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närvarande: 

Utses att justera: 
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plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juster'are 

2017-05-03 1 av 36 

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, onsdagen den 3 maj 2017 kl. 10:00-16:35 

Bo Wendt (BP), Ordförande, ej närvarande§ 124 på grund av jäv 
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Jessica Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Thomas Nerd (S) 
Christer de la Matte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Hans Grönqvist (BP), tjänstgörander ersättare för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
Ib Nilsson (C), tjänstgörande ersättare för Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M), ej närvarande§ 124 på grund av jäv 
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare för Bo Wendt (BP) § 124 

Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 120-123, §§ 125-144 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Ja n Bernhardsson, t.f. kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare 
Henrik Andersson, bildningschef, del av mötet 
Patrik Johansson, ledningsstrateg, del av mötet 
Lisa Rönn berg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Emma Johansson, planarkitekt, del av mötet 
Olof Sellden, planchef, del av mötet 
Henrik Eliasson, planarkitekt, del av mötet 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 
Ewa Nilsson, rektor för vuxenutbildningen på Akademi Båstad, del av mötet 
Elin Ax, kommunjurist, del av mötet 
Fredrik Jönsson, projektingenjör, del av mötet 
Kristina Bell, översiktsplanerare, del av mötet 
Marie Persson, Halmstads kommun, del av mötet 
Annmargret Kjellberg, del av mötet 

Ib Nilsson (C), ersättare Christer de la Matte (M) 

Kommunkontore i Båstad, måndagen den 8 maj kl. 16:00 

§§ 120-144 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN 

Kommunstyrelsen 2017-05-03 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2017-05-03 

Från och med 2017-05-09 till och med 2017-05-31 

Kommunkontoret i Båstad 

Daniel Kling ' 

Sida 

2 av 36 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2017-05-03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2017-05-03 

KS § 120 Dnr KS 000003/2017 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-05-03 

KS § 121 Dnr KS 000004/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-05-03 

KS § 122 Dnr KS 000007 /2017 - 900 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-05-03 

KS § 123 Dnr KS 000317 /2017 - 800 
Miljöpriset 2017 

KS § 124 Dnr KS 000402/2017 - 315 
Del av Båstad 109:2 m.fl. (Vretvägen) - Beslut om upprättande av detaljplan 

KS § 125 Dnr KS 000411/2017 - 315 
Ändring av detaljplan för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell - Ansökan om planbesked 

KS § 126 Dnr KS 001328/2016 - 100 
Svar på motion - Byggnation av billiga boenden 

KS § 127 Dnr KS 001447 /2012 - 315 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om planens fortsatta handläggning inför granskning 

KS § 128 Dnr KS 000188/2016 - 200 
Svar på medborgarförslag - Bevarande av centralorten Västra Karup 

KS § 129 Dnr KS 000770/2012 - 500 
Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

KS § 130 Dnr KS 000032/2016 - 300 
Inriktningsdokument för Grevie - Beslut om samråd 

KS § 131 Dnr KS 000715/2015 - 500 
Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 

KS § 132 Dnr KS 000406/2017 - 600 
Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för vuxenutbildning 

KS § 133 Dnr KS 000471/2017 - 600 
Revidering av reglemente för kulturpris och kulturstipendium 

KS § 134 Dnr KS 000427 /2017 - 600 
Delegation att träffa överenskommelse om förlikning 

KS § 135 Dnr KS 000409/2017 - 603 
Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 2015 och 2016 

Sid a 

3 av 36 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 136 Dnr KS 000410/2017 - 603 
Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen för 2017 

KS § 137 Dnr KS 000346/2017 - 905 
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

KS § 138 Dnr KS 000632/2016 - 906 
Reducering/förändring av 2017 års investerings- och exploateringsutgifter 

KS § 139 Dnr KS 000674/2016 - 906 
Regler för resursfördelning inom förskola, fri tidshem, skola och gymnasium 

KS § 140 Dnr KS 000084/2017 - 900 

Sida 

4av36 

Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun om utökning av antalet 
sammanträden 

KS § 141 Dnr KS 000016/2015 - 901 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

KS § 142 Dnr KS 000005/2017 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2017-05-03 

KS § 143 Dnr KS 000006/2017 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-05-03 

KS § 144 Dnr KS 000008/2017 - 900 
Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-05-03 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 120 Dnr KS 000003/2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-05-03 

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 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs lb Nilsson (C). 

