
[llJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Sida 

1 av34 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, tisdagen den 20 mars 2018 kl 09.00-16.25. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGS BEVIS 

Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Christer de la Matte (M) 
Gösta Gebauer (C) 

Eddie Grankvist (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Thomas Nerd (S), ej tjänstgörande ersättare 
Kerstin Gustafsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Thomas Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Geiger, kommundirektör, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Ola Andersson, huvudskyddsombud, del av mötet 
Ingrid Pihlsgård, huvudskyddsombud, del av mötet 
Ingela Stefansson (S). Ersättare: Gösta Gebauer (C). 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 2 7 mars kl. 17.00. ') D 
_-f.. -Af,l..~+'/~>.d,A~=-"~===----------Paragrafer ~. 

' ') 

capYlillaEOO~~ ....-

Bo Wendt 

Ingi,;6on 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-03-20 

Från och med 2018-03-28 till och med 2018-04-19 

Henrik Andersson 

§§ 42-71 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 

KS § 42 Dnr KS 001376/2017 - 903 
Val av justeringsperson 

KS § 43 Dnr KS 001377 /2017 - 903 
Godkännande av dagordningen 

KS § 44 Dnr KS 000029/2018 - 903 
Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 45 Dnr KS 001308/2017 - 900 
Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport- 2017 /057871 
(Omedelbar justering - se separat protokoll) 

KS § 46 Dnr KS 000030/2018 - 900 
lnformationspunkter 

KS § 47 Dnr KS 000966/2016 - 315 
Detaljplan för Repslagaren 22 m f1 - Beslut om granskning 

KS § 48 Dnr KS 001340/2017 - 412 
Bron 1 m fl, Torekovs hamn - Beslut om planuppdrag 

KS § 49 Dnr KS 000523/2017 - 600 
Namnsättning av nytt vård- och omsorgs boende och ny gata i Förslöv 

KS §SO Dnr KS 001309/2017 - 600 
Optimal förskoleorganisation - akuta åtgärder 

KS § 51 Dnr KS 000028/2018 - 903 
Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen avseende 
kommunstyrelsens ansvarsområden 

KS § 52 Dnr KS 000248/2018 - 350 
Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2019, 2018-12-09 och ett år framåt 

KS § 53 Dnr KS 000673/2017 - 700 
Förstudie - Nytt gruppboende enligt LSS 

KS § 54 Dnr KS 000720/2017 - 380 
Bryggor i Torekov- gåvobrev 

KS § 55 Dnr KS 000266/2018 - 200 
Köpekontrakt för del av Vistorp 7:111 i Förslöv 

KS § 56 Dnr KS 000283/2018 - 200 
Försäljning av kommunal mark- Vistorp 7:84 i Förslöv 

justerandes signaturer 

$hJ' I) 

Sida 

2 av 34 

Utdragsbestvrkande 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

KS § 57 Dnr KS 000304/2018 - 200 
Försäljning av kommunal mark - del av fastigheten Hålarp 4:197 

KS § 58 Dnr KS 000305/2018 - 200 
Försäljning av kommunal mark- del av fastigheten Hålarp 4:197 

KS § 59 Dnr KS 000903/2017 - 200 
Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten Hemmeslöv 5:60 (fd. Hemmeslöv 5:9) 

KS § 60 Dnr KS 000010/2018 -100 
Remiss av betänkande "Ett land att besöka". En samlad politik för hållbar turism 
och växande besöksnäring 

KS § 61 Dnr KS 000303/2018 - 906 
Årsredovisning 2017 för Båstads kommun 

KS § 62 Dnr KS 000224/2018 - 905 
Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KS § 63 Dnr KS 000225/2018 - 905 
Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KS § 64 Dnr KS 000226/2018 - 905 
Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KS § 65 Dnr KS 000222/2018 - 900 
Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 

KS § 66 Dnr KS 000124/2018 - 903 
Svar på granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 

KS § 67 Dnr KS 001328/2017 - 604 
Integrationspris 2017 

KS § 68 Dnr KS 000300/2018 - 902 
Väckt ärende: Översyn och revidering av Personalpolitiskt program för Båstads kommun 

KS§69 DnrKS000134/2018-902 
Psykosocial arbetsmiljöenkät i kommunhuset 

KS § 70 Dnr KS 000342/2018 - 903 
Väckt ärende: Utöka budgetberedningen med nämndernas presidium 

KS § 71 Dnr KS 000343/2018 - 900 
Väckt ärende: Ta fram en värdegrund för Båstads kommun 

Sida 

3 av 34 

]usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 001376/2017 - 903 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 

Sida 

4av34 

För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar 
vid varje sammanträde. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, 
utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till 
ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir istället 
föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 27 mars kl. 17.00. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/JW l \) 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS §43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 001377 /2017 - 903 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av34 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 
Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Utgår: 

Ärende om befolkningsprognos utgår. 

Väckta ärenden: 

§ 70, Utöka budgetberedningen med nämndernas presidium. 

§ 71, Ta fram en värdegrund för Båstads kommun. 

Nya informationspunkter: 

b) Gaia 

c) Bio Scala 

d) Ravinen 

e) Båtsmannen 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS §44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000029/2018 - 903 

Sida 

6 av34 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS §45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 001308/2017 - 900 

Sida 

7av34 

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport - 2017 /057871 

Beskrivning av ärendet Paragrafen justeras omedelbart, se separat protokoll. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

cW l) I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000030/2018 - 900 

I nformationspu nkter 

A) Närvaro/frånvaro SFI. Rektor Ewa Nilsson. 

Sida 

8 av34 

B) GAIA-projektet. Kristina Geiger, kommundirektör, Bo Wendt, kommunalråd. 

