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Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, onsdagen den 7 juni 2017 kl. 10:00-18:45 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP), ej närvarande§ 169 på grund av jäv 
Helena Stridh (BP), närvarande§§ 145-150, del av§§ 151, §§ 152-159 
Thomas Nerd (S) 
Christer de la Matte (M), närvarande§§ 145-150, del av§§ 151, §§ 152-158 
Kerstin Gustafsson (M) 
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L), deltar ej i beslutet§ 150, § 157 
Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Jessica Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Christer de la Matte (M) del av§ 151, §§ 
159-183 
Håkan Mörnstad (BP), tjänstgörande ersättare för Helena Stridh (BP), del av§ 151, §§ 160-
183 

Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare§§ 145-150, del av§ 151, §§152-158 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 145-150, del av§ 151, §§ 152-159 
Jan Bernhardsson, t.f. kommunchef 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Daniel Kling, sekreterare 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, del av mötet 
Olof Sellden, Planchef, del av mötet 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 
Jonas Håkansson, NSVA, del av mötet 
Fredrik Jönsson, projektingenjör, del av mötet 
Christer Nordin, Kommunala Pensionärsrådet, del av mötet 
Sven-Inge Granlund, t.f. teknik- och servicechef, del av mötet 
Jeanette Hall, upphandlare, del av mötet 
Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör, del av mötet 
Filippa Swanstein, integrationschef, del av mötet 
Ewa Nilsson, rektor, del av mötet 
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet 
Annmargret Kjellberg, del av mötet 
Olle Larsson, del av mötet 

Kerstin Gustafsson (M), ersättare Thomas Andersson (L) 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 13 juni klockan 15:30 

Bo Wendt 

$~ <~ P~ 4. -Z, (.,, '7h, 
Kerstin Gustafsson 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2017-06-07 

Från och med 2017-06-14 till och med 2017-07-07 

Kommunkontoret i Båstad 

Daniel Kling '\ 

Sida 
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Kommunstyrelsen 2017-06-07 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-07 

KS § 145 Dnr KS 000003/2017 - 903 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-06-07 

KS § 146 Dnr KS 000004/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-06-07 

KS § 147 Dnr KS 000968/2016 - 315 
Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie - Beslut om antagande 

KS § 148 Dnr KS 000552/2017 - 315 
Detaljplan för del av Elestorp 6:6 i Norrviken - Begäran om planbesked 

KS § 149 Dnr KS 000551/2017 - 315 
Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken - Begäran om planbesked 

KS § 150 Dnr KS 000643/2017 - 200 
Mötet med Lindab 

KS § 151 Dnr KS 000007 /2017 - 900 
lnformationspunkter kommunstyrelsen 2017-06-07 

KS § 152 Dnr KS 000403/2017 - 315 
Kommunstyrelsens planprioritering 

KS § 153 Dnr KS 000088/2014- 380 
Godkännande av överlåtelseavtal och arrendeavtal avseende badanläggning i Torekov 

KS § 154 Dnr KS 000362/2017 - 380 
Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 

KS § 155 Dnr KS 00051 7 /2017 - 350 

Sida 
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Delegation att förhandla om annan avgift för p-ytan i hamnen vid seglingstävlingar/evenemang 

KS § 156 Dnr KS 000295/2017 - 200 
Reinvesteringar 2017 i kommunens fastighetsbestånd 

KS § 157 Dnr KS 000593/2016 - 200 
Förvaltning av kommunens fastigheter /verksamhetslokaler 

KS § 158 Dnr KS 000022/2017 - 600 
Skogs byns förskola - Paragrafen omedelbart justerad. Se separat protokoll 

KS § 159 Dnr KS 000763/2016 - 600 
Svar på motion - Förebyggande arbete mot vålds bejakande extremism 

KS § 160 Dnr KS 000475/2017 - 700 
Reviderat vård- och omsorgsprogram 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

tJv i 
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KS § 161 Dnr KS 000428/2017 - 800 
Reviderat miljö- och energiprogram 

KS § 162 Dnr KS 000405/2017 - 902 
Svar på återremiss - Årets intraprenör i Båstads kommun 

KS § 163 Dnr KS 000321/2017 - 400 
Båstads kommuns näringslivsorganisation 

KS § 164 Dnr KS 000865/2016 - 900 
Svar på motion - Tillskapande av gemensam målbild 

KS § 165 Dnr KS 001362/2016 - 700 
Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun 

KS § 166 Dnr KS 000305/2017 - 900 
Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

KS § 167 Dnr KS 000385/2017 - 905 
Erbjudande om delägarskap i lnera AB 

KS § 168 Dnr KS 000494/2017 - 908 
Begäran om borgensåtagande från Båstads GIF 

KS § 169 Dnr KS 000473/2017 - 905 
Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2016 

KS § 170 Dnr KS 000553/2017 - 905 
Hantering av överskott från flyktingverksamhet 

KS § 171 Dnr KS 000632/2016 - 906 
Budgetuppföljning 2017-04-30 

KS § 172 Dnr KS 000512/2017 - 906 
Budget 2018 och plan 2019-2022 

KS § 173 Dnr KS 000016/2015 - 901 
Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 

KS § 174 Dnr KS 000250/2017 - 903 
Svar på återremiss - Vidaredelegation av tolkning av arvoden för enskilda 

KS § 175 Dnr KS 000366/2017 - 900 

Sida 
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Svar på granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunledningskontoret 
- Paragrafen omedelbart justerad. Se separat protokoll 

KS § 176 Dnr KS 000213/2017 - 900 
Svar på medborgarförslag - Aweckla medborgarförslagen 

KS § 177 Dnr KS 000618/2017 - 500 
Nytt ärende från Centerpartiet: Avlopps- och vattenledningar längs med sydkusten i Båstad 

KS § 178 Dnr KS 000619 /2017 - 350 
Nytt ärende från Centerpartiet: Ställ platser för husbilar och husvagnar 

KS § 179 Dnr KS 000005/2017 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2017-06-07 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 180 Dnr KS 000006/2017 - 904 
Anmälan av delegations beslut kommunstyrelsen 2017-06-07 

KS§l81 DnrKS000008/2017-900 
Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-06-07 

KS § 182 Dnr KS 000770/2012 - 500 
Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

KS § 183 Dnr KS 000652/2017 - 900 
Översyn av näringslivspolicyn 

J usterandes signaturer 
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Utdragsbestyrkande 
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KS § 145 Dnr KS 000003/2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-06-07 

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 Kerstin Gustafsson (M). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Andersson (L). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 13 juni klockan 15:30. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

'/;W ~ 
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KS § 146 Dnr KS 000004/2017 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-06-07 

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 ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Nya informationspunkter: 
G) Information angående Citadellet. Initierat av Uno Johansson (C). 
H) information angående försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup. Initierat 
av Thomas Andersson (L). 
I) Information angående myndighetsnämndens presidium. Initierat av Thomas 
Nerd (S). 

Extraärenden: 
§ 150, Möte med Lindab. Initierat av Christer de la Matte (M) och Ingela 
Stefansson (S). 
§ 183, Översyn av Näringslivspolicyn. Initierat av Johan Olsson Swanstein (M). 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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2017-06-07 

Dnr KS 000968/2016 - 315 

Sida 
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Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl . fastigheter i Grevie - Beslut om 
antagande 

Beskrivning av ärendet Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i 
fastigheten. Skadorna var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att 
verksamheten skulle fortsätta använda lokalerna och eleverna flyttade till 
Västra Karup skola där de sedan dess har haft både skol- och 
fritidshemsverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14, §257, att riva 
Backaskolan alternativt sälja fastigheten med krav på rivning. På fastigheten 
Hålarp 4:58, där Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget 
förskoleverksamhet. Några politiska beslut är i skrivande stund ej tagna om och 
när förskolan ska flyttas. Fastigheten Hålarp 4:58 tas med inom planområde för 
att på sikt möjliggöra bostadsbebyggelse när förskoleverksamheten väljer att 
flytta. Viktigt att notera är att befintlig verksamhet kan fortgå tills dess att 
ställningstaganden har gjorts politiskt. Inom detaljplanens planområde tas 
även bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt anslutning till 
Backaskolan med för att reglera detaljplanen så den stämmer överens med 
verkligheten, dvs planlagd mark för bostäder. För att kunna sälja fastigheten 
Hålarp 4 :197, samt på sikt 4:58, som idag är ämnat för så kallat "allmänt 
ändamål" måste detaljplanen ändras. Syftet med denna detaljplan är att 
möjliggöra blandad bostadsbyggnation i form av både villor, radhus, parhus 
och/eller flerbostadshus i ett redan utbyggt villakvarter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-05-12 . 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2017-05-12. 
Bilaga 2. Planbeskrivning, daterad 2017-05-12. 
Bilaga 3. Plankarta, daterad 2017-05-12. 
Bilaga 4. Illustrationskarta, daterad 2017-05-12. 

Förvaltningens förslag 1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2017-05-12. 

Arbetsutskottets förslag 1. Planförslaget för Hålarp 4: 197 m.fl. fastigheter antas i enlighet med de 
revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2017-05-12. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget för Hålarp 4: 197 m.fl. fastigheter antas i enlighet med de 
revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2017-05-12. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 148 Dnr KS 000552/2017 - 315 

Detaljplan för del av Elestorp 6:6 i Norrviken - Begäran om 
planbesked 

9 av 54 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, 
inom den så kallade övre platån. 

Underlag till beslutet 

Planområdet är beläget inom den så kallade övre platån som avgränsas av en 
grusad parkeringsyta samt norrvänd bokskogsbevuxen brant i söder och av 
norrvänd brant intill den så kallade lågplatån samt Kattviksvägen i norr. I 
väster avgränsas planområdet av en större gräsyta och i öster av grusparkering, 
naturområde samt planera konsthall. 

Norrvikens Trädgårdar AB har 2017-03-20 inkommit med en förfrågan om 
planbesked avseende del av fastigheten Elestorp 6:6 i Norrviken. 