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

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 8 maj klockan 16:00. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-03 

Dnr KS 000004/2017 - 903 

Sida 

6av 36 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-05-03 

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. 
Kommunstyrelsen har att ta stä llning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Nya informationspunkter: 
C) Information angående försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup. 
D) Information angående status för ungdomsrådet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 122 Dnr KS 000007 /2017 - 900 

lnformationspunkter kommunstyrelsen 2017-05-03 

Beskrivning av ärendet A) 10:05. Information angående Tillväxtmotor Halland. Bildningschef Henrik 
Andersson och Marie Persson, Halmstads kommun. 

8) Skriftlig information angående uppföljning av policy för mat och måltider i 
Båstads kommun. Mål tidschef Ulla Johansson. 

C) Information angående försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup. 
Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) . 

D) Information angående status för ungdomsrådet. Kanslichef Catharina 
Elofsson. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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2017-05-03 

Dnr KS 000317 /2017 - 800 

Miljöpriset 2017 

Sida 

8 av 36 

Beskrivning av ärendet Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en 
bättre miljö. I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. 
Insatsen kan bestå av information, undervisning, produktutveckling eller aktivt 
miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas ut till enskild person, företag 
eller organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-03-29. 

Förvaltningens förslag 1. Gränslösa möten och Bo Nilsson föreslås för 2017 års miljöpris med 
motiveringen: 

För att med olikheter skapa gränslösa möten som vidga vyerna för samtalet om 
det hållbara samhället. Att härigenom förena rätt kompetenser i en av vår 
framtids viktigaste utmaningar, att tillsammans bygga det hållbara samhället 
med förutsättningar för alla. 

Föredragande Ledningsstrateg Patrik Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP): Miljöpriset 2017 ställs in. Förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram nya kriterier för miljöpriset i kommunen samt plan för marknadsföring. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Helena Stridh och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Miljöpriset 2017 ställs in. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram nya kriterier för miljöpriset i 
kommunen samt plan för marknadsföring. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-03 

Dnr KS 000402/2017 - 315 

Sida 

9 av 36 

Del av Båstad 109:2 m.fl. (Vretvägen) - Beslut om upprättande 
av detaljplan 

Beskrivning av ärendet Frågan om möjlighet att tillskapa tomter genom förtätning vid Vretvägen har 
väckts av KSO hösten 2016. Ägaren till fastigheten Kungsskogen 5 har 2017-04-
10 inkommit med begäran om planbesked med syfte att minska prickmarken 
på fastigheten för att möjliggöra en avstyckning. Detta prövas i detaljplan 
tillsammans med förtätning på kommunens mark i området. Planområdet 
omfattas idag av tre äldre detaljplaner där marken i största delen är planlagd 
som parkmark samt inaktuella gatusträckningar. Delar av området är planlagt 
för bostadsändamål men begränsas av omfattande prickmark. Delar av 
planområdet pekas i ÖP 08 ut som lämpligt för bostäder. En förtätning med 
bostäder som kompletterar befintligt bostadsutbud bedöms kunna prövas i 
detaljplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-04-11. 
Bilaga 1. Skrivelse från fastighetsägaren. 

Förvaltningens och 1. Förslag till detaljplan får upprättas samt samråd får hållas. 
arbetsutskottet förslag 

Föredragande 

Notering 

Yrkanden 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med ägare till fastighet Kungsskogen 5. 

Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Ordförande Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M) anmäler jäv och 
deltar ej i beslutet. Claes Sjögren (BP) går in som tjänstgörande ersättare för Bo 
Wendt ~BP) och Inge Henriksson (BP) går in som ordförande. 

Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att planområdet utökas med 
grönområdet vid Mangårdsvägen. 

Moderaterna, Gösta Gebauer (C) och Thomas Andersson (L): Bifall till 
arbetsutskottets förslag och till Ingela Stefanssons tilläggsyrkande. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Ingela 
Stefansson tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifall 
desamma. 

Utdra sbes rkande 
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Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan får upprättas samt samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med ägare till fastighet Kungsskogen 5. 

4. Planområdet utökas med grönområdet vid Mangårdsvägen. 

Utdra sbes rkande 
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KS § 125 Dnr KS 000411/2017 - 315 

Ändring av detaljplan för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell -
Ansökan om planbesked 

Beskrivning av ärendet Ansökan om ändring av detaljplan har inkommit för Torekov 8:83 m fl, Torekov 
Hotell. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg, daterad 2017-04-
03. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Bilaga 1. Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Torekov 8:83, 
Torekov Hotell, inom Båstads kommun. 
Bilaga 2. Skisser tillhörande ansökan. 

1. Kommunstyrelsen medger att nytt förslag till detaljplan för Torekov 8:83 m 
fl. får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista. 

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

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. 

Hans Grönqvist (BP): Ändringsyrkande att planprioriteringen ändras till 1. 

Moderaterna och Centerpartiet: Bifall till Hans Grönqvists ändringsyrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört ändringsyrkande från Hans 
Grönqvist och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att nytt förslag till detaljplan för Torekov 8:83 m 
fl. får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet (1) i planavdelningens prioriteringslista. 

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

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 126 Dnr KS 001328/2016 - 100 

Svar på motion - Byggnation av billiga boenden 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om behovet av att tillgodose 
framtida behov av boende till en lågkostnad och eller liten boendeyta för 
studenter, pensionärer och ensamstående, gärna stationsnära. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg, daterad 2017-03-
14. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

J)v 

Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 2016-10-26. 

1. Motionen avslås. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med 
motionen finns redan planlagda. 

Centerpartiet med stöd av Socialdemokraterna, Moderaterna och Bjärepartiet: 
Motionen bifalls. 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Centerpartiet att 
motionen ska bifallas och arbetsutskottets förslag att motionen ska avslås. Efter 
framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
Centerpartiets yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

2017-05-03 

KS § 127 Dnr KS 001447 /2012 - 315 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om planens fortsatta 
handläggning inför granskning 

13 av 36 

Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-
03-24 till 2016-05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har 
exploatören arbetat om förslaget där den stora skillnaden framförallt är antalet 
våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till detta förslag för att inte 
lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-04-11. 
Bilaga 1. Situationsplan 2017-03-14. 

1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 1. 

Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L): l. Situationsplanen enligt bilaga 1 kan inte ligga som 
underlag för fortsatt arbete med planen. 2. Situationsplanen enligt bilaga 1 
uppfyller inte kraven som finns uppställda i beslutet från kommunstyrelsen 
2012-10-10 och i det upprättade planavtalet varför förvaltningen får i uppdrag 
att återkomma med ett förslag om hur planprocessen ska kunna fullföljas enligt 
avtalets intentioner, såsom ett nytt kvalitativt stadsrum till Torekov med 
småstadstorg med livsmedels- och diversehandel, förtätning av flerbostadshus 
företrädesvis hyresrätter och med nära parkeringsmöjligheter. (Se bilagt 
yrkande från Thomas Andersson på nästkommande sida.) 

Inge Henriksson (BP), Moderaterna och Centerpartiet: Bifall till Thomas 
Anderssons yrkande. 

Ingela Stefansson (S): Planen avslås. Socialdemokraterna vill att den sista 
kommunala marken i centrala Torekov används till trygghetsboende och minst 
hälften av husen ska vara hyresrätter. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden från Thomas 
Andersson och Ingela Stefansson. Efter framställd proposition finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifall Thomas Anderssons yrkande. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Situationsplanen enligt bilaga 1 kan inte ligga som underlag för fortsatt 
arbete med planen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2. Situationsplanen enligt bilaga 1 uppfyller inte kraven som finns uppställda i 
beslutet från kommunstyrelsen 2012-10-10 och i det upprättade planavtalet 
varför förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur 
planprocessen ska kunna fullfölj as enligt avtalets intentioner, såsom ett nytt 
kvalitativt stadsrum till Torekov med småstadstorg med livsmedels- och 
diversehandel, förtätning av flerbostadshus företrädesvis hyresrätter och med 
nära parkeringsmöjligheter. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

J/v 



~5 Z,0/~'503 

DETALJPLAN FÖR SUNNAN 10 M.FL. - BESLUT OM PLANENS FORTSATIA HANDLÄGGNING 

Utifrån de synpunkter som har kommit in har exploatören arbetat om förslaget där den störa 

skillnaden framförallt är antalet våningar. 

En sänkning av våningsantalen leder till en minskad exploatering - från 65 lägenheter i 

ursprungsförslaget till 46 lägenheter i presenterade förslaget. Den lägre exploateringsgraden 

leder dock till en minskad budget för exploatören vilket kan påverka möjligheterna för 

utformning av de allmänna ytorna i omgivningen. 

När l<S, 2012.10.10 medgav att detaljplan får upprättas så var förutsättningarna bland annat 

- en planansökan för att kunna möjliggöra nytt småstadstorg med livsmedels- och 

diversehande/, förtätning av flerbostadshus, park och kultur mm ..... Ett nytt kvalitativt 

stadsrum till Torekov med beläggning, plantering, belysning, vatten, möblering mm med 

nära parkeringsmöjligheter. 