C) Bio Scala. Bo Wendt, kommunalråd och Helene Steinlein, kulturskolechef. 

D) Ravinen - om inbjudan. Bo Wendt, kommunalråd och Kristina Geiger, 
kommundirektör. 

E) Båtsmannen. Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 

lusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS §47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

DnrKS000966/2016-315 

Detaljplan för Repslagaren 22 m fl - Beslut om granskning 

Beskrivning av ärendet Planförslag för Repslagaren 22 har reviderats efter samrådet. Nästa steg i 
planprocessen är att det reviderade förslaget ställs ut för granskning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-13 av planarkitekt Emma Johansson, 
Planbeskrivning med bilagor. 

Förvaltningens förslag Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 m.fl fastigheter i Båstad, Båstads 
kommun godkänns för att ställas ut för granskning 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 m.fl fastigheter i Båstad, Båstads 
kommun godkänns för att ställas ut för granskning. 

Sida 

9 av34 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-13. 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000966/2016 - 315 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. i Båstads kommun - beslut om 
granskning 

Förslag till beslut 

KSau beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 m.tl fastigheter i Båstad, Båstads kommun 
godkänns för att ställas ut för granskning. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslag för Repslagaren 22 har reviderats efter samrådet. Nästa steg i planprocessen är att 
det reviderade förslaget ställs ut för granskning. 

Bakgrund 
Båstad Tennis och Hotell AB har 2016-02-15, och komplettering 2016-07-15, inkommit med en 
begäran om planbesked för Repslagaren 22 m.tl. fastigheter. För att möjliggöra de tillbyggnads
förslag som berör hotellet samt legalisera de avvikelser som redan har gjorts behöver en ny 
detaljplan upprättas. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-12 § 187 att förslag till detaljplan för Repslagaren 22 
m.tl. får upprättas samt att samråd får hållas. 

Förslag till detaljplan har varit utställd för samråd under tiden 2017-10-09 - 2017-11-17. In
komna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse (Bilaga 4) 
och planhandlingarna (bilaga 1-3) har reviderats i enlighet med samrådsredogörelsen. 

Aktuellt 
Planförslaget har efter samråd reviderats. Nästa skede i planprocessen är att det reviderade 
förslaget ställa ut för granskning. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Sakägare, allmänhet och remissinstanser ges tillfälle att lämna synpunkter på det reviderade 
planförslaget. 

Verksamhet 
Planarbetet fortsätter i enlighet med lagstadgad process. 

Ekonomi 
Planen finansieras i sin helhet av fastighetsägaren. 

180327\fel! talet l<an inte representeras i angivet format.\ha ~!{/' 



2 (2) 

Miljökonsekvensanalys 
En behovsbedömning har gjorts i samband med planarbetet. Ett genomförande av planen be
döms inte medföra betydande miljökonsekvenser. 

Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Samhällsbyggnad 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Samrådsredogörelse 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef, planchef 



Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS§ 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 001340/2017 - 412 

Bron 1 m fl, Torekovs hamn - Beslut om planuppdrag 

Sida 

10 av 34 

Beskrivning av ärendet Gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte 
bebyggelsen inom området. Reglering av bebyggelse och användning finns 
istället i en bilaga till arrendeavtalet. Otydligheterna gällande var som tillåts 
och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. 
Behov finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling 
samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar 
behandlas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-06 av planarkitekt Emma Johansson, 
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden, MN 2017-11-2 3 § 14 2, med 
bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Detaljplan för Bron 1 m fl får upprättas och samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 

3. För att finansiera uppdraget avsätts 250 tkr från de medel som står till 
kommunfullmäktiges förfogande under 2018 och 200 tkr från de medel som 
står till kommunfullmäktiges förfogande under 2019. 

4. Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden Christer de la Matte (M): Planen finansieras genom 250 tkr från de medel som 
står till kommunfullmäktiges förfogande för 2018 och resterande 200 tkr tas 
med i budget 2019. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på ovanställda yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
1. Detaljplan för Bron 1 m fl får upprättas och samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

3. Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

4. Planen finansieras genom 250 tkr från de medel som står till 
kommunfullmäktiges förfogande under 2018 och resterande 
200 tkr tas med i budget 2019. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 11av34 

KS §49 Dnr KS 000523/2017 - 600 

Namnsättning av nytt vård- och omsorgsboende och 
ny gata i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. 
Den föreslagna lokaliserinen är under prövning i en detaljplaneprocess som är 
inne i sin slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för 
själva boendet och ett gatunamns för den nya väg som planeras byggas till det 
nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområdet. Namnkommitten 
har tidigare föreslagit namnet Lingården. Kommunstyrelsen återremitterade 
ärendet för att ge vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter 
på förlaget. Vård och omsorgsnämnden anser fortfarande att namnet ska vara 
"Haga Park". Namnförslaget bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak 
förväxlingsskäl, men hagamarkanknytningen bör föras vidare och istället 
föreslås namnen "Linhagen" och "Linvägen" för att anknyta till lin bastun i 
området. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08 av samhällsbyggnadschef Roger Larsson. 

Förvaltningens förslag 1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv namn ska vara "Linhagen". 
2. Den nya vägen som går upp till vård- och omsorgsboendet ska ha namnet 
"Linvägen". 

Föredragande Samhällsbyggnads chef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Inge Henriksson (BP), Ingela Stefansson (S), Gösta Gebauer (C) och Christer de 
la Matte yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag "Haga Park" till 
namn på vård- och omsorgs boendet i Förslöv. 

Propositionsordningar 

Beslut 

Ingela Stefansson (S): bifall till förvaