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Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande, deltar ej i beslutet§ 14 
Christer de Ja Motte (M), deltar ej i beslutet§ 9 och§ 14 
Gösta Gebauer (C), §§ 1-3, del av§ 4, §§ 5-19 
Thomas Andersson (L), tjänstgörande ersättare för Gösta Gebauer (C) del av§ 4, §§ 20-26 

Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare§§ 1-3, del av§ 4, §§ 5-19 
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare§§ 1-3, del av§ 4, §§ 5-19 
Katarina Pelin, kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare,§§ 1-3, del av§ 4, §§ 5-20, del av§ 21 
Olof Nilsson, sekreterare, del av§ 4, § 21, del av§ 22 
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Kristna Bell, t.f. planchef, del av mötet 
Henrik Eliasson, planarkitekt, del av mötet 
Annika Jern, kart/GIS-chef, del av mötet 
Fredrik Jönsson, projektingenjör, del av mötet 
Tina Eriksson, miljöchef, del av mötet 
Filippa Swanstein, integrationschef, del av mötet 
Sven-Inge Granlund, mark- och fritidschef, del av mötet 
Andreas Jansson, trafik- och gatuingenjör, del av mötet 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, del av mötet 
Pelle Pettersson, räddningschef, del av mötet 
Mårten Nilsson, exploateringsingenjör, del av mötet 
Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör, del av mötet 
Sofia Boivie, fastighetsstrateg, del av mötet 

Ingela Stefansson (S), ersättare Christer de la Motte (M) 

Kommunhuset, 2017-01-24 klockan 16:00 

Cat 

Bo Wendt 1 

Inge! Stefansson 
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KS au§ 1 Dnr KS 000027 /2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
01-18 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets 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 utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut 

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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S) . 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Motte (M). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 24 januari kl. 16:00. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

1)1 ~tv 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 6av34 

KS au§ 2 DnrKS000028/2017-903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-01-18 

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. 
Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Protokollsanteckning 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Informationspunkt I på dagordningen, Information angående arvode till 
förtroendevalda, omvandlas från informationspunkt till beslutsärende (§ 19). 

Informationspunkt H på dagordningen, Information angående försäljning av 
Bjärehemmet, omvandlas från informationspunkt till beslutsärende (§ 22). 

Ärende 5 på dagordningen, Detaljplan för Tunet 1 i Båstad, omvandlas från ett 
beslutsärende till informationspunkt L. 

Rörande ärende 10 på dagordningen, Nybyggnation av Förslövs skola, ändras 
rubriken på ärende till Projektbeskrivning avseende Förslövs skola. 

Extraärenden: 
§ 6, Bostadsmarknadsenkät 2017. 
§ 24, Ledningsrätt Håle 3:4 i Förslöv. 
§ 26, Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Beslut om upphävande från 
länsstyrelsen. 

Nya informationspunkter: 
K) Information angående telemast i Malenskogen. Mark- och fri tidschef Sven
Inge Granlund. 

Christer de la Matte (M) eftersfrågar information angående utveckling och 
förfrågningar vid de nya stationsområdena. Informationen kommer till 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-01. 

[usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Sida 
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Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-01-18 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

\\ IJ iv' 
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KS au§ 4 Dnr KS 000031/2017 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
01-18 

Beskrivning av ärendet A) Inriktningsdokument för Grevies utveckling (info hela vägen upp till KF). T.f. 
planchef Kristina Bell. 

Protokollsanteckning 

B) Workshop, stationsnäraläge 2.0. T.f. planchef Kristina Bell. 

C) Information angående öppen geodata. Kart/GIS-chef Annika Jern. 

D) Information angående överlämnande av badanläggningar i Torekov. Mark
och fritidschef Sven-Inge Granlund. 

E) Försäljning av Hamnen 3. Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson. 

F) Utredning av kommunalt huvudmannaskap. Teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson. 

G) Information angående förfrågan om aktivitet under herrtennisveckan 2017. 
Mark- och fri tidschef Sven-Inge Granlund. 

H) Information med påföljande diskussion angående försäljning av 
Bjärehemmet i Västra Karup. Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt 
(ärendet omvandlat från informationspunkt till beslutsärende, se§ 22) . 