I Tilläggsavtalet till Planavtalet som upprättades 2014.03.05 står i § 2 Planarbetets inriktning 

och samverkansformer. Byggherren och planavdelningen arbetar gemensamt och med stöd 

av företrädare för Leaderprojektet med inriktning att förtäta inom planområdet med i första 

hand flerbostadshus ev kompletterat med stadsradhus. Möjligheterna till komplettering med 

handel och kontor skall prövas. Inom planområdet skall handel främjas med stråk mellan 

dagligvarubutik, systembolag somt post och möjliga torgbildningar skall provas. 

Liberalerna yrkar: 

1. Situationsplanen enligt bilaga 1 kan inte ligga som underlag för fortsatt arbete med 

planen. 

2. Situationsplanen enligt bilaga 1 uppfyller inte kraven som finns uppställda i beslutet 

från l<S 2012.10.10 och i det upprättade planavtalet varför förvaltningen får i uppdrag 

att återkomma med ett förslag om hur planprocessen ska kunna fullföljas enligt 

avtalets intentioner, såsom ett nytt kvalitativt stadsrum till Torekov med 

småstadstorg med livsmedels- och diversehandel, förtätning av flerbostadshus 

företrädesvis hyresrätter och med nära parkeringsmöjligheter. 
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KS § 128 Dnr KS 000188/2016 - 200 

Svar på medborgarförslag - Bevarande av centra lorten Västra 
Karup 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västar Karup har inkommit 
där förslagställaren framför vikten av bl.a. skola och vård- och omsorgsboende 
på orten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad 2017-03-
08. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Medborgarförslag för bevarande av centralorten Västar Karup, daterad 2016-
02-03. 

1. Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård 
och omsorgs boende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i 
övergripande strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen. Med 
hänvisning till det anses medborgarförslaget vara beaktat. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget berör ett fl ertal frågor, så som behov av skola och vård 
och omsorgsboende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i 
övergripande strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen. Med 
hänvisning till det anses medborgarförslaget vara beaktat. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-03 16 av 36 

KS § 129 Dnr KS 000770/2012 - 500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Under flera år har processen pågått med att ta fram en lämplig placering av en 
ny återvinningscentral (ÅVC). NSR har sedan tidigare ihop med förvaltningen 
tagit fram en lokaliseringsutredning som visat på att Förslövsområdet har bäst 
förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC. Politiska viljan i kommunen har 
däremot varit att en ny anläggning ska placeras i Svenstad. Enligt 
ägardirektiven för NSR så är det NSRs styrelse som i samråd med kommunen 
avgör antalet återvinningscentraler samt placering av dessa i 
ägarkommunerna. NSRs styrelse har nu tagit beslut om att en ny 
återvinningscentral ska anläggas i Förslövsområdet. Svenstadalternativet 
skulle innebära en merkostnad på 4,65 mkr per år för skattekollektivet samt att 
ytorna är begränsade vilket innebär att större fordon typ traktorer inte kan 
nyttja anläggningen vilken inte heller blir framtidssäkrad. Vidare är det högst 
osäkert om anläggning beviljas tillstånd fört.ex. flisning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-04-04. 
Bilaga 1. Lokaliseringsutredning från NSR, daterad 2017-01-18. 
Bilaga 2. Styrelseprotokoll NSR AB 2017-02-10. 

Förvaltningens förslag Ställa sig bakom styrelsebeslutet i NSR. 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunfullmäktiges beslut om lokalisering av återvinningscentral i 
Svenstad från 2015-05-04, § 86, upphävs. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Socialdemokraterna: Socialdemokraterna vidhåller att Svenstadsalternativet är 
det bästa alternativet för Båstads kommun. Företagsmark är det ont om i vår 
kommun. Marken i Förslöv är ett alldeles utmärkt läge. Lättare att rekrytera 
rätt kompetens när man kan pendla dit samt bra läge att visa upp sitt företag. 
Synligt både för de som åker med tågen och kör förbi på vägen. I Svenstad är 
det redan ett etablerat läge. Socialdemokraterna anser att det måste ske en 
omförhandling med NSR angående merkostnader för en Svenstadsplacering. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på 
Socialdemokraternas yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden 
att arbetsutskottets förslag bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktiges beslut om lokalisering av återvinningscentral i 
Svenstad från 2015-05-04, § 86, upphävs. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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17av36 

Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egetyrkande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-03 18 av 36 

KS § 130 Dnr KS 000032/2016 - 300 

lnriktningsdokument för Grevie - Beslut om samråd 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett 
inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentets syfte 
är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien 
och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i 
framtiden. 

Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner 
och utvecklingsprojekt i Grevie 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 Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-04-07. 
Bilaga 1. Inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-07. 
Bilaga 2. Social konsekvensanalys av inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-
07. 