Norrvikens Trädgårdar AB avser uppföra byggnad vars ändamål inte bara avser 
restaurang och utbildning utan även möjliggör hotell-, handels- och 
konferensändamål. Planerad byggnation avses kopplas samman med befintlig 
byggnad (där Norrviken plantskola bedriver verksamhet) inom planområdet. 
Den föreslagna byggnationen innebär bland annat en något utökad byggrätt i 
form av ökad byggnadsarea samt byggnadshöjd. I förslaget Norrvikens 
Trädgårdar har presenterat innebär ökningen av byggrätten (exkl balkonger) 
cirka 12% (82% BYA istället för 70% enligt gällande detaljplan) samt 
byggnadshöjden + 0,5 m (dvs 6,5 m byggnadshöjd istället för 6 m). Se även 
bilaga 1. Byggnaders höjd, skala samt storlek kommer att studeras närmare 
under planprocessen. Under planprocessen kommer även en inventering av 
befintliga bevarandsvärda träd och marknivåer att ske vilket kan komma att 
innebära att byggnaders läge anpassas efter rådande förhållanden. 

Norrvikens Trädgårdar AB avser även uppföra en hantverksby i form av så 
kallade bokaler (där tex långväga hantverkare/konstnärer kan bedriva både 
handel, verksamhet samt bo tillfälligt) inom mark avsett för handel och 
entrefunktioner (H). I det förslag som Norrviken Trädgårdar presenterat 
innebär byggnationen en något utökad byggrätt i form av ökad byggnadshöjd 
(1-2 våningar istället för 1 våning) samt byggnadsarea + 1 % BYA (dvs 31 % BYA 
istället för 30% BYA enligt gällande detaljplan), se även bilaga l. Byggnaders 
placering samt höjd, skala och storlek kommer att studeras närmare under 
planprocessen. 

För att byggnation, i enlighet med Norrviken Trädgårdars förslag, på del av 
fastigheten Elestorp 6:6, ska kunna realiseras måste gällande detaljplan ändras. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-05-12. 
Bilaga l. Ansökan om planbesked, 2017-03-18. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

2017-06-07 10 av 54 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Elestorp 6:6 i 
Norrviken får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

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

Thomas Andersson (L): Ärendet återremitteras med följande motivering: En 
helhetsbild presenteras om vad exploatörerna vill på långsikt med området 
från "nya grindentren" i väster till "broinfarten" i öster. Därefter tar vi ställning 
till planområdets omfattning. (Se skriftligt yrkande i sin helhet från Thomas 
Andersson på nästkommande sida.) 

Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras i enlighet med Thomas Anderssons yrkande. Efter framställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat återremittera 
ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras med följande motivering: 

En helhetsbild presenteras om vad exploatörerna vill på långsikt med området 
från "nya grindentren" i väster till "broinfarten" i öster. Därefter tar vi ställning 
till planområdets omfattning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Detta ärende har i grunden en lång historia. Senast vi hade uppe Norrviken för politiskt 

beslut var när "inriktningsdokumentet" för den fördjupade Översiktsplanen för 

Boarp/Norrviken/l<attvik- området var uppe för beslut i l<F - troligen i slutet av 2014 eller 

början av 2015. 

Då var bland annat striden om hur långt in i trädgårdarna man skulle kunna tänka sig en 

framtida byggnation. Till sist enades vi om att ti llåta en byggnation fram t ill en linje där de 

satte upp de nya entregrindarna vilket är drygt 100 meter väster ut från den tidigare entren. 

Däremot inte någon bebyggelse inne i sjä lva st il trädgårdarna. 

Nu presenteras i ärendet ett planområde som bara omfattar den nuvarande parkeringsytan 

och slänten ner mot havet. Detta är bara en de l av vad som vi tidigare har utta lat oss om. 

Därför yrkar jag återremiss på detta ärende med motiveringen: 

Att en helhetsbild presenteras om vad exploatörerna vill på lång sikt med området från "nya 

grindentren" i väster till "broinfarten" i öster. Därefter tar vi ställning till planområdets 

omfattning. 
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KS § 149 Dnr KS 000551/ 2017 - 315 

Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken -
Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, 
inom den så kallade "nedre platån" utmed Kattviksvägen, se nedanstående bild. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Planområdet är beläget inom den så kallade nedre platån som avgränsas av 
Kattviksvägen och havet i norr och en norrvänd bokskogsbevuxen brant i 
söder. I väster avgränsas planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen. 

Norrviken Kust Moder AB har 2017-03-20 inkommit med en förfrågan om 
planbesked avseende del av fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken. 

Intressenten avser uppföra 60 garage med carport samt servicebyggnader 
avsedda för miljöhantering i anslutning till de 9 flerbostadshus som just nu 
håller på att byggas. 

Marken där garage, carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt 
som prickmark inom kvartersmark för bostäder, hotell (BI<l), och avsett för 
interngata samt längsgående parkeringsfickor, samt delvis för 
friluftsområde/trädgårdsanläggning (N) . Se nedanstående bild. Detaljplan, 
1615, vann laga kraft 2010-04-29. 

Då sedumtak planeras att anläggas på garage, carport och miljöhus bedöms den 
visuella effekten av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna 
tak förhindrar reflektioner och ökar mängden grönyta för fastigheterna. 

För att del av fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter ska kunna bebyggas med 
garage, carport samt servicebyggnader för miljöhantering måste gällande 
detaljplan ändras. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-05-12. 
Bilaga 1. Ansökan om planbesked, 2017-03-18. 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. 
fastigheter i Norrviken får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

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

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. 
fastigheter i Norrviken får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

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

] usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-07 

Dnr KS 000643/2017 - 200 

Möte med Lindab 

Sida 

13 av 54 

Beskrivning av ärendet Med anledning av kommunstyrelsens arbetsutskotts möte med Lindab 2017-
06-01 väcker Christer de la Motte (M)och Ingela Stefansson (S) ett nytt ärende. 

Ajournering Sammanträdet ajournerat i 5 minuter. 

Notering Thomas Andersson (L) deltar ej i beslutet. 

Yrkanden Christer de la Motte (M): Förhandlingarna ska fortsätta i positiv anda för att 
hitta lösningar. Återrapportering sker vid arbetsutskottets sammanträde 2017-
07-17. 

Socialdemokraterna, Bjärepartiet och Centerpartiet: Bifall till Christer de la 
Mattes yrkande. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förhandlingarna ska fortsätta i positiv anda för att hitta lösningar. 
Återrapportering sker vid arbetsutskottets sammanträde 2017-07-17. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 14 av 54 

KS § 151 DnrKS000007/2017-900 

lnformationspunkter kommunstyrelsen 2017-06-07 

Beskrivning av ärendet A) Information angående dricksvatten bevattningsförbudet i kommunen. Jonas 
Håkansson, NSVA. 

B) Redogörelse över bedrivet arbete från de kommunala råden. Christer Nordin 
från det Kommunala Pensionärsrådet-

C) Uppföljning av avfallsplan. Cecilia Holm blad, NSR. 

D) Information avseende redovisning av medel och projekt beträffande 
integration. Integrationschef Filippa Swanstein. 

E) Information angående betyg och nationella prov enligt årshjul för 
vuxenutbildning. Rektor Ewa Nilsson. 

F) Information angående upphandling. Upphandlare Jeanette Hall. 

G) Information angående Citadellet. Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt 
(BP). 

H) Information angående försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup. 
Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) . (Ärendet återkommer på 
kommunstyrelsen 2017-09-06.) 

I) Information angående myndighetsnämndens presidium. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt (BP). 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

j/'t" !fe 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 15 av 54 

KS § 152 Dnr KS 000403/2017 - 315 

Kommunstyrelsens planprioritering 

Beskrivning av ärendet Nuvarande planprioritering ger inte tydliga direktiv om vilka planer som ska 
prioriteras och framförallt vilka planer som inte ska prioriteras. En ny 
planprioritering med tydliga politiska direktiv skulle underlätta för att svara 
byggherrar och entreprenörer på planförfrågningar. En tydligare 
planprioritering behövs även för att använda planavdelningens resurser på ett 
för kommuninvånarna mer fördelaktigt sätt. 

Båstads kommun har över en längre tid haft en kontinuerlig efterfrågan på nya 
detaljplaner. Efterfrågan och behovet av strategiska dokument har dessutom 
ökat då det i kommunen har etablerats två nya järnvägsstationer. För att 
tydligare kunna förverkliga kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål 
och översiktsplan föreslås Kommunstyrelsens planprioritering att uppdateras. 

Ärendet lyftes ut från dagordningen på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
04-18, § 102, och det beslutades att ärendet skulle återkomma på 
arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2017-04-07. 
Bilaga 1. Kommunstyrelsens planprioritering. 

Förvaltningens och 1. Anta upprättat förslag till kommunstyrelsens planprioritering. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden Inge Henriksson (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta upprättat förslag till kommunstyrelsens planprioritering. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

J1V ~ . 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäll sbyggnad 

Datum 
2017-04-04 
Handläggare 
Planavdelningen genom Olof Sellden 

Kommunstyrelsens planprioritering 

1 (1) 

Vårt dnr 
KS 000403/2017-315 

En planprioritering är ett verktyg för att förvalta och styra användningen av mark och vatten i 
kommunen. Genom att prioritera i vilken ordning planer ska tas fram kan kommunen verka för att 
tillgodose invånarna god service, handel, bostäder, verksamhetsmark och grönområden. Priorite
ringsordningen består av tre nivåer där första prioritet består av planer och dokument av stort all
mänt intresse, andra nivån består av planer och dokument av allmänt intresse och tredje nivån be
står av planer och dokument av mindre allmänt intresse. Kommunstyrelsen planprioritering förtyd
ligar även vilken typ av planer som inte ska prioriteras. 

Planer och dokument ldassade som första prioritering 
Överordnande dokument som fastställer vilken markanvändning som är av allmänt intresse (avser 
Översiktsplanen och dokument som inarbetas i översiktsplanen). 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark av stort allmänt intresse (fler 
än 30 arbetsplatser). 
Planer som ligger i anslutning(0-800 m) till järnvägsstationer eller busshållplatser med två eller fler 
busslinjer och i huvudsak används för bostäder, kontor, handel, service eller verksamhet som är 
förenlig med bostäder. 
Planer för kommunal service (skolor, vård- och omsorgsplatser, brandstationer m.m. ) . 

Planer och dokument ldassade som andra prioritering 
Planer som omfattar en blandning av bostäder, kontor, handel eller verksamheter. 
Planer som breddar kommunens bostadsutbud, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. 
Planer som avser fler än 10 bostäder. 
Planer som bidrar till förtätning enligt framtagna inriktningsdokument. 
Planer med kommunalägd mark. 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, närmre än 300 m från kollek
tivtrafik. 

Planer och dokument klassade som tredje prioritering 
Planer med färre än 10 bostäder. 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, längre än 300 m från kollektiv
trafik. 

Planer som inte ska prioriteras 
Planer som anspråkstar jordbruksmark. 
Planer som syftar till ökad mängd fritids bebyggelse. 
Planer som endast syftar till att gynna ett enstaka enskilt intresse (så kallade frimärksplaner). 
Planer med längre avstånd (SO Om->) till kollektivtrafik. 
Planer med längre avstånd (SO Om->) till utbyggd infrastruktur (gator, VA, fiber m.m). 
Planer med längre avstånd (SO Om ->) till samhällsservice. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 16 av 54 

KS § 153 Dnr KS 000088/2014 - 380 

Godkännande av överlåtelseavtal och arrendeavtal avseende 
badanläggning i Torekov 

Beskrivning av ärendet 2015-12-02 beslutade kommunstyrelsen att bevilja 250 tkr till Torekovs Bad 
och Turistförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen i Torekov. Vidare beslutades att 
bidraget skulle finanseras med de medel som stod till kommunstyrelsen 
förfogande 2015. Slutligen beslutades att förvaltningen fick i uppdrag att ta 
fram erforderliga avtal. Vid tidpunkten för beslutet kunde inte föreningen ingå 
de avtal som plockades fram då de inte till fullo hade finansieringen klar för sitt 
åtagande. Kommunens bidrag om 250 tkr har vid bokslutet för 2015 och 2016 
lagts på ett balanskonto. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2017-05-15. 
Bilaga 1. Överlåtelseavtal. 
Bilaga 2. Förteckning Överlåtelseavtal. 
Bilaga 3. Arrendeavtal. 
Bilaga 4. Kartbilaga Arrendeavtal. 

Förvaltningens och 1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat arrendeavtal och överlåtelseavtal. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2. Kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommunchef ges i uppdrag att 
underteckna arrendeavtal och överlåtelseavtal. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att betala ut redan beslutat och beviljat bidrag 
om 250 tkr till avtalsparten när avtalen är behörigt undertecknade. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat arrendeavtal och överlåtelseavtal. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommunchef ges i uppdrag att 
underteckna arrendeavtal och överlåtelseavtal. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att betala ut redan beslutat och beviljat bidrag 
om 250 tkr till avtalsparten när avtalen är behörigt undertecknade. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

Il ~;y 



ÖVERLÅTELSEAVTAL 
avseende badanläggning m.m. på fastigheten Torekov 98:1 

1. Parter 

1.1 Båstads Kommun, org. nr 212000-0944, Vångavägen 2, 
269 31 Båstad (11 Kommunen 11L ägare till badanläggningen, 
nedan kallad 11 Anläggningen 11 

1.2 Torekovs Turist- och Badförening, Hamnplan 2, 269 77 Torekov, 
org. nr. 739400-0405, nedan kallad 11 Föreningen 11 

1.3 Ovanstående parter har träffat följande avtal. 

2. Överlåtelse 

2.1 Kommunen överlåter härmed vederlagsfritt Anläggningen, jämte 
därtill hörande byggnader som framgår av bilagd förteckning, till 
Föreningen. 

2.2 Äganderätten till Anläggningen övergår till Föreningen på dagen för 
båda parters undertecknande av detta avtal. 

3. Tillträdesdag 

3.1 Tillträde till Anläggningen äger rum den dag som anges i punkten 
2.2. 

4. Byggnadens skick 

4.1 Anläggningen överlåts i befintligt skick. 



5. Sakrättsligt skydd 

5.1 Parterna är medvetna om att Föreningen inte erhåller sakrättsligt 
skydd enligt jordabalken för sina förvärv enligt detta avtal. 

6. Kommunens förpliktelser avseende Anläggningen 

6.1 Parterna är överens om att Kommunen härmed inte har några som 
helst förpliktelser eller åtaganden gentemot Föreningen såvitt avser 
driften, framtida utveckling/avveckling av Anläggningen eller något 
annat förhållande som rör Anläggningen och därtill hörande 
byggnader enligt den till detta avtal bilagda förteckningen. 

7. Intäkter och kostnader 

7.1 Intäkter och kostnader som avser tiden före tillträdesdagen ska 
falla på Kommunen och därefter på Föreningen. 

8. Försäkringar 

8.1 Fram till tillträdesdagen ska Kommunen dels bära risken för att 
Anläggningen genom olyckshändelse skadas under nämnda 
tid, dels ansvara för att Anläggningen väl vårdas, dels hålla 
Anläggningen försäkrad. 

9. Arrendeavtal 

9.1 Kopplat till detta överlåtelseavtal tecknar Kommunen och 
Föreningen ett arrendeavtal, som reglerar Föreningens 
nyttjanderätt till del av fastigheten Torekov 98:1. 

10. Villkor för avtalets giltighet 

10.1 Detta avtals giltighet är beroende av, dels att Föreningens ansökan 
om bygglov på fastigheten Torekov 98:1 beviljas i beslut som vinner 
laga kraft, dels att Kommunen ger sitt samtycke till att låta 
Föreningen uppföra byggnader och anläggningar inom 
arrendestället och dels att Föreningen beviljas, mellan parterna 
överenskommet investeringsbidrag från Kommunen. 
I annat fall är detta avtal till alla delar förfallet och ingendera parten 



har något anspråk på ersättning från den andra parten. 

11. Tvist 

11.1 Tvist med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning 
eller tolkning ska avgöras i allmän domstol och av Helsingborgs 
tingsrätt som första instans. 

Av detta överlåtelseavtal har två likalydande exemplar upprättats, varav 
Kommunen och Föreningen tagit var sitt. 

Båstad den 

Båstads kommun 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson 
Tf Kommunchef 

Båstad den 

Torekovs Turist- och Badförening 



Jordägare 

Arrendator 

Arrendeställe 

ARRENDEAVTAL 

1. 
Jordägare: 

Postadress: 

Arrendator: 

Postadress: 

Arrendeställe: 

Båstads kommun genom dess 
kommunstyrelse 

269 80 BÅSTAD 

Torekovs Turist- och Badförening 
(nedan kallad "Arrendatorn") 
Org. nr. 739400-0405 

Hamnplan 2, 269 77 TOREKOV 

Den del av fastigheten Torekov 98:1, som är 
med röd linje markerad på bifogade karta, 
bilaga 1. 
Arrendeområdet omfattar en areal på 
fyrahundrasextiofem ( 465) kvadratmeter. 

Ändamål 2. 

Arrendetid, 
förtida 
upphörande 

Jordägaren upplåter till Arrendatorn rätt att, på de villkor som anges i 
detta avtal, nyttja arrendestället på följande sätt och för följande 
ändamål: Drift av simbassänganläggning med därtill hörande 
allmännyttig simskoleverksamhet, vattengymnastik, barnkalas och 
därmed jämförliga aktiviteter, och med rätt att bibehålla sådan 
anläggning samt att uppföra därtill hörande byggnader i anslutning 
till denna verksamhet. På arrendestället får inte bedrivas verksamhet 
som strider mot det angivna ändamålet. 

Arrendatorn har att följa gällande lagstiftning för verksamheten. 
Arrendatorn svarar för kostnaderna för de åtgärder som kan 
påfordras enligt denna lagstiftning. 

3. 
Arrendetiden börjar löpa från dagen för båda parters undertecknande 
av detta avtal och upphör automatiskt utan uppsägning 25 (tjugofem) 
år efter båda parters undertecknande av detta avtal. 

För det fall Arrendatorn under arrendetiden skulle upphöra med sin 
verksamhet på arrendestället, har Jordägaren rätt att säga upp detta 
avtal till upphörande det datum då Arrendatorns verksamhet upphör. 
Vid sådant nu angivet förhållande ska bl.a. punkten 10, andra stycket, 
i detta avtal tillämpas såvitt gäller återställningsskyldigheten. 

Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. 
Bestämmelserna i 11 kap 5-6 a §§ jordabalken om rätt till ersättning 
för Arrendatorn med anledning av arrendets upphörande gäller alltså 



inte för detta avtal. 

För det fall Jordägaren säger upp Arrendatorn på skäl som inte beror 
på något förhållande hos Arrendatorn, ska Jordägaren ersätta 
Arrendatorn för de investeringar som Arrendatorn har gjort på 
arrendestället. Ersättningen ska motsvara investeringarnas bokförda 
värde. 

4. 
Arrendeavgift Arrendeavgiften är femhundra (500) kronor för varje arrendeår. 

Index 

Kostnader 

Oförutsedda 
kostnader 

Avgiften ska betalas i förskott senast den 31 januari innevarande 
arrendeår mot faktura utställd av jordägaren. 

5. 
Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 
318,00 för oktober månad 2016 och gäller under det första 
arrendeåret, d.v.s. 2017. För varje följande arrendeår ska avgiften 
justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad 
närmast före det aktuella arrendeårets början. 

6. 
Arrendatorn ska svara för avgifter och övriga kostnader som 
uppkommer genom arrendeställets nyttjande. 

7. 
Anläggs gata, väg eller annan trafikled av Jordägaren som helt eller 
delvis görs i syfte att tillmötesgå önskemål eller behov hänförligt till 
arrendatorns verksamhet på arrendestället och åtgärden kommer 
arrendestället till godo får Jordägaren av arrendatorn ta ut så stor del 
av kostnaden för åtgärden som kan anses belöpa på arrendestället. Om 
Arrendatorn så önskar skall kostnaderna genom särskilt tillägg till 
arrendeavgiften fördelas under en period av lägst fem år. Anläggs gata, 
väg eller annan trafikled av annan orsak ska inga kostnader för 
nyanläggningen belöpa arrendestället. 

Om myndighet ålägger Jordägaren att vidta åtgärder inom 
arrendestället eller inom det angränsande området och åtgärderna 
föranleds helt eller delvis av Arrendatorns nyttjande äger Jordägaren 
rätt att, genom höjning av arrendeavgiften, ta ut så stor del av 
kostnaderna som, med hänsyn till skälig avskrivningstid eller 
förräntning, belöper på arrendestället. 

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar 
uppkomma för arrendestället, på grund av införande eller höjning av 
särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom 
riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta, ska 
Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning betala 
ersättning till Jordägaren för på arrendestället belöpande andel av 
kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften. 

2 



Upplåtelse 

Överlåtelse 

Arrendeställets 
skick, 
återställande 
av 
arrendestället 

8. 
Arrendatorn får inte utan Jordägarens skriftliga samtycke upplåta nytt
janderätt eller i övrigt upplåta rättigheter till någon del av 
arrendestället eller till egen anläggning eller byggnad på 
arrendestället. 

9. 
Arrendatorn får inte utan Jordägarens skriftliga samtycke överlåta 
eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal på annan 
eller annars sätta annan i sitt ställe. 

10. 
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdes
dagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället i ett väl 
städat skick och i övrigt hålla god ordning på området. Arrendatorn 
får inte använda arrendestället så att risk för miljöskada 
uppkommer. 

Senast en (1) månad innan avtalets upphörande ska Arrendatorn 
återställa arrendestället enligt följande: Simbassänganläggningen 
och till verksamheten hörande övriga anläggningar och byggnader 
ska avlägsnas och marken återställas. Arrendatorn ska vidare 
återlämna arrendestället i väl städat skick Samtliga kostnader för 
återställandet ska bäras av Arrendatorn. 

11. 
Anläggningar Arrendatorn får inte utan Jordägarens skriftliga samtycke på 
m.m. arrendestället uppföra byggnader eller anläggningar. Samtycke 

innefattar ingen befrielse från skyldigheter att söka bygglov och 
andra erforderliga tillstånd. Godkänt bygglov är inte att likställas 
med nu nämnt skriftligt samtycke. 

Skötsel och 
underhåll 

Vatten, avlopp 
och el 

12. 
Arrendatorn ansvarar för all skötsel och underhåll av samtliga 
anläggningar, installationer och byggnader och därtill hörande 
kostnader inom arrendestället. 

13. 
Arrendatorn har att svara för och bekosta erforderliga anordningar 
för el, vatten och avlopp, samt svara för sådana eventuella avgifter 
för el, vatten- och avlopp som belöper på arrendestället 

3 



Lednings
dragning 

Ansvar, 
försäkring 

Villkor för 
avtalets 
giltighet 

14. 
Arrendatorn medger att Jordägaren, eller annan som har dennes 
tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över 
arrendestället med nödvändiga ledningsstolpar och infästnings
anordningar på byggnader, om detta kan ske utan avsevärd olägen
het för Arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla 
det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, 
men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt. 

15. 
Arrendatorn ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från 
Arrendatorns verksamhet på arrendestället. Arrendatorn har ansvar 
för av honom och hans verksamhet orsakad skada på arrendestället 
även efter avtalets upphörande. 

Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvars
försäkring samt övriga nödvändiga försäkringar för sin verksamhet på 
arrendestället. 

16. 
Detta avtals giltighet är beroende av, dels att Arrendatorns ansökan 
om bygglov på fastigheten Torekov 98:1 beviljas i beslut som vinner 
laga kraft, dels att jordägaren ger sitt samtycke till att låta 
arrendatorn uppföra byggnader och anläggningar inom arrendestället 
och dels att Arrendatorn beviljas, mellan parterna överenskommet 
investerings bidrag från Kommunen. I annat fall är detta avtal till alla 
delar förfallet och ingendera parten har något anspråk på ersättning 
från den andra parten. 

17. 
Kontrakts- Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka Jordägaren och 
exemplar Arrendatorn tagit var sitt. 

Underskrifter För Jordägaren: 

Bo Wendt Jan Bernhardsson 
Kommunstyrelsens ordförande Tf Kommunchef 

Ort och datum: 

För Arrendatorn: 

Ort och datum: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-07 

Dnr KS 000362/2017 - 380 

Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 

Sida 

17 av 54 

Beskrivning av ärendet Ärendet att överlåta badanläggningen i Segelstorp till Ängelsbäck-Segelstorps 
Badförening (nedan kallad föreningen) hanterades ursprungligen i samma 
ärende (Dnr KS 000088/14-380)som hanterade överlåtandet av 
badanläggningen i Torekov till Torekovs Bad- och turistförening (bilaga 2). 
Ärendet delades upp i två ärenden eftersom markägare/arrendefrågan i 
Segelstorp inte var utredd samtidigt som "Torekovsärendet" ville fortskrida. 
Föreningen har nu kommit överens med markägarna (Ängelsbäcks 
Bysamfällighet) gällande arrendet och markägarna har givit sitt skriftliga 
medgivande till att föreningen övertar kommunens nyttjanderätt till marken 
(Bilaga 1). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2017-05-14. 

Förvaltningens förslag 

Bilaga 1. Skriftligt medgivande från Ängelsbäcks Bysamfällighet. 
Bilaga 2. Tidigare handlingar i ursprungligt ärende. 
Skrivelse från ekonomichef Johan Linden avseende finansiering, daterad 2017-
06-01. 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till Ängelsbäck-Segelstorps 
Badförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram erforderligt överlåtelseavtal. 

3. Bidraget finansieras av de 2017 års budgeterade medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande. 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till Ängelsbäck-Segelstorps 
Badförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen 

Yrkanden 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram erforderligt överlåtelseavtal. 

3. Bidraget finansieras av de 2017 års budgeterade medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande. 

4. Ärendet kompletteras med tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen. 

Thomas Andersson (L) : Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till Ängelsbäck-Segelstorps 
Badförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram erforderligt överlåtelseavtal. 

3. Bidraget finansieras av de 2017 års budgeterade medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande. 

Sida 

18 av 54 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

1/v' t 
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KS § 155 Dnr KS 000517 /2017 - 350 

Delegation att förhandla om annan avgift för p-ytan i hamnen 
vid seglingstävlingar/evenemang 

Beskrivning av ärendet Arrangören till seglingstävlingar och event har framfört att avgiften för 
parkeringsytan i hamnen i Båstad är för hög att erlägga när de vill ha och 
behöver ytan för tävlingar och evenemang. Arrangören låter förklara att de 
inte, ur ett ekonomiskt perspektiv, kan och klarar av att arrangera tävlingar och 
evenemang om de ska erlägga en avgift motsvarande politiskt antagen taxa. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Beslut 

Förvaltningen har idag ingen delegation att upplåta ytan till annan avgift än den 
som är politiskt fastslagen. För att smidigt kunna hantera situationen föreslås 
kommunstyrelsen ge delegation åt Mark- och fri tidschefen att, i samråd med 
Båstad hamn AB, träffa överenskommelse med arrangören om annan avgift än 
den politiskt fastslagna. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2017-05-10. 

1. Kommunstyrelsen beslutar ge Mark- och fri tidschefen delegation att i samråd 
med Båstad Hamn AB, förhandla om och ingå överenskommelse om annan 
avgift än politiskt beslutad avgift för parkeringsytan inom hamnens 
arrendeområde i Båstad, vid seglingstävlingar och evenemang. 

Inge Henriksson (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Kommunstyrelsen beslutar ge Mark- och fritidschefen delegation att i samråd 
med Båstad Hamn AB, förhandla om och ingå överenskommelse om annan 
avgift än politiskt beslutad avgift för parkeringsytan inom hamnens 
arrendeområde i Båstad, vid seglingstävlingar och evenemang. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

tb ~w 
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Dnr KS 000295/2017 - 200 

Reinvesteringar 2017 i kommunens fastighetsbestånd 

Sida 

20 av 54 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har i sitt avtal med Båstads kommun uppdraget att utföra 
underhållsarbeten i kommunens fastighets bestånd. Större åtgärder sker årligen 
genom så kallade reinvesteringar. Förvaltningen har tillsammans med 
Båstadhem tagit fram ett förslag på hur medel för 2017 ska användas. Av 
förslaget framgår bland annat åtgärder på Ängs byns förskola, Centralförråd, 
Backabyn och Post/polis. Dessa investeringar görs i samband med 
energiåtgärder för energi effektivisering. På så sätt skapas samordningsvinster 
för både energieffektiviserings- och reinvesteringsprojekten. För 
sammanställning, se bilaga 1. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2017-06-02. 
Bilaga 1. Reinvesteringar 2017. 

Förvaltningens förslag 1. Bifogat förslag till reinvesteringar 2017 godkänns. 