I) Information angående arvode till förtroendevalda. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt. (Ärendet omvandlat från informationspunkt till 
beslutsärende, se§ 19.) 

J) Arrende i Torekovs hamn. Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson. 

K) Information angående telemast i Malenskogen. Mark- och fritidschef Sven
Inge Granlund. 

L) Information angående detaljplan för Tunet 1 i Båstad. Planarkitekt Henrik 
Eliasson och samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg. 

Avseende informationspunkt L, Information angående detaljplan Tunet 1 i 
Båstad, återkommer ärendet som beslutsärende på kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-02-01. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

I)' t>hl 
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Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och 
anläggning av grönområde på platsen 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få 
rikta en motion till kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av 
drivmedelsanläggningen, bensinstationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan 
Båstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och t.f. 
exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-12-05. 
Inkommen motion från Miljöpartiet. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2016-12-05. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2016-12-05. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

I~ I t> h/ 
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Datum: 2016-12-05 
Handläggare: Per Sellden / Lisa Rönnberg 
Dnr: KS 000059/2016 - 200 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Sellden, Lisa Rönnberg, Miljöpartiet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Miljöpartiet · 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anlägg
ning av grönområde på platsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få rikta en motion till 
kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensin
stationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad. 

Aktuellt 
Motionen har remitterats till undertecknade för beredning och vi får i anledning därav fram
föra följande. 
I motionen föreslås bl.a. "att Statoilmacken, när avtalet löper ut läggs ner" och vidare "att fas
tigheten förblir i kommunens ägo". Bensinstationen är etablerad inom fastigheten Båstad Evald 
8 och ägs enligt lagfart av Svenska Statoil AB, namnändrat till Circle K Sverige AB. Bensinstat
ioner omfattas av anmälningsplikt för drivmedel och biltvätt. Anmälningsplikten är korrekt 
fullgjord och prövad av myndighetsnämnden och den beslutade tillåtligheten till fortsatt verk
samhet gäller tills vidare, d.v.s. tillåtligheten är inte tidsbegränsad. 
Under sommaren/hösten 2014 i samband med att detaljplanen för Inre kustvägen utarbetades 
prövades i planarbetet möjligheten till och lämpligheten av att i planen möjliggöra en etable
ring av en drivmedelsanläggning i planområdets södra del, norr om befintlig rondell. I sam
band med detta planarbete togs även kontakter med flera drivmedelsbolag, bl a Statoil. Dåva
rande etableringschef för Statoil/J et besökte Båstads kommun och träffade kommunens tf ex
ploateringsingenjör och tog del i frågeställningen. Besked lämnades därefter att Statoil inte var 
intresserade i närtid av att flytta sin verksamhet utan bolaget har för avsikt att under över
blickbar framtid bedriva verksamheten vidare inom ramen för den egna fastigheten Båstad 
Evald 8 med prövat och givet verksamhetstillstånd. 

Vidare bör noteras att Tyrens AB i samband med att detaljplanearbetet för hotell Båstad, fas 
tigheten Laxen 6, i februari 2013 redovisade en riskutredning för nyssnämnda fastighet med 
avseende på närheten till bensinstationen. Riskutredningen resulterade i en värdering att pla
nen kunde godtas med vissa rekommenderade riskreducerande åtgärder av hotellbyggnaden. 

Övervägande/framtid 
1 motionen föreslås att bensinstationsfastigheten nyttjas som en samlingsplats, ett cafe, ett 
grönområde. Med hänsyn till närmiljön är det en tanke och ide som alternativ till nuvarande 
markanvändning har förtjänster. Då fastigheten är i privat ägo, verksamheten inom fastigheten 

\) I /jW 



2 (2) 

,· ·! 
är myndighetsprövad och tillsvidare godkänd samt att verksamhetutövaren har uttryckt en 
långsiktig ambition och vilja att driva befintlig verksamhet vidare inom fastigheten finns det 
inte rimliga grunder för att ompröva verksamheten i närtid på sätt som förordas i motionen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2016-12-
05. 