Förvaltningens och 1. Godkänna att Inriktningsdokument för Grevie ställs ut för samråd. 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna att inriktningsdokument för Grevie ställs ut för samråd. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets försl ag 

Beslut 

2017-05-03 19 av 36 

KS § 131 Dnr KS 000715/2015 - 500 

Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 

Upphandling av det gemensamma projektet Ängstorps reningsverk har 
genomförts och pro-jektet har startat igång. Följande förändringar har skett 
jämfört med tidigare bedömningar: 
Båstads andel beräknas nu till 28 mkr år 2017 (tidigare 20 mkr) samt cirka 17 
mkr år 2018. Den totala anbudskostnaden är 82 590 000 kr som fördelas 50/ 50 
mellan Laholm och Båstad. För att kunna säkerställa en säker rötkammardrift 
planeras genomförandet av en option på rötkammaren på 3 349 000 kr. 
Summan blir då med denna option 85 939 000 kr. Vidare läggs 10 % på i tillägg 
vilket ger en beräknad totalsumma på 94 532 900 kr. Totalsumman blir då för 
Båstads del cirka 47,3 mkr fördelat på åren 2017-2018. Båstads andel var 

. inledningsvis beräk-nad till 45 mkr. Tilläggsäskandet för 2017 kommer att 
resultera i ett minskat investerings behov år 2018. 

Tjänsteskrivelse från proj ektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-04-04. 

l. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget 
för projektet Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget 
för projektetÄngstorp, nytt reningsverk, med proj ekt nummer 6004. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Föredragande 

Beslut 

2017-05-03 

KS § 132 Dnr KS 000406/2017 - 600 

Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för 
vuxenutbildning 

20 av 36 

Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens vuxenutbildning. I skollagens 
4 kapitel finns bestämmelser om att varje huvudman inom skolväsendet ska 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildningen ska bedrivas i enlighet med det föreslagna årshjulet. 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2017-04-11. 
Bilaga l. Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildning. 

1. Kommunstyrelsen fastställer rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildning i enlighet med årshjulet. 

Bildningschef Henrik Andersson och Ewa Nilsson, rektor för vuxenutbildningen 
på Akademi Båstad, föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen fastställer rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildning i enlighet med årshjulet. 

] usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2017-05-03 

Dnr KS 000471/2017 - 600 

Sida 

21 av 36 

Revidering av reglemente för kulturpris och kulturstipendium 

Beskrivning av ärendet Reglemente för kulturpris och kulturstipendium antogs av kommunfullmäktige 
den 26 november 1986, har därefter reviderats vid fl ertalet tillfällen och är nu i 
behov av ytterligare revidering. I den här skrivelsen föreligger aktuell 
revidering som ska fattas beslut om av kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturskolechef och kulturstrateg Helene Steinlein, 
daterad 2017-04-26. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Reviderat reglemente för Båstads kulturpris och kulturstipendium. 

1. Upprättat förslag till reviderat reglemente angående kulturpris och 
kulturstipendium godkänns. 

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättat förslag till reviderat reglemente angående kulturpris och 
kulturstipendium godkänns. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

2017-05-03 22 av 36 

KS § 134 Dnr KS 000427 /2017 - 600 

Delegation att träffa överenskommelse om förlikning 

Bostadsrättsföreningen Citadellet, har genom ombud Advokatfirman Delphi, 
inkommit med skadeståndskrav till Båstads kommun. Kravet gäller uteblivna 
hyresintäkter om 2 085 015 kronor, samt kvittning mot anslutningsavgift om 
1 023 767 kronor samt krav på att gång och cykelväg vid fastigheten ska 
slutföras. Detta krav är inte prissatt. Brf Citadellet menar sig ha rätt till kraven 
då kommunen och föreningen varit överens om att föreningen skulle hyra ut 
tjugo lägenheter till kommunen. Avtalet kom emellertid inte till stånd, då 
avtalet inte undertecknades från kommunens sida. Tvisten gäller i huvudsak 
vem som är behörig att underteckna avtal. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-04-18. 
Inkommen skrivelse angående Citadellet 4 - Skadestånd för uteblivna 
hyresintäkter, kvittning mot anslutningsavgifter och uppförande av gång- och 
cykel väg. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunjurist delegation att träffa 
överenskommelse om förlikning i ärende med Citadellet 4. 

Kommunjurist Elin Ax och bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M): Tilläggsyrkande att förlikningen ska ske i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. 