Föredragande T.f. kommunchef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bifogat förslag till reinvesteringar 2017 godkänns. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



T:\ TEK\Fastighet\Reinvesteringar\tnvesteringsplan 2017 

Projektnr Objekt Beskrivning Kostnad i Tkr A, Prisbedömt år 

7046 2304 Ängsbyn Byte av belysning och undertak 550 2017 2016 
7047 1148 Musteriet Dränering av byggnaden, Byte av entreramp, målning fasad 450 2017 2016 
7048 1133 Centralförråd Byte/renovering av ytskikt, fönster, WC och dusch, belysning. Målning av fasad, fönster. 1300 2019 2016 

7049 1100 St rand ängsskolan Byte tak. Renove ring av ytskikt och WC. Uppgradering styr & regler 1800 2017 2016 

7050 3401 Backabyns förskola Renovering ytskikt, byte undertak och belysning sam t skapa duschutrymme fö r personal 650 2017 2016 

7051 1114 Post/polis Byte fönster och belysning. Renovering av fasad i atriumgård. Renovering av ytskikt i gym. Byte av dörrar i våtutrymme 450 2017 2016 

7052 1150 Kunskapscentrum Uppgradering av styr & regler i samband med garantiärende 100 2017 2016 

7053 1113 Ko mmunhuset Uppgradering av styr & regler i samband med garantiärende 100 2017 2016 

7054 Aku ta inves teringar 600 2017 2016 

Summa 2017 6000 
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KS § 157 Dnr KS 000593/2016 - 200 

Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler 

Organisationsutredningar för förvaltning av kommunens verksamhetslokaler 
har varit en ofta återkommande fråga i Båstads kommun. I redovisningen finns 
tre alternativ med målsättning att Båstads kommun ska uppnå en effektiv och 
långsiktig fastighetsförvaltning. Det föreslagna alternativet är en organisation 
som samordnar förvaltningen av kommunens direktägda fastigheter i egen regi 
i förvaltningsform. 
Den främsta fördelen men en organisation i förvaltningsform är goda 
förutsättningar för sambandet mellan den politiska styrningen, säkerställa 
kapitalet i fastigheterna och verksamheternas behov av lokaler. Detta är 
särskilt viktigt då Båstads kommun står inför större fastighetsinvesteringar. En 
annan fördel är att det inte blir några transaktionskostnader för 
stämpelskatter, investeringsmoms m.m. som vid bolagisering av fastigheterna. 

Tjänsteskrivelse från t.f. kommunchef Jan Bernhardsson, daterad 2017-05-16. 

1. Fastighetsförvaltningen organiseras så att Båstads kommun samordnar sitt 
ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler, förskolor, skolor, 
kommunkontor, räddningstjänst mm inom Båstads kommun i egen regi i 
förvaltningsform med start 2018-01-01. 

2. Nuvarande organisation inom verksamhetsområde Teknik och service 
utökas med två hel tidstjänster för fastighetsförvaltning, ledning och ekonomi 
och tre heltidstjänster för fastighetsskötsel/ drift. 

3. Samordningseffekten vid upphörande av förvaltningsavtalet blir en 
besparing på 200 tkr /år. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresavtal med upplägg som 
skapar ekonomiska incitament för en effektiv lokalanvändning. 

Ärendet ajournerat för lunch och informationspunkt C från NSR 12:19-13:40. 

Thomas Andersson (L) deltar ej i beslutet. 

Moderaterna: Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att 
genomlysa Båstads kommuns totala fastighets bestånd samt inhämta 
Båstadhems synpunkter på utredningen. Dessutom ska Ängelholmshems VD 
och ordföranden i kommunstyrelsen i Ä!:1,gelholm bjudas in till Båstad för att 
informera om deras process vid övertagande av verksamhetslokaler från 
Ängelholms kommun. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

biv ~ 
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Socialdemokraterna: Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att 
följa upp Fasticons utredning och tillföra ärendet dessa slutsatser i 
handlingsplanen. Förvaltningen får även i uppdrag att belysa vad de tre 
förslagen får för organisationseffekter. 

Eddie Granqvist (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till Moderaternas och Socialdemokreternas yrkande 
om återremiss. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras i enlighet med framförda yrkanden från Moderaterna och 
Socialdemokraterna. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Ärendet återremitteras. Förvaltningen får följande uppdrag: 

A) Genomlysa Båstads kommuns totala fastighets bestånd. 

B) Inhämta Båstadhems synpunkter på utredningen. 

C) Bjuda in Ängelholmshems VD och ordföranden i kommunstyrelsen i 
Ängelholm till Båstad för att informera om deras process vid övertagande av 
verksamhetslokaler från Ängelholms kommun. 

D) Följa upp Fasticons utredning och tillföra ärendet dessa slutsatser i 
handlingsplanen. 

E) Belysa vad de tre förslagen får för organisationseffekter. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/6 JN 
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KS § 159 Dnr KS 000763/2016 - 600 

Svar på motion - Förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism 

23 av 54 

Beskrivning av ärendet Då experter på området framhåller att det finns olika ideologier av 
våldbejakande extremism så är det angeläget att kommunens arbete också 
riktar sig mot samtliga tre former av grupperingar som lyfts fram. Dessa tre 
former av grupperingar är vitmakt/våldsbejakande högerextremism, 
vänsterautonoma/vålds bejakande autonom samt religiös 
extremism/våldsbejakande jihadism. Det är också angeläget att arbeta 
systematiskt och kontinuerligt med det preventiva arbetet mot våldsbejakande 
extremism och inte endast tänka att vålds bejakande extremism är samma sak 
som terrorism eller större våldsamma attentat. Våldsbejakande extremism 
kommer i uttryck även i andra former som hat, hot eller vandalisering. Därför 
är det viktigt att ett stort fokus riktas mot mjuka, förebyggande insatser och 
åtgärder så som löpande kompetensutbildning inom området eller 
värdegrundsarbete. När det därtill gäller arbete vid uttryck eller åtgärd mot 
aktiviteter av extremistisk karaktär eller olika former av hot, hat, våld eller 
terror, bör det finnas en tydlig och fastställt beredskapsarbete för detta. 

Underlag till beslutet Inkommen motion från Moderaterna, daterad 2016-05-01 . 

Förvaltningens förslag 1. Arbeta löpande med fokus på skyddsfaktorer. 

Föredragande 

Beslut 

2. Prioritera kompetensutveckling av medarbetare och förtroendevalda i 
kommunen på området radikalisering och extremism. 

3. Samrådsgruppen SPUFF (skola, fritidsgårdar, individ och familj samt polis) 
får i uppdrag att initiera, driva och fånga upp frågor, situationer eller 
sammanhang som rör vålds bejakande extremism inom professionen; dvs. 
handläggare, pedagoger, skolpersonal med mera. 

4. Införande av en policy gällande nolltolerans för exempelvis klistermärken, 
klotter, vandalisering, hot och hat oavsett om de sker på nätet eller i "riktiga" 
livet. 

5. Fastställa eller tydliggöra en beredskapsplan som gäller kring och/ eller i 
samband med ett attentat. 

Integrationschef Filippa Swanstein föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

J usterandes signaturer 

tb b'fv 

Utdrags bestyrkande 
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2. Arbeta löpande med fokus på skyddsfaktorer. 

3. Prioritera kompetensutveckling av medarbetare och förtroendevalda i 
kommunen på området radikalisering och extremism. 

24 av 54 

4. Samrådsgruppen SPUFF (skola, fritidsgårdar, individ och familj samt polis) 
får i uppdrag att initiera, driva och fånga upp frågor, situationer eller 
sammanhang som rör vålds bejakande extremism inom professionen; dvs. 
handläggare, pedagoger, skolpersonal med mera. 

5. Införande av en policy gällande nolltolerans för exempelvis klistermärken, 
klotter, vandalisering, hot och hat oavsett om de sker på nätet eller i "riktiga" 
livet. 

6. Fastställa eller tydliggöra en beredskapsplan som gäller kring och/eller i 
samband med ett attentat. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 160 Dnr KS 000475/2017 - 700 

Reviderat vård- och omsorgsprogram 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden för detta program 2013. Programmet har nu setts över 
och reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att 
presentera den politiska viljeinriktningen för vård- och omsorgsarbetet i 
Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Beredningens förslag 

Yrkanden 

Beslut 

Beredningen har reviderat det befintliga, mycket genomtänkta 
programmet. Beredningen har under februari-april 2017 träffats vid 
totalt tre tillfällen och hah stor hjälp av tjänstemännen, framförallt 
Emma Pihl och Eva-Marie Persson. Vi har även träffat berörd personal 
inom Vård och omsorg. Beredningen har tagit bort saker som inte 
längre är aktuella samt tillfört nya, aktuella framtidsplaner. Då detta 
program främst vänder sig politiker har beredningen i programmet 
beskrivit det framtida behovet av bl.a. vård- och omsorgs boende. 

I likhet med övriga program som kommunfullmäktige beslutat om 
önskar beredningen att förvaltningen arbetar fram en 
populärversion av detta program, som ska finnas tillgängligt för 
allmänheten och övriga intresserade, på kommunkontoret bland 
annat. 

Protokollsutdrag från beredningens sammanträde 2017-04-27, § 2. 
Beredningens förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram. 

1. Bilagt förslag till reviderat Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun 
skickas till kommunfullmäktige för antagande, via kommunstyrelsen. 

2. Beredningen föresl år att programmet utvärderas och revideras senast år 
2025. 

Eddie Granqvist (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall till beredningens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bilagt förslag till reviderat Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun 
antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025. 

J usterandes signatu re r Utdragsbestvrkande 

Il '5lv 
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KS § 161 Dnr KS 000428/2017 - 800 

Reviderat miljö- och energiprogram 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och 
vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en 
tillfällig beredning. De tre programmen har slagits samman till ett program som 
kallas miljö- och energiprogram. 

Underlag till beslutet 

Beredningens förslag 

Syftet med miljö- och energiprogrammet är att redogöra för de politiska 
ställningstaganden som ska vara vägledande för arbetet inom dessa områden i 
Båstads kommun. 

Programmet presenterar kommunens strategiska inriktningsmål för att 
långsiktigt och ur ett hållbart perspektiv säkerställa framtidens behov och 
säkra generationsmålet. 

I förslaget fokuseras på att, ur ett brett perspektiv, öppna för ett ökat 
självförsörjande av lokalt producerad återvinningsbar energi, samt att finna 
former för att tillvarata utvecklingen av miljöförbättrande åtgärder på 
kommunal nivå. Detta har som mål att minimera den kommunala 
verksamhetens miljöpåverkan och samtidigt agera som föregångsman för 
kommunens invånare. 