Båstad 2016-12-05 

Per Sellden 
T.f. exploateringsingenjör 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnads chef 
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KS au§ 6 Dnr KS 000009 /2017 - 300 

Bostadsmarknadsenkät 2017 

Beskrivning av ärendet Boverket, i samarbete med Länsstyrelserna, genomför varje år en 
bostadsmarknadsenkät med syfte att skapa en bild av och ha en kontinuerlig 
uppföljning av bostadsmarknaden i Sverige. Genom analys av svaren kan de 
spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen på 
bostadsmarknaden. Svaren från enkäten kan ingå i underlag för politiska beslut 
på nationell, regional och kommunalnivå. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

I arbetet med 2017 års enkät har Länsstyrelsen uppmundrat återkoppling till 
politiken av del 1, Läget på bostadsmarknaden, och del 2, Bostadsbyggande, då 
bostadsbristen i landet och bostadsbyggnation är en aktuell och viktig politisk 
fråga. 

Kommunstyrelsen delegerade vid sitt möte 2017-01-11 beslut om 
Bostadsmarknadsenkät 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
information om föreslagna svar i enkätdel 1 och 2 enligt bilaga. 

Presentation av bostadsmarknadsenkät 2017. 
Svar på bostadsmarknadsenkät 2017, del 1 och 2. 

1. Anta svaren i Bostadsmarknadsenkäten 2017 avseende del 1 och 2 såsom 
sina. 

2. Anmoda förvaltningen att slutföra enkäten, del 1-6, och returnera till 
Boverket. 

T.f. planchef Kristina Bell föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Anta svaren i Bostadsmarknadsenkäten 2017 avseende del 1 och 2 såsom 
sina. 

2. Anmoda förvaltningen att slutföra enkäten, del 1-6, och returnera till 
Boverket. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

l"i, $ /,/' 
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KS au§ 7 DnrKS001747/2012-SOO 

Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar 
VA 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har reagerat på att beslutad tid- och handlingsplan gällande 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden inte följs . Enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 ska en ny tid- och 
handlingsplan tas fram. En omarbetad strategi har nu tagits fram genom ett 
samarbete mellan förvaltningen och NSV A. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-01-03. 
Bilaga 1. Uppdaterad landsbygdsstrategi. 
Bilaga 2. Kostnadskalkyl. 

Förvaltningens förslag 1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att skicka denna till länsstyrelsen för godkännande. 

Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönsson och miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Christer de la Motte (M): Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Beslut 

Bo Wendt (BP): Tilläggsyrkande att beträffande Ängalag skall 
verksamhetsområdet följa vägen väster om vägen mot Hovs hallar så att fritt 
belägna fastigheter norr och söder föreslaget verksamhetsområde undantas. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat avslå detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att skicka denna till länsstyrelsen för godkännande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS au§ 8 Dnr KS 000285/2015 - 600 

Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 

Beskrivning av ärendet 2015-02-25 inkom Miljöpartiet i Båstad genom Katarina Toremalm med en 
motion om att införa ett integrationspris, för att uppmuntra de krafter som 
engagerar sig för andra och för att främja integrationen i kommunen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Vid kommunstyrelsen sammanträde 2016-09-28, § 191, föredrogs ärendet men 
återremitterades med uppdrag att utarbeta formerna för priset samt ta fram 
och föreslå mer precist vad priset skulle bestå av. 

Tjänsteskrivelse från integrationschefFilippa Swanstein, daterad 2017-01-10. 
Bilaga 1. Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-02-25. 
Bilaga 2. Regler för integrationspris i Båstads kommun. 

1. Motionen bifalls. 

2. Anta dokumentet "Regler för integrationspris i Båstads kommun". 

Integrationschef Filippa Swanstein föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Christer de la Motte (M), Inge Henriksson (BP), Gösta 
Gebauer (C) och Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Anta dokumentet "Regler för integrationspris i Båstads kommun". 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

I~ ;b1v 
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KS au§ 9 Dnr KS 001483/2016 - 600 

Antagande av plan för studie- och yrkesvägledning i Båstads 
kommun 2017-2022 

Beskrivning av ärendet Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie
och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och 
yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och 
omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. 
Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och 
yrkesvägledningen behöver utvecklas. Skolverket har därför tagit fram 
allmänna råd med kommentarer för att stötta kommunerna i arbetet med 
studie- och yrkesvägledning. 
För att säkra alla barn och elever i Båstads Kommun en likvärdig tillgång till 
studie- och yrkesvägledning har en kommunövergripande plan tagits fram. 
Enligt kommunens dokumenthieraki ska en sådan plan fastställes av 
Kommunstyrelsen och revideras under varje mandatperiod. 