Ordföranden ställer proposition på framfört tilläggsyrkande från Kerstin 
Gustafsson och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunjurist delegation att träffa 
överenskommelse om förlikning i samråd med kommunstyrelsens ordförande i 
ärende med Citadellet 4. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-03 

Dnr KS 000409 /2017 - 603 

Sida 

23 av 36 

Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 
2015 och 2016 

Beskrivning av ärendet Uppföljning av hantering av ansökningar enligt Alkohollagen och tillsyn enligt 
beviljade serveringstillstånd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-04-13. 
Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 2015 och 2016. 

Förvaltningens och 1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-03 

Dnr KS 000410/2017 - 603 

Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen för 2017 

Sida 

24 av 36 

Beskrivning av ärendet Tillsynsplanen enligt Alkohollagen ska innehålla hur kommunen tänkt arbeta 
förebyggande, hur inre, yttre och samordnad tillsyns ska bedrivas. Kommunen 
ska ange hur omfattande tillsynen ska vara och om några särskilda områden 
ska prioriteras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-04-13. 
Tillsynsplan för 2017. 

Förvaltningens och 1. Godkänna bifogad tillsynsplan och sända den till Länsstyrelsen Skåne. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna bifogad tillsynsplan och sända den till Länsstyrelsen Skåne. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-03 25 av 36 

KS § 137 Dnr KS 000346/2017 - 905 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2016 samt även revisionsberättelse. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-04-10. 
Årsredovisning 2016 med granskning av bokslut och årsredovisning med 
revisionsberättelse. 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

2. Årsredovisning och verksamhets berättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

]uste randes si naturer Utdra sbes rkande 
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Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

2017-05-03 

KS § 138 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Reducering/ förändring av 2017 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

26 av 36 

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
tagit fram ett förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller 
minskningar, av 2017 års budgeterade investerings- och exploateringsutgifter. 
Sammanlagt föreslår reduceringar om 7 818 tkr. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-04-05. 
Bilaga 1. Förslag till reducering av investerings budget 2017. 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras 
enligt följande: 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från 
anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med 
anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget 
uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med 7 818 
tkr. 

2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i 
enlighet med upprättat förslag. 

Socialdemokraterna: De 300.000 kr till varmförråd till förskolor ska kvarstå 
samt genomföras skyndsamt då det är ett stort behov av detta. 

Thomas Andersson (L): Bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på 
Socialdemokraternas yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras 
enligt följande: 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från 
anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med 
anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget 
uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med 7 818 
tkr. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2017-05 -03 27 av 36 

2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i 
enlighet med upprättat förslag. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 2017-05-03 28 av 36 

KS § 139 Dnr KS 000674/2016 - 906 

Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att remittera förvaltningens förslag 
daterad 2016-05-17: regler för resursfördelning inom förskola, fri tidshem, 
skola och gymnasium KS 000674/2016-906 till Utbildningsnämnden för 
yttrande. Ekonomichefens förslag till beslut innehåller denna text: "En 
begränsning införs i nuvarande system med innebörden att inga fler 
ersättningar utöver de volymer som budgeterats för i skolpengsramen 
(beställaren) och eventuellt existerande central reserv ( demografireserv) 
betalas ut till resultatenheterna ( utförarna) för den verksamhets som bedrivs i 
egen regi. Chefen för resultatenheterna, "utförarchefen" (skolchef alt. 
bildningschef) har ansvaret och därmed befogenheten att bedöma volymerna 
för respektive enhet samt att tillse att det totala antalet inte överstiger 
beställarens totala budget. Nuvarande pengsystem med finansiering av 
resultatenheterna utifrån antal barn/elever finns kvar även om ersättningen 
per barn/elev begränsas till maximalt de antal barn/elever som budgeterats för 
hos beställaren. 

~ ~ 

På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar i 
elevunderlaget tillbaks till utföraren (resultatenheterna i verksamheten) när 
budgeterade volymer/resurser har uttömts. Beaktandet av förändrade volymer 
(antal barn/elever) vid resursfördelning på central nivå i samband med budget 
finns kvar vilket bibehåller ekonomisk följsamhet." 
Samtidigt togs följande tilläggsyrkanden: "A) beställare och utförare ska läggas 
under respektive nämnd som ansvarar för verksamheten. Kommunfullmäktige 
redovisar alltså inte beställaren i fortsättningen. B) I regler för resursfördelning 
ska hänsyn även tas till behov av bl. a. socioekonomiska nyckeltal. C) 
Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 
haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska i 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
disponering av medlen i reserven och kan därmed också föreslå utökning av 
demografireserven när behov så föreligger."Det finns även en 
"protokollsanteckning från kommunchefen Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen 
ej är komplett och att jag bett att få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag 
som förvaltningschefej bakom tjänsteskrivelsen."Om tilläggsyrkanden: A) 
Hanteras inte här men av ekonomikontoret. B) Kommunstyrelsen beslutade 
2015-11-18 (KS 001384-2015-906) att "Inte ta hänsyn till socioekonomiska 
faktorer vid fastställande av skolpengen." Bakgrunden till detta beslut är att 
skillnaderna mellan de olika enheterna och orterna är marginell. C) 
Hanteringen av demografireserven ingår inte i detta underlag. 
Skolpengen är en viktig styrfaktor då den ska spegla den lokala politikens 
ambition för utbildning av kommunens barn och unga. Målet för 2017 är: 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

