads 
kommuner ska inriktas mot utbyggnad av Ängstorps ARV enligt 
föreliggande förslag scenario 1 samt utbyggnad av Skottorps W enligt 
föreliggande förslag scenario 2. 

2. Styrgruppen för va-samverkan Laholm-Båstad ges i uppdrag att ta fram 
förslag till samägandeavtal mellan Laholms och Båstads kommuner för de 
va-anläggningar som avses samutnyttjas och lägga fram avtalsförslaget till 
kommunerna för godkännande. 

3. Styrgruppen får för uppdraget anlita extern konsult, varvid 
konsultkostnaden delas lika mellan Laholms och Båstads kommuner. 
Laholms kommun är upphandlande myndighet och förfrågningsunderlaget 
för konsultuppdraget ska godkännas av båda kommunerna genom 
kommuncheferna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[fil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 323 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-02 

Dnr KS001469/2015 - 500 

Sida 

29 av 29 

Val av representanter till rådslag för Kattegatts kustvatten råd 

Beskrivning av ärendet Den 29 april 2015 bildades Kattegatts kustvattenråd. Kattegatts kustvattenråd 
är ett vattenråd enligt Vattenmyndighetens definition av lokala 
samverkansorgan. Organisationsformen är en samverkansorganisation med 
rådslag, samordning och styrgrupp. Det som förväntas av deltagare är 
medverkan vid rådslag samt att bidra till att initiativ tas och genomförs. 

Underlag till beslutet Presentation av Kattegatts kustvattenråd, 2015-09-09 
Inbjudan till Kattegatts kustvattenråd 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utse kommunalråd som politiker gällande representant i rådslaget för 
Kattegatts kustvattenråd. 

2. Tjänsteman i rådslaget avvaktas tillsvidare. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 