Förvaltningens och 1. Fastställa Plan för studie- och yrkesvägledning. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 6, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

Notering Christer de la Matte (M) deltar ej i beslutet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Fastställa Plan för studie- och yrkesvägledning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

{ ~ r J zv 
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KS au§ 10 DnrKS000040/2017-600 

Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 

Beskrivning av ärendet I det nya bostadsområdet vid Båstads station byggs det både i Båstads kommun 
och i Laholms kommun. Kommande inflyttning prognosticerar att det blir ett 
behov av grundskoleplatser. Detta behov identifieras i båda kommunerna 
varför tanken om en gemensam grundskola F-9 tagit form. Möten mellan 
politiska företrädare från båda kommunerna har genomförts. Vid mötet 2016-
07-12 fick skolcheferna i uppdrag att ta fram ett Letter ofintent beträffande 
grundskolesamarbete. Då grundskolan är reglerad enligt lag var det dessutom 
viktigt att ta reda på vilka samverkansmöjligheter som skulle kunna tillämpas 
kring en gemensam grundskola. Skoljuristen i Laholms kommun kunde se en 
framkomlig och lagenlig väg för ett sådant samarbete - dvs upprättandet av ett 
samverkansavtal kommuner emellan. 
Presentationen av detta samt av förslaget till Letter of intent presenterades för 
båda kommunledningarna 2016-10-10. Sedan dess har det i grunden inte hänt 
något kring ytterligare planering av en gemensam grundskola men för att 
komma vidare med planeringen av grundskoleplatser i området måste en 
färdväg utstakas. Första steget är därför att komma överens om ett letter of 
intent som förvaltningen kan arbeta utifrån för att påbörja det praktiska 
arbetet. Det kommer dock flera dokument under planeringsfasen vilka också 
måste godkännas i båda kommunerna. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 5, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Letter ofintent, daterat 2016-12-19. 

Förvaltningens och 1. Fastställa letter of intent gällande grundskoleplatser i Hemmeslövsområdet. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

i\ 8w 
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KS au§ 11 DnrKS001558/2015-460 

Svar på motion - Skolbusstrafik 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna inkom 2015-12-16 med en motion om att inlemma 
skolskjutsverksamheten i den övriga kollektivtrafiken och att i avvaktan på 
detta ändra skolskjutsreglementet så att syskon där både är 
skolskjutsberättigade kan åka hem tillsammans dvs syskonåkning och även 
kamratåkning. 
Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i 
Skollagen kap 10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med 
offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens 
hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om en sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock 
inte elever som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem ... " 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar 
begreppet att det gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den 
obligatoriska skoldagen börjar och från skolan när den obligatoriska skoldagen 
slutar. 
Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de 
i kommunen rådande förhållanden. 
Viktigt är att likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid 
beaktas. I korthet går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner 
och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en kommun vid ett visst 
tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grundprincipen att kommunen senare 
bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller 
myndighetsutövande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och 
rättvis behandling av alla kommunmedlemmar. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 7, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna. 

Förvaltningens och 1. Avslå motionen. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Yrkanden Christer de la Motte (M), Inge Henriksson (BP), Ingela Stefansson (S) och Gösta 
Gebauer (C): Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Christer de la Motte, 
Inge Henriksson, Ingela Stefansson och Gösta Gebauer och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

( \, fJJv 
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BASTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Sida 

16 av 34 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS au§ 12 Dnr KS 000428/2016 - 460 

Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom 2016-03-22 med en motion om skolskjutser och kamrater. 
I motionen yrkar Centerpartiet att 1) Att skolskjutsar under kommunens 
ansvar, om möjligt, tillåter kamrater resa med skolskjutsar och 2) Att 
reglementet förändras, om så behövs, för att möjliggöra detta. 
Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i 
Skollagen kap 10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med 
offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens 
hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om en sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock 
inte elever som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem ... " 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar 
begreppet att det gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den 
obligatoriska skoldagen börjar och från skolan när den obligatoriska skoldagen 
slutar. 
Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de 
i kommunen rådande förhållanden. 
Dessutom måste likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid 
beaktas. I korthet går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner 
och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en kommun vid ett visst 
tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grundprincipen att kommunen senare 
bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller 
myndighetsutövande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och 
rättvis behandling av alla kommunmedlemmar. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-12-13, § 131, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från skolchefen. 
Inkommen motion från Centerpartiet. 