Arbetet i beredningen har varit präglat av att målinriktat finna lösningar och 
formuleringar som överensstämmer med den samlade politiska viljan. 
Tydlighet och enkelhet har eftersträvats för formuleringarna i planen. Särskild 
vikt har lagts på att skapa övergripande med ändå meningsfulla målsättningar 
att arbeta efter i tillämpningen av miljö- och energifrågor som är öppna för 
framtida utveckling. 

Beredningen har en önskan om att en något förenklad version tas fram av 
förvaltningen. En sådan bör finnas tillgänglig på kommunens webbplats och i 
utskivet form på bland annat kommunkontor och bibliotek för att kommunens 
invånare och andra intresserade enkelt kunna tillgodogöra sig informationen. 

Bilaga 1. Beredningens protokoll, daterat den 22 maj 2017. 
Bilaga 2. Förslag till reviderat miljö- energi- och vindkraftprogram. 

1. Bilagt förslag till miljö- och energiprogram skickas till kommunfullmäktige 
för antagande, via kommunstyrelsen. 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast 
år 2022. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bilagt förslag till reviderat miljö- och energiprogram för Båstads kommun 
antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast 
år 2022. 

I usterandes signaturer 

i6 
Utdragsbestyrkande 

iw 
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KS § 162 Dnr KS 000405 /2017 - 902 

Svar på återremiss -Årets intraprenör i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har sedan beslut i kommunstyrelsen 2006 utnämnt "Årets 
medarbetare". Utmärkelsen har årligen getts för att "uppmärksamma 
medarbetare, enskilda eller arbetslag, som i vardagen gör en arbetsinsats 
utöver det vanliga". Efter tre års uppehåll är det igen dags att årligen lyfta fram 
en medarbetare eller arbetsgrupp som utmärkt sig under årets gång. För att 
synliggöra detta, utveckla arbetet och samtidigt knyta an priset till Båstads 
kommuns utveckling är en nystart för "Årets medarbetare" aktuellt. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18, § 
120, där förvaltningen fick i uppdrag att omarbeta gällande regler för årets 
medarbetare att uppfylla kommunens vision och mål. Förvaltningen har efter 
återremiss omarbetat gällande regler och tagit fram en nominerings blankett. 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg/stabschef Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2017-05-18. 
Bilaga 1. Regler och nominerings blankett för Årets intraprenör. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att från 2017 dela ut "Årets intraprenör". 

2. Upprättade regler samt nomineringsblankett för Årets intraprenör godkänns. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) : Tilläggsyrkande att a) det ska vara ett slutdatum för 
nomineringen, b) kommunstyrelsens ordförande ingår i juryn och c) 
prisutdelningen sker i kommunfullmäktige. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört tilläggsyrkande från Ingela 
Stefansson och finner att kommunstyrelsen beslutat bifall detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att från 2017 dela ut "Årets intraprenör". 

2. Upprättade regler samt nomineringsblankett för Årets intraprenör godkänns 
efter följande justeringar: 

A) Det ska vara ett slutdatum för nomineringen. 

B) Kommunstyrelsens ordförande ingår i juryn. 

C) Prisutdelningen sker i kommunfullmäktige. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 163 Dnr KS 000321/2017 - 400 

Båstads kommuns näringslivsorganisation 

Beskrivning av ärendet Uppdraget är att utvärdera Båstads kommuns näringslivsarbete. 

Underlag till beslutet 

Det finns en lång historia bakom dagens organisation. Mycket av historien 
handlar mindre om funktion och kloka val av organisation baserat på tydlig 
inriktning och resultat och mer av känslor, kultur och brister i samarbete. Med 
bakgrund i detta har mycket hänt till det bättre. Vi ser stigande resultat i 
mätningar, fler nöjda företagare och ett bättre samarbetsklimat. 

Vi kan konstatera att Båstad turism och näringsliv har utvecklats och bedrivet 
ett aktivt och väl utfört arbete i enlighet med tagna beslut. Vi kan konstatera att 
flertalet av de beslutade uppdragen har utförts och med mycket god kvalitet. 
Arbetet med de olika råden är och har varit en framgång, inte minst för att 
knyta samman drivna näringsidkare med den övergripande utvecklingen. Vi 
kan konstatera att Båstads kommun dessutom får mycket turismservice för de 
pengar som betalas till Båstad turism och näringsliv. 

Vi kan konstatera att Båstads kommun har organiserat en egen struktur för 
näringslivsarbete genom en näringslivskoordinator och en näringslivsgrupp, 
för att aktivt bedriva det arbete som ligger inom kommunens ansvar. Vi kan 
konstatera att avståndet mellan den kommunala organisationen och Båstads 
turism och näringsliv inte nämnvärt har krympt. Att vi ser två olika 
organisationer som var för sig gör ett bra arbete, på delvis olika villkor. Detta 
skapar en viss otydlighet som delvis kan inverka menligt. Vi kan konstatera att 
de stigande resultaten i näringslivsmätningarna hänför sig till i huvudsak två 
områden. 1. förbättringar inom den kommunala organisationen i fråga om 
företagsservice och 2. politiska beslut som innebär fördelar för näringslivet och 
kommunens invånare. 

Ytterligare insatser som krävs för att förbättra näringslivsklimatet är ett 
aktivare arbete inom Båstads kommuns organisation inom ramen för 
näringslivsfrågorna, en tydligare näringslivspolitik, mer kommunikation med 
företagare i och utanför kommunen, ett aktivt uppsökande arbete för framtida 
etableringar, mer mark att etablera företag på, bättre förståelse för 
näringsidkares behov av service, bättre själservicetjänster för de kommunala 
ansvarsområdena inom ex tillstånd, bättre samarbete inom näringslivsarbetet 
med närliggande kommuner, en professionell och aktiv exploateringsfunktion 
och inte minst ett övergripande arbete för att främja goda relationer, då 
näringslivet sällan lägger samma vikt vid kommungränser, organisation eller 
andra för kommunen centrala fokusområden. 

Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-05-11. 
Bilaga 1. Gunnar Johnsons rapport 2012-12-13. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Förvaltningens förslag 

2017-06-07 

Bilaga 2. Gunnar Johnsons ppt bilder. 
Bilaga 3. Tjänsteskrivelse från Tomas Rikse 2013-03-14. 
Bilaga 4. Tjänsteskrivelse 2013-11-13. 
Bilaga 5. Protokoll Båstad turism 2013-11-19. 
Bilaga 6. Tjänsteskrivelse 2013-11-26. 
Bilaga 7. Yttrande 2013-11-26. 
Bilaga 8. Beslut KS 2013-12-04. 
Bilaga 9. Båstads kommuns näringslivspolicy beslutad av KF 2015-10-28. 

30 av 54 

1. Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice 
till medlemsföretag hanteras av Båstads turism och näringsliv såsom tidigare. 

2. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala 
förvaltningen och ske i nära samarbete med kommunledningen. 

3. Båstads kommuns näringslivsarbete ska ske i ett nära samarbete med 
närliggande näringslivsfunktioner, för att minska behovet i Båstads kommun av 
mer resurser, minska sårbarheten och ge större effekt. 

4. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i 
kommunledningens verksamhetsplan. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag 
till beslut. 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

Moderaterna: Ärendet återremitteras då vi ser att samtliga beslutspunkter 
behöver förtydligas för hur vårt kommunala ansvar rörande näringslivsfrågor 
ska utformas. 

Socialdemokraterna: Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att 
tydliggöra förslaget angående gränsdragningen samt inhämta synpunkter från 
tillväxtrådet. 

Håkan Mörnstad (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall till Moderaternas 
Socialdemokraternas yrkande om återremiss. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras i enlighet med framförda yrkanden från Moderaterna och 
Socialdemokraterna. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras. Förvaltningen får följ ande uppdrag: 

A) Förtydliga samtliga beslutspunkter för hur det kommunala ansvaret rörande 
näringslivsfrågor ska utformas. 

B) Tydliggöra förslaget angående gränsdragningen samt inhämta synpunkter 
från tillväxtrådet. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet 2016-06-21 inkom en motion från Liberalerna och Miljöpartiet angående 
tillskapande av en gemensam målbild. Motionens andemening är att politiker 
och tjänstemän gemensamt ska skapa en målbild och kunskap om 
morgondagens utmaningar och möjligheter. Förslag om hur detta ska kunna 
realiseras inbegriper genomförandet av gemensamma utbildningar där syftet 
är ökad förståelse för och möjligheter med samverkan, entreprenörskap, 
service, partnerskap och öppenhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-04-03. 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016. 

Förvaltningens och 1. Motionen bifalls. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden Inge Henriksson (BP): Motionen avslås. 

Thomas Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Inge Henriksson om 
avslag och Thomas Anderssons och Gösta Gebauers yrkande om bifall. Efter 
framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
Thomas Anderssons och Gösta Gebauers yrkande. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 165 Dnr KS 001362/2016 - 700 

Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
trygghets boende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de 
motsvarar det som KPR tidigare framfört som önskemål. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Yrkanden 

Ärendet har tidigare återremitterats på först kommunstyrelsen 2017-11-30 
och senast på kommunfullmäktige 2017-03-29. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2017-04-24, 
§ 48, med bilagd tjänsteskrivelse från förval tningen. 
Förslag till kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. 

l. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun ( daterad 2017-04-12) 
godkänns enligt bilaga. 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras till 
Vård och omsorg. 

Uno Johansson (C): Ändringsyrkande att på sidan 2 i kriterierna, under rubrik 
"Kriterier för medfinansiering" och med underrubrik "Trygghets boendets 
belägenhet", stryks meningen" Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser 
för att detta ska kunna uppnås". 

Thomas Andersson (L): Bifall till Uno Johanssons ändringsyrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på vård- och omsorgsnämndens förslag med 
framfört ändringsyrkande av Uno Johansson och finner att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla desamma. 