11V 
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BASTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 
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Det fastställda förslaget följer inte gällande lagstiftning och måste därför 
utarbetas på ett annat sätt för att vara lagenligt. 

29 av 36 

Ärendet var upp på utbildningsnämndens sammanträde 2017-01-10, § 3. 
Utbildningsnämnden beslutade då förslå kommunstyrelsen att: 1. Omarbeta 
förslaget så att det följ er lagstiftningen, 2. Beakta modellerna i tjänsteskrivelsen 
från skolchef och bildningschef daterad 2016-12-30 och 3. Det nya förslaget 
skickas till utbildningsnämnden för yttrande innan ärendet går vidare till 
kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 3, med tillhörande 
bilagor. 

Arbetsutskottets förslag 1. En politisk styrgrupp tillsätts för att ta fram resursfördelningssystem att 
gälla från 2018. Styrgruppen består att 3 ledamöter från kommunstyrelsen och 
2 ledamöter från utbildningsnämnden. 

2. För kommunstyrelsens vidkommande utses följande tre personer: Bo Wendt 
(BP), Christer de la Matte (M) och Thomas Nerd (S). 

Yrkanden Christer de la Matte (M): Kerstin Gustafsson (M) utses till ledamot i 
styrgruppen i stället för Christer de la Matte. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Christer de la Matte 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. En politisk styrgrupp tillsätts för att ta fram resursfördelningssystem att 
gälla från 2018. Styrgruppen består att 3 ledamöter från kommunstyrelsen och 
2 ledamöter från utbildningsnämnden. 

2. För kommunstyrelsens vidkommande utses följand e tre personer: Bo Wendt 
(BP), Kerstin Gustafsson (M) och Thomas Nerd (S) . 

3. För utbildningsnämndens vidkommande kommer följande två personer ingå 
i styrgruppen: Helena Stridh (BP) och Stefan Olsson (C). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 140 Dnr KS 000084/2017 - 900 

Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads 
kommun om utökning av antalet sammanträden 

Beskrivning av ärendet Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 
lämnat in en begäran om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att 
fyra schemalagda möten per år, som står angivet i rådets nuvarande 
reglemente, inte är tillräckligt och önskar åtta sammanträden per år. Vid 
arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2017 ansåg utskottet att både 
pensionärsrådet och handikapprådet borde ha sex sammanträden per år. En 
ändring till sex möten per råd och år innebär att extra medel inte behöver 
tillföras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-04-24. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad den 
170407, med tillhörande bilaga. 
Begäran från KPR om utökning av antalet sammanträden. 

Förvaltningens och 1. Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid vardera 6 tillfällen 
arbetsutskottets förslag per år. 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Omrös tningsresultat 

2. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen. 

3. Handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen. 

4. Ändringen gäller från den 1 januari 2018. 

Eddie Granqvist (BP) : Ändringsyrkande att ändringen börjar gälla från den 1 
juli 2017. 

Christer de la Matte (M) : Bifall till det Kommunala Pensionärsrådets begäran. 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och Christer 
de la Mattes yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstnings begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifall Christer de la Mattes yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 8 JA- och 5 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Ib Nilsson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 8 5 

Ordföranden ställer sen proposition på Eddie Granqvists ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid vardera 6 tillfällen 
per år. 

2. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen. 

3. Handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen. 

4. Ändringen gäller från den 1 juli 2017. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 141 Dnr KS 000016/2015 - 901 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet I kommunstyrelsens delegationsordning KS/ A026 och KS/ A027 har 
chefssekreterare delegation på dödsboanmälan till skatteverket respektive 
beslut att ordna gravsättning. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

~~ 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-15, § 24, om att bifalla en motion från 
Miljöpartiet om att införa ett integrationspris i kommunen. I samband med att 
motionen bifölls antog fullmäktige dessutom dokumentet "Regler för 
integrationspris i Båstads kommun". Enligt reglerna ska juryn för priset bestå 
av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Daniel Kling, daterad 2017-04-11. 
Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 

1. I nummer KS/A026 och KS/A027 i kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras delegaten från chefssekreterare till kundcentermedarbetare. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer 
KS/ A033; Beslut om utdelning av integrationspris, där delegaten utgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. I nummer KS/A026 och KS/A027 i kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras delegaten från chefssekreterare till kundcentermedarbetare. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer 
KS/A033; Beslut om utdelning av integrationspris, där delegaten utgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

}hl 
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KS § 142 Dnr KS 000005/2017 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2017-05-03 

Beskrivning av ärendet 1. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, 
granskningsrapport avseende Familjen Helsingborg. KS 000116/2017-900. 

2. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, 
årsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut 2016. KS 000116/2017-
900. 

3. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, 
styrelsens analys av mätetal i Verksamhetsplanen 2016. KS 000116/2017-900. 

4. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, 
uppföljning av Verksamhetsplan 2016. KS 000116/2017-900. 

5. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 4, 
bruttoredovisning uppföljning av mätetal i Verksamhetsplan 2016. KS 
000116/2017-900. 

6. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 6, 
utredning om utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen 
Helsingborg. KS 000116/2017-900. 

7. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 6, 
presentation av räddningstjänsten Skåne Nordväst. KS 000116/2017-900. 

8. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 5, regler 
och krav vid hantering av fyrverkerier. KS 000116/2017-900. 

9. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familj en Helsingborg - Ärende 5, 
hantering av fyrverkerier. KS 000116/2017-900. 

10. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Ärende 3, 
projektuppdrag matchning. KS 000116/2017-900. 

11. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg- Framtida 
infrastruktursatsningar i Skåne 2018-2029. KS 000116/2017-900. 

12. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - Familjen 
Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur 2018-2029. KS 000116/2017-
900. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2017-05-03 

13. Styrelseprotokoll nr. 2 med Familjen Helsingborg - 2017-03-31. KS 
00116/2017-900. 

14. Protokoll fört vid årsstämma i Båstadhem AB - 2017-04-20. KS 
000222/2017-900. 

34 av 36 

15. Årsredovisning och koncernredovisning från NSR för räkenskapsåret 2016. 
KS 000464/2017. 

16. Ekonomirapport januari-mars 2017. KS 000333/2017-906. 

17. Uppföljning av inter kontroll 2016 för myndighetsnämnden. KS 
000400 /2017-900. 

18. Information - Tillsynsplan enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) -
Dnr 567-29047-2014. KS 001760/2014-500. 

19. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2017-03-02. KS 
000160/2017-900 . 

20. Mötesprotokoll nr. 1 för 2017 med den Ekonomiska och Tekniska 
delegationen i NSR AB - 2017-02-09. KS 000350/2017-500. 

21 . Mötesprotokoll nr. 1 för 2017 med styrelsen i NSR Produktion AB - 2017-
02-10. KS 000350/2017-500. 

22. Mötesprotokoll nr. 1 för 2017 med styrelsen i NSR AB - 2017-02-10. KS 
000350/2017-500. 

23. Utlåtande gällande kommunens reviderade tid- och handlingsplan för 
utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp - Dnr 567-5827-
2017. KS 001747 /2012-500. 

24. Socialbidragsstatistik Individ och familj mars 2017. KS 000135/2017-600. 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 143 Dnr KS 000006/2017 - 904 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-05-03 

Beskrivning av ärendet 1. Delegationsbeslut - Upphandling - Sven-Inge Granlund - 2017- 04- 25. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Delegations beslut - Förlängning av avtal avseende jordbruksarrende - Jan 
Bernhardsson - 2017-04-07. 

3. Delegationsbeslut - Dödsboanmälan - Marianne Fredriksson, 2017-04-24. 

4. Delegationsbeslut - Personalärenden - Anne-Lie Björklund, 2017-04-21 . 

5. Delegationsbeslut - Individ och famil j - 2017-04-01 - 2017-04-19. 

6. Delegationsbeslut - Grannehöranden - Jan Bernhardsson - 2017-04-07. 

7. Delegationsbeslut - Dispenser från lokala trafikföreskrifter - Andreas Jansson 
- 2017-04-05 . 

8. Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Valeria 
Christoffersson - 2017-03-31. 

Anmälda delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-05-03 
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36 av 36 

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 
kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade 
beslut som skall verkställas, åteffapporteras eller som remitterats för 
beredning. 

Underlag till beslutet Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-04-26. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutslogg daterad 2017-04-26 godkänns och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