Förvaltningens och 1. Avslå motionen. 
utbildningsnämndens 
förslag 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

lusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/~, f;IY 
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Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Sida 

18 av 34 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

n1 !JW 
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KS au§ 13 Dnr KS 000585/2016 - 700 

Svar på motion - Anhörigverksamheten 

Beskrivning av ärendet Moderaterna har den 20 april 2016 lämnat in en motion om att kommunen 
utreder hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner. I 
Budget 2016 togs 1 750 tkr från anhörigverksamheten och socialt innehåll och 
Moderaterna frågar om det är rimligt utifrån socialtjänstlagen att Båstads 
kommun inte ska fullfölja socialtjänstlagen. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12, § 119, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Moderaterna. 

Förvaltningens och vård- 1. Motionen bifalls. 
och omsorgsnämndens 
förslag 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

fusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

f \ lJW 
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KS au§ 14 Dnr KS 000060/2016 - 901 

Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt 
följande motion: 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Notering 

1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att 
jämföra med verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, 
struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun 
utvärderas, i alla sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som 
redovisas. Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a 
erfarenheten att skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan 
kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en 
naturlig del av förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma 
sätt när taxor eller avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör 
grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man 
budgeterar och tar fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att 
jämföra kostnad och utfall med föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan 
inte vara tillräcklig framöver när varje verksamhet med tillhörande resurser 
kommer att nagelfaras på alla plan. 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade 
verksamheten ovan bör naturligtvis också ställas på kommunens helägda 
bostadsbolag. Enbart det faktum att Båstadhem har en hyresnivå som ligger 
bland de högsta, av de allmännyttiga bostadsbolagen i landet, utanför 
Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-01-08. 
Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14. 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2017-01-08. 

Ingela Stefansson (S) och Christer de la Motte (M) deltar ej i beslutet. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

n, 8W 
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Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2017-01-08. 

Justerandes signah1rer Utdragsbestvrkande 

I~ I ·i,v 



Datum: 2017-01-08 
Handläggare: Patrik Johansson 
Dnr: KS 000060/2016 - 901 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöpariet, ledningsstrateg Patrik Johansson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14 

Samråd har skett med: 
Kommunchef 

1 (2) 

Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 

För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt följande 
motion: 

1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att jämföra med 
verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun utvärderas, i alla 
sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som redovisas. 
Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a erfarenheten att 
skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en naturlig del av 
förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma sätt när taxor eller 
avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man budgeterar och tar 
fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att jämföra kostnad och utfall med 
föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan inte vara tillräcklig framöver när varje 
verksamhet med tillhörande resurser kommer att nagelfaras på alla plan. 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade verksamheten ovan bör 
naturligtvis också ställas på kommunens helägda bostads bolag. Enbart det faktum att 
Båstadhem har en hyresnivå som ligger bland de högsta, av de allmännyttiga bostads bolagen i 
landet, utanför Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

Aktuellt 
En kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning är en av grundstenarna i Båstads kommun 
styrmodell. Utvärdering av resultat görs i resultatstyrningsarbetet, budgetprocessen samt i 

170110\fel! talet 1<011 inte representeras i angivet formot.\dk '/; J,z/ 
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förvaltningens verksamhetsutveckling. Som underlag används SKL:s jämförelser via Ko lada 
(Kommuners och landstingsdatabasen) samt KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) Med dessa 
verktyg tillhandahålls över 3000 jämförande nyckaletal tillgängliga för både medarbetare, 
chefer och förtroendevalda. I Ko lada finns färdiga övergripande jämförelser som är lätta att ta 
del av. I budgetprocessen gör förvaltningen, med dessa nyckeltal som grund, fördjupade 
analyser som ställs mot de av kommunfullmäktige beslutade målen. Förvaltningen använder 
till yttermera visso dessa underlag i den kontinuerliga verksamhets- och individuella 
medarbetarutvecklingen. 