Beslut Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta: 

l. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun godkänns enligt bilaga efter 
följande justering: 

På sidan 2 i kriterierna, under rubrik "Kriterier för medfinansiering" och med 
underrubrik "Trygghetsboendets belägenhet", stryks meningen" Alternativt 
ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna uppnås". 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras till 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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34 av 54 

Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001: 1 krav på att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av 
styrdokument som används i arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta 
reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implementerat i verksamheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. kommunchef Jan Bernhardsson, daterad 2017-04-26. 
Sammanställningar av årlig uppföljning från samtliga verksamhetsområden. 

Förvaltningens förslag 1. Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 
läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 1. Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 
läggs till handlingarna. 

2. HR-chefen redovisar prioriterade åtgärder till kommunstyrelsen. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendet bordläggs. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande av Ingela Stefansson och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet bordläggs. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 167 Dnr KS 000385/2017 - 905 

Erbjudande om delägarskap i lnera AB 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e
hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård 
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Kommunen har nu 
erbjudits att förvärva fem aktier i lnera AB och på så sätt bli delägare i företaget 
för att enklare kunna använda sig av företagets tjänster. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Daniel Kling, daterad 2017-05-05. 
Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal. 
Bilaga 2. Anslutningsavtal. 
Bilaga 3. Aktieägaravtal. 
Bilaga 4. Bolagsordning. 
Bilaga 5. Ägardirektiv. 
Bilaga 6. Årsredovisning Inera AB 2015. 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 168 DnrKS000494/2017-908 

Begäran om borgensåtagande från Båstads GIF 

Beskrivning av ärendet Båstads GIF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande 
avseende ett lån om 1 mkr för att bygga en konstgräsplan på Drivanområdet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig den 1 juni positiv till ansökan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivels från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-06-07. 
Inkommen begäran om borgensåtagande från Båstads GIF. 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunen är i grunden positiva med hänsyn till föreningens stora andel 
eget kapital för investeringar, ca. 80 %. 

Yrkanden 

2. Med hänvisning till tidigare finanspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 
2008-03-23, § 51, angående borgen, får förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av befintligt dokument. 

Uno Johansson (C): Tilläggsyrkande att konstgräsplanen anläggs på ett 
miljörätt sätt. 

Thomas Andersson (L): Båstads GIF beviljas kommunal borgen om 1 miljon 
kronor. 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Bjärepartiet och Moderaterna: Bifall till 
Thomas Anderssons yrkande. 

Kerstin Gustafsson (M): Borgensåtagandet sträcker sig i 10 år och lånet ska 
amorteras inom 10 år. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer först proposition på framförda yrkanden från Thomas 
Andersson och Kerstin Gustafsson och finner att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla desamma. 

Beslut 

Ordföranden ställer därefter proposition på framfört tilläggsyrkande från Uno 
Johansson och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Båstads GIF beviljas kommunal borgen om 1 miljon kronor. 

2. Borgensåtagandet sträcker sig i 10 år och lånet ska amorteras inom 10 år. 

3. Konstgräsplanen anläggs på ett miljörätt sätt. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 169 Dnr KS 000473/2017 - 905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 
verksamhetsåret 2016 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2016 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-05-02. 
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet AV Media Skåne. 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

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

Arbetsutskottets förslag 1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016 med en riktad anmärkning mot direktionen för bristande styrning 
och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal 
redovisningslag. 

Jäv 

Beslut 

2. Bokslut och verksamhets berättelse för 2016 läggs till handlingarna 

Eddie Granqvist (BP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016 med en riktad anmärkning mot direktionen för bristande styrning 
och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal 
redovisningslag. 

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

Juste randes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Beskrivning av ärendet Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras 
via ersättningar från migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika 
anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats 
vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade 
överskotten till ca 12.7 mkr. Redovisningsmässigt borde dessa överskott 
sannolikt ha ingått i årsresultaten de år de uppkom. Revisionen har i samband 
med granskningen av årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur 
dessa medel får användas. Förslaget till kommunfullmäktige är att överskottet 
sätts av för att kommunen bland annat ska kunna hantera framtida eventuella 
kostnader till följd av den tidigare och rådande flyktingsituationen. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hantera och bevilja eventuella 
ianspråktaganden av medlen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-05-01. 
Balansrapport konto 2824, ansvar 6973 och 6975. 

Förvaltningens förslag 1. Av kvarvarande medel vid 2016 års bokslut för verksamheten för 
ensamkommande barn och integration avsätts 12 mkr i balansräkningen främst 
för att hantera eventuella framtida ökade kostnader i kommunens 
verksamheter med anledning av den senaste periodens flyktingsituation. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera och bevilja eventuella 
ianspråktaganden av reserveringen. 

Arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på hur pengarna kan 
användas för att få de nyanlända i utbildning eller arbete 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Bjärepartiet: Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och förvaltningens 
förslag. Efter framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Omröstningsresul ta t 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla förvaltningens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifall arbetsutskottets förslag röstar NEJ. 

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

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Beslut 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Håkan Mörnstad (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas N erd (S) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Jessica Andersson (S) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på hur pengarna kan 
användas för att få de nyanlända i utbildning eller arbete. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 171 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Budgetuppföljning 2017-04-30 

Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2017-04-30. 
Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på+ 10,1 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med 4,8 mkr. 

Bedömningen för helåret 2017 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 
balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och 
finansiering av investeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-05-12 . 
Budgetuppföljning 2017-04-30. 

Förvaltningens och 1. Budgetuppföljning per 2017-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
arbetsutskottets förslag 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2017-04-30. 

Yrkanden Moderaterna: Eftersom verksamhetsområdens avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -20,8 mkr inklusive utnyttjad demografireserv är det 
viktigt att verksamheterna får i uppdrag att komma med förslag till budget i 
balans, därför yrkar vi att: Inför kommunstyrelsen i september ska 
kommunstyrelsens ordförande redovisa vilka åtgärder och förslag som 
kommer att vidtas för att få verksamheternas budget i balans vid årets slut. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Reservation 

Protokollsanteckning 

1. Budgetuppföljning per 2017-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2017-04-30. 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Se protokollsanteckning från Socialdemokraterna på nästkommande sida. 
Protokollsanteckningen stöds av Thomas Andersson (L) och Centerpartiet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

$11/ /;&. 



V \._ 

J-~Y!/ u;l > , { ·_ • 

Protokollsanteckning ärende 25 budgetuppföljning 

Redan efter 4 månader har budgeten ett underskott i verksamheterna på 20 mkr. 
Bjärepartiets budget för 2017 klarar därmed inte konummallagens syfte att vara det viktiga 
instrumentet för styrning och ledning av kommunen. 
Att sedan finansförvaltningen också missar budget med 16 mkr måste vara ett svårslaget 
rekord. 

Vi uppmanar, som så många gånger tidigare, kommunstyrelsens ordförande att vidta åtgärder 
för bäth·e budgetföljsamhet i alla förvaltningar. 

/142,11' ~11,s,M 
För (S) Ingela Stefansson och Thomas Nerd. 

//V' e. o l. lf c,... 
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KS § 172 Dnr KS 000512/2017 - 906 

Budget 2018 och plan 2019-2022 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-
02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om 
revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer 
under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan 
information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan 
också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, 
hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller 
effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra 
politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför 
budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 
För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan 
omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-06-07. 
Förslag till budget 2018, plan 2019-2022. 

Förslag till beslut 1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

2. Resultatet för 2017 budgeteras till 15,3 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -4,6 mkr respektive -23,1 
mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering 
av statliginfrastrukturuppgårtill 219 535 tkr för 2018 och 178130 tkr för 
2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela 
dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/;Jv J& . 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Föredragande 

Yrkanden 

Ajournering 

Notering 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Omröstningsresultat 

201 7-06-07 42 av 54 

2018 till 42 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 29 procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 130 mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som 
ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa 
medel. 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L) redogör för Liberalernas budgetförslag och yrkar på 
bifall för detsamma. 

Socialdemokraterna: Tilläggsyrkande om avslag avseende besparing på 
skolpeng barnomsorg 3 miljoner samt avslag avseende besparing på gymnasiet 
600 000 kr. 

Sammanträdet ajournerat i 10 minuter. 

Centerpartiet och Moderaterna deltar ej i beslutet i den del som avser 
propositionsordning l. 

Ordföranden ställer först proposition på Bjärepartiets budgetförslag och 
Liberalernas budgetförslag. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Bjäreparitets budgetförslag. 

Ordföranden stället därefter proposition på framfört tilläggsyrkande från 
Socialdemokraterna och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma. 
Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill avslå Socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar NEJ. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~W' Il. 
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Beslut 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 

röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Håkan Mörnstad (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S1 X 

Thomas N erd (S) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Jessica Andersson (S1 X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L 1 X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

2. Resultatet för 2017 budgeteras till 15,3 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -4,6 mkr respektive -23,1 
mkr. 

3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår till 219 535 tkr för 2018 och 178 130 tkr för 
2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela 
dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2018 till 42 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 29 procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 130 mkr. 

Justerandes signaturer Utdraesbestvrkande 

l{:; l!J Jr 
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Kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning 

2017-06-07 44 av 54 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som 
ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa 
medel. 

9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

10. Finaniseringen av Skogs byns förskola hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen genom att investerings budget för 2018 revideras där 4 250 
omfördelas från projekt 7023 ny förskola Båstad (Tuvelyckan) till projekt 7018 
Förskola Skogsbyn. Totalt budget för Skogs byns förskola blir då 38 250 varav 
17250 tkr under 2018. 

11. Avslag till Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på skolpeng 
barnomsorg 3 miljoner. 

12. Avslag till Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på gymnasiet 
600 000 kr. 

Se protokollsanteckning från Socialdemokraterna på nästkommande sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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2, · (S) Budget 2018 och budgetförutsättningar 2018-2021 . 

(S) kommer att lämna in sin budget under hösten. 
Vi inväntar skolstrukturen, genomlysningen av vård och omsorg samt utvär
deringen av pengsystemet även hur lokalerna skall organiseras är budget 
påverkande. 