I Båstads kommuns styrmodell, som utgår från resultatskapandet och baseras på kommunens 
mål, är det enkelt att följa uppdraget från visionen till den enskilde medarbetaren. Det krävs en 
tydlighet i prioritering från både politik och från förvaltningsledning samt inte minst en god 
förståelse över ansvars/rollfördelning och det övergripande syftet, att skapa 
mervärdesbringande aktiviteter för medborgarna. 

Det går alltid att analysera mera, men med bakgrund av Båstads kommuns storlek och 
ekonomiska förutsättningar samt uppdraget att skapa god ekonomisk hushållning, har 
styrmodellen fått agera ramverk Analyser som har genomförts har gett för handen att mera 
analyser tjänar sitt syfte först sedan en ytterligare stringens i styrningen gör sig påmind. Att 
följa beslut och att alla nivåer, såväl politik som förvaltning, agerar gemensamt i förtroendefullt 
samarbete, skapar långt större effekter för både ekonomi såväl som för den enskilde 
medborgaren; än vad ytterligare analyser ger för handen. Båstads kommun behöver agera och 
exekvera insatser som tidigare analyser pekat på först, innan ytterliga resurser läggs på fler 
jämförelser. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2017-01-
08. 

Båstad 2017-01-08 

Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 
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Ändring av anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar 
och avgång 

Beskrivning av ärendet Anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång, antagen av 
Kommunstyrelsen 2007-02-07, § 37, samt reviderad av Kommunstyrelsen 
2009-05-06, § 112, reglerar uppvaktning vid födelsedagar och avgång för 
anställda och förtroendevalda. 
Förvaltningen föreslår nu en revidering av stycket om gemensam 
sammankomst vid 25 års tjänstgöring. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2016-12-12. 
Gällande anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång. 

Förvaltningens förslag 1. Revidera anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 
enligt förvaltningens förslag; stycket om gemensam sammankost vid 25 års 
tjänstgöring tas bort. 

Yrkanden Inge Henriksson (BP), Ingela Stefansson (S) och Christer de la Motte (M): 
Förvaltningens förslag avslås och stycket om gemensam sammankomst vid 25 
års tjänstgöring bibehålls. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Inge Henriksson, 
Ingela Stefansson och Christer de la Motte och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

- · 

1. Förvaltningens förslag avslås och stycket om gemensam sammankomst vid 
25 års tjänstgöring bibehålls. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

{~I iw 
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Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Mat & Möten på Båstad Golfklubb. Önskade 
serveringstider är 10:00-02:00 och 11:00-03:00 året runt vid servering till 
slutna sällskap. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 2017-
01-09. 
Utredning med ritning. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Mat & Möten i Båstad AB /556828-
0894/ tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Mat & Möten på Båstad Golfklubb, 
Boarpsvägen 212, Båstad. 

Beslut 

2. Serveringsyta är matsal, bar, uteservering och konferenslokal enligt ritning 
1243/20216-603. 

3. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 19 § vid servering till allmänheten bevilja 
serveringstiderna under perioden juni - augusti 11.00 - 02.00 alla dagar. Under 
perioden september - maj 11.00 - 02 .00 fredagar, lördagar, helgdagar och dag 
före helgdag samt 11.00 - 01.00 övriga dagar. Vid servering till slutna sällskap 
bevilja serveringstiden 11.00 - 03.00 alla dagar året runt. 

4. Att enligt Alkohollagens 8 kap 19 § avslå ansökan om utvidgad serveringstid 
till att omfatta 10:00-02:00 alla dagar året runt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Mat & Möten i Båstad AB /556828-
0894/ tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Mat & Möten på Båstad Golfklubb, 
Boarpsvägen 212, Båstad. 

2. Serveringsyta är matsal, bar, uteservering och konferenslokal enligt ritning 
1243/20216-603. 

3. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 19 § vid servering till allmänheten bevilja 
serveringstiderna under perioden juni - augusti 11.00 - 02.00 alla dagar. Under 
perioden september - maj 11.00 - 02.00 fredagar, lördagar, helgdagar och dag 
före helgdag samt 11.00 - 01.00 övriga dagar. Vid servering till slutna sällskap 
bevilja serveringstiden 11.00 - 03.00 alla dagar året runt. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

(~I ~W' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

·. SAM
0

MANTRÄDESPROTOKOLL 
: _Sammantitädesdatum Sida 

2017-01-18 24 av 34 

4. Att enligt Alkohollagens 8 kap 19 § avslå ansökan om utvidgad serveringstid 
till att omfatta 10:00-02:00 alla dagar året runt. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS au§ 17 Dnr KS 001324/2016 - 603 

Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Drivan, Korrödsvägen 9, Båstad, 
har inkommit från ovanstående bolag. Önskade serveringslokaler är matsal och 
uteservering. Önskade serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 2017-
01-09. 
Utredning med ritning. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Sydsvenska Mat & Catering AB 
/559015-864 7 / tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Drivan, Korrödsvägen 9, Båstad. 

Beslut 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 001324/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Sydsvenska Mat & Catering AB 
/559015-864 7 / tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Drivan, Korrödsvägen 9, Båstad. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 001324/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Justerandes si1maturer Utdra_gsbestvrkande 
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KSau§18 Dnr KS 001363/2016 - 603 

Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet  med firma Håkans Restaurang & Pizzeria har 2016-11-14 
inkommit med en ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Torekovs Pizzeria, Litorinavägen 
15, Torekov. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Per-Martin Boklund, daterad 2017-
01-09. 
Utredning med ritning. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja  med firman 
Håkans Restaurang & Pizzeria / / tillstånd att servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Torekovs Pizzeria, Litorinavägen 15, Torekov. 

Beslut 

-

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 1363/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja  med firman 
Håkans Restaurang & Pizzeria / / tillstånd att servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Torekovs Pizzeria, Litorinavägen 15, Torekov. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 1363/2016-
603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Justerandes si1?;naturer Utdra1?;sbestvrkande 
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Dnr KS 001623/2014 - 903 

Tolkning av arvodereglementet 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande tolkning av arvodesreglementet avseende vissa 
paragrafer väcks på sammanträdet av ordförande Bo Wendt (BP). 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet om tolkning av 
arvodesreglementet. 

Sida 

27 av 34 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Svar på motion - Försköna entreerna till Bjäre 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres 
entreer. Motionen fokuserar främst på förskönande åtgärder i vägområdet 
samt reklamskyltar längs vägarna. Båstads kommun är inte huvudman för gator 
och mark i de områden som utgör "entreerna" till Bjäre varför förvaltningen 
föreslår att motionen inte ska bifallas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fri tidschef Sven-Inge Granlund, daterad 2016-
12-29. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Motion från Socialdemokraterna inkommen 2016-02-02, bilaga 1. 

1. Motionen avslås i sin helhet. 

Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L), Christer de la Motte (C) och Ingela Stefansson (S): 
Motionen bifalls. 

Bo Wendt (BP) : Motionen avslås i sin helhet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla motionen. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/) 1 !}Jv 
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KS au§ 21 DnrKS001484/2016-350 

Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan 

Beskrivning av ärendet Från och med den 11 december har busslinje 501 förlängts och har Båstad 
Torget som ny ändstation och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen 
trafikerar därmed också Köpmansgatan på delen mellan Kyrkogatan och 
Ordensgatan, se bilaga 1, där uppställning av fordon är tillåten och tar anspråk 
på körbana. På grund av den tillåtna uppställningen har linje 501 
återkommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar och risk för 
missade anslutningar med avgående tåg från Båstads station. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Yttrande från Trafikverket. 
Yttrande från Polismyndigheten. 
Inkommande mail från Skånetrafiken/Nobina, daterad 2016-12-19. 

1. Meddela lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047 avseende förbud mot att 
stanna och parkera året runt på del av Köpmansgatan enligt bifogat förslag. 

Trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): 50 meter parkeringszon anordnas tillåts mellan Pershögsgatan 
och Swedbank. 

Thomas Andersson (L): Ärendet återremitteras för att belysa Bo Wendts (BP) 
yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande att ärendet 
skall återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet återremitteras för att belysa Bjärepartiets förslag inklusive för- och 
nackdelar. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

n, ow 
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KSau§22 Dnr KS 001295/2016 - 200 

Försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem AB inkom 2016-10-21 med en 
framställan att få avyttra fastigheten Karup 40:1 (Bjärehemmet). 