A1~K~ J~J 
För Socialdemokraterna: Ingela Stefansson och Thomas Ne.rd,l 
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KS § 173 Dnr KS 000016/2015 - 901 

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet På arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23, § 148, väckte ordförande Bo 
Wendt (BP) ett nytt ärende om översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning, inbegripande förslag till revideringar avseende kategorin 
Personal. 

Underlag till beslutet Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Arbetsutskottets förslag 1. I nummer KS/P008, KS/P009, KS/POlO, KS/POll och KS/P013 i 
kommunstyrelsens delegationsordning ändras delegaten till 
Förhandlingsutskott. 

Yrkanden 

Beslut 

2. För nr KS/POOl under anmärkning ändras texten från "Förhandlingsutskott 
ska erbjudas att delta i slutintervju av kandidater" till "Kommunchef ska 
samråda med förhandlingsutskott och ansvarig nämnd". 

3. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer 
KS/P026; Beslut om lön till verksamhetsområdeschefer, där delegaten utgörs 
av kommunchef som ska samråda med förhandlingsutskottet. 

Thomas Nerd (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. I nummer KS/P008, KS/P009, KS/POlO, KS/POll och KS/P013 i 
kommunstyrelsens delegationsordning ändras delegaten till 
Förhandlingsutskott. 

2. För nr KS/POOl under anmärkning ändras texten från "Förhandlingsutskott 
ska erbjudas att delta i slutintervju av kandidater" till "Kommunchef ska 
samråda med förhandlingsutskott och ansvarig nämnd". 

3. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer 
KS/P026; Beslut om lön till verksamhetsområdeschefer, där delegaten utgörs 
av kommunchef som ska samråda med förhandlingsutskottet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

!JJv lfc 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 46 av 54 

KS § 174 Dnr KS 000250 / 2017 - 903 

Svar på återremiss - Vidaredelegation av tolkning av arvoden 
för enski lda 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen återremitterade aktuellt ärende med uppdrag att utreda om 
kommunstyrelsen kan delegera till revisionen eller annat organ att tolka 
enskilda arvodesärenden. Utredningen visar att kommunstyrelsen, enligt 
kommunallagen, enbart kan delegera till utskott, ledamot, ersättare eller 
tjänsteperson att besluta på nämndens vägnar. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen tillsätter ett arvodesutskott om tre ledamöter som kallas in 
vid behov. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-06-05 . 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen tillsätter ett arvodesutskott och vidaredelegerar rätt att 
tolka enskilda arvodesärenden. 

Föredragande 

Yrkanden 

2. Delegationsordningen för kommunstyrelsen uppdateras enligt beslutet. 

Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S) och Inge Henriksson (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Thomas Andersson (L) yrkar att 1 ledamot vardera från Bjärepartiet, 
Moderaterna och Socialdemokraterna utgör ledamöterna i arvodesutskottet. 

Socialdemokraterna föreslår Thomas Nerd, Bjärepartiet Inge Henriksson 
medan Moderaterna återkommer med sitt förslag på ledamot. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla desamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen tillsätter ett arvodesutskott och vidaredelegerar rätt att 
tolka enskilda arvodesärenden. 

2. Arvodesutskottet utgörs av 1 ledamot vardera från Bjärepartiet. 
Moderaterna och Socialdemokraterna. 

3. Följande ledamöter valdes : Inge Henriksson (BP) och Thomas Nerd (S). 
Moderaterna återkommer med sitt förslag på ledamot. 

4. Delegationsordningen för kommunstyrelsen uppdateras enligt beslutet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

Jw /0. 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 47 av 54 

KS § 176 Dnr KS 000213/2017 - 900 

Svar på medborgarförslag - Avveckla medborgarförslagen 

Beskrivning av ärendet Inkommet medborgarförslag, daterat 2017-02-22, föreslår att Båstads kommun 
avvecklar systemet med medborgarförslag. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Yrkanden 

Beslut 

En större utvärdering av systemet med medborgarförslag genomfördes under 
2016 och delar av 2017. På basis av utvärderingen beslutade 
kommunfullmäktige 2017-04-19 att bibehålla medborgarförslagsmodellen. 
Genom det beslutet besvaras medborgarförslaget, varvid dess handläggning 
kan avslutas. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-05-29. 
Medborgarförslag. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-04-19, § 73. 

1. Medborgarförslaget avslås. 

Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget avslås. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-07 

Dnr KS 000618/2017 - 500 

Sida 

48 av 54 

Nytt ärende från Centerpartiet: Avlopps- och vattenledningar 
längs med sydkusten i Båstad 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende har väckts av Centerpartiet rörande avlopps- och 
vattenledningar längs med sydkusten i Båstad. 

Underlag till beslutet Skrivelse från Centerpartiet, daterad 2017-05-30 (se bilaga på nästkommande 
sida). 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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i(ommunstyrelsen 

Centerpartiet Båstad oroas av uppgifter om att avlopps- och vattenledningar längs 
sydkusten är i dåligt skick. 

Enligt uppgift kan det redan finnas läckage i avloppsledningar längs sydkusten och 
i så fall kan ovärderliga naturområden vara hotade av negativ påverkan. 

Centerpartiet anser att Kommunstyrelsen bör aktiveras i detta och få information 
som kan leda till kloka beslut i närtid. 

Om det ska starta som informationsärende eller direkt gå till beslutsärende är 
underordnat snabb hantering. 

20170530 

Gösta Gebauer 

Ordf C, ledamot av ks och ksau 

I .I 
i I i i I 

I 

i I , 
' ,, 
I 

\ . 

\ .,, ' 
·J .,. 
i 

11 
· ,' 
·,I 

. ! 

I 
' 

I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 178 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-07 

Dnr KS 000619 /2017 - 350 

Sida 

49 av 54 

Nytt ärende från Centerpartiet: Ställ platser för husbilar och 
husvagnar 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende har väckts av Centerpartiet rörande ställ platser för husbilar och 
husvagnar. 

Underlag till beslutet Skrivelse från Centerpartiet, daterad 2017-05-30 (se bilaga på nästkommande 
sida). 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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När man åker genom tätorter i södra Sverige ser man allt fler skyltar Ställplats, 
åtföljd av en symbol för husvagn eller husbil. 

Ställplats är en korttidsuppställning av husvagnar och husbilar när man besöker 
en tätort tex för sevärdheter eller en bit mat. 

Båstad har vad vi vet inga uppskyltade ställplatser och vi tror att det vore en god 
och vänligt inbjudande syn om våra besökare får se väluppskyltade och 
arrangerade ställplatser. 

Centerpartiet föreslår därför att Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
undersöka och ekonomiskt berälma införande av ett antal ställplatser it ex Båstad 
och Torekov. 

20170530 

Gösta Gebauer 

Ordf C, ledamot av ks och ksau 
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Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 50 av 54 

KS § 179 Dnr KS 000005/2017 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2017-06-07 

Beskrivning av ärendet 1. Årsredovisning 2016 för Sydvatten. (Obs! Redovisningen lämnas direkt på 
sammanträdet.) 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Årsredovisning 2016 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. KS 
000624/2017-906. 

3. Ramprogram för vård- och omsorgs boende i Båstads kommun. KS 
000524/2017-700. 

4. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet - Dnr 
203-4093-17. KS 000515/2017-900. 

5. Mötesprotokoll nr. 2 för 2017 med den Ekonomiska och Tekniska 
delegationen i NSR AB - 2017-04-06. KS 000350/2017-500. 

6. Mötesprotokoll nr. 2 för 2017 med styrelsen i NSR AB - 2017-04-07. KS 
000350/2017-500. 

7. Socialbidragsstatistik Individ och familj april 2017. KS 000135/2017-600. 

8. Styrelseprotokoll nr 3 från Båstadhem AB - 2017-04-20. KS 000222/2017-
900. 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 

}lv tio 
Utdragsbestyrkande 
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KS § 180 DnrKS000006/2017-904 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-06-07 

Beskrivning av ärendet l. Delegations beslut - Individ och familj - 2017-04-20 - 2017-05-28. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Delegations beslut - Dödsboanmälan - Katharina Arvidsson - 2017-05-30. 

3. Delegationsbeslut- Personalärenden - Petra Boakes - 2017-05-26. 

4. Delegationsbeslut - Teknik och service - Andreas Jansson - 2017-05-23. 

5. Delegations beslut - Dispenser från lokala trafikföreskrifter - Andreas Jansson 
- 2017-05-23. 

6. Delegations beslut - Teknik och service - Jenny Hertsgård - 2017-05-15. 

7. Delegations beslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Valeria 
Christoffersson - 2017-05-04. 

Anmälda delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 

t6 i» 

Utdragsbestvrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-07 

Dnr KS 000008/2017 - 900 

Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-06-07 

Sida 

52 av 54 

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, återrapporteras eller som remitterats för 
beredning. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2017-05-31. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutslogg daterad 2017-05-31 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

It l}V 
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KS § 182 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 fram tidssäkrad. Vidare är det högst 
osäkert om anläggning beviljas tillstånd fört ex flisning. 

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktige 2017-05-17, § 110, med 
motiveringen att invänta utredning med alternativa placeringar till Svenstad. 

Underlag till beslutet Jämförelse mellan Svenstad och Förslövsalternativen. 
Sammanställning av tider, återvinningscentral i Båstads kommun. 
Kartor visade vid platsbesök i Förslöv 170601. 

Arbetsutskottets förslag 1. Utifrån landskapsbild, logistik, ekonomi, miljö och hållbarhet får 
förvaltningen i uppdrag att belysa Förslövsalternativen i förhållande till 
Svenstadsalternativet avseende lokalisering av återvinningscentral i Båstads 
kommun. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utifrån landskaps bild, logistik, ekonomi, miljö och hållbarhet får 
förvaltningen i uppdrag att belysa Förslövsalternativen i förhållande till 
Svenstadsalternativet avseende lokalisering av återvinningscentral i Båstads 
kommun. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

fh zw 
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Översyn av näringslivspolicyn 

Sida 

54 av 54 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande översyn av kommunens näringslivspolicy väcks på 
sammanträdet av Moderaterna. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får väckas och förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av 
kommunens näringslivspolicy. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 