Beslut 

Ärendet var uppe som en informationspunkt på arbetsutskottets sammanträde 
2016-12-14 och på kommunstyrelsen 2017-01-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

I) I 1)V 
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KS au§ 23 Dnr KS 000001/2017 - 900 

Nytt ärende: Krisberedskap i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Med anledning av inkommen skrivelse med frågor rörande krisberedskap 
väckte ordförande Bo Wendt (BP) på kommunstyrelsens senaste presidium ett 
nytt ärende rörande krisberedskap i kommunen. 

Underlag till beslutet Inkommen skrivelse med frågor rörande krisberedskap. 
Information från MSB angående civilt försvar. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och räddningschef Pelle Pettersson 
föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att revidera handlingsplan för programmet för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH (bilaga 3), dnr 
000780/2013-900. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS au§ 24 Dnr KS 000052/2017 - 500 

Ledningsrätt Håle 3:4 i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Dagvattensituation i Förslöv är i vissa delar ansträngd och flera 
översvämningar har skett historiskt. För att trygga en framtida ändamålsenlig 
VA-hantering i Förslöv behöver kommunen få rådighet över mark för att 
anlägga en fördröjningsyta för dagvatten. Rådigheten föreslås skapas genom 
ledningsrätt där fastighetsägaren för Håle 3:4 erbjuds 20 kr/kvm i ersättning 
för den yta som kommer belastas av ledningsrätten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström och 
exploateringsingenjör Mårten Nilsson, daterad 2017-01-12. 

Förvaltningens förslag 1. För att trygga en framtida ändamålsenlig VA-hantering i Förslöv får 
förvaltningen i uppdrag att ansöka om ledningsrätt omfattande fördröjningsyta 
för dagvatten inom Fastigheten Håle 3:4. Fastighetsägaren för Håle 3:4 ersätts 
med 20 kr/kvm för det intrång ledningsrätten innebär. 

Föredragande 

Beslut 

2. 500 tkr omfördelas inom den taxefinansierade verksamheten (VA) från Proj 
5009 "Förslöv väst 105 VA" till nytt projekt avseende ledningsrätt Håle 3:4 mm. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. För att trygga en framtida ändamålsenlig VA-hantering i Förslöv får 
förvaltningen i uppdrag att ansöka om ledningsrätt omfattande fördröjningsyta 
för dagvatten inom Fastigheten Håle 3:4. Fastighetsägaren för Håle 3:4 ersätts 
med 20 kr/kvm för det intrång ledningsrätten innebär. 

2. 500 tkr omfördelas inom den taxefinansierade verksamheten (VA) från Proj 
5009 "Förslöv väst 105 VA" till nytt projekt avseende ledningsrätt Håle 3:4 mm. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

KSau§25 Dnr KS 001508/2016 - 600 

Nytt ärende: Projektbeskrivning avseende Förslövs skola 

Utbildningsnämnden i Båstads kommun beslutade 2016-12-13, § 130, om att 
anmoda kommunstyrelsen att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybyggnad av grundskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 161213, § 130, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från skolchefen. 

1. Påbörja arbetet med åtgärder för Förslövs skola. 

1. Påbörja arbetet med åtgärder för Förslövs skola inom ramen för en 
kommande ny skolorganisation genom att: 
- Uppdra kommunstyrelsen att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybbyggnad av greunskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybyggnad av grundskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS au§ 26 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Beslut om upphävande 
från länsstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i Båstads kommun beslutade 2016-11-23 om ändring av 
de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Ändringen inbegrep byte av 
begreppet "Evenemangstid, uppdelning av§ 16 i a respektive b samt ändring av 
§ 20 avseende datum. 
Länsstyrelsen har i beslut 2017-01-10 upphävt§ 2, 12, 16a, 20, 21, 22, 23 och 
24 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

Underlag till beslutet Beslut från länsstyrelsen 2017-01-10. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att revidera de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i enlighet med länsstyrelsens beslut. 

)usterandes signaturer 

f ~ I J l,v 
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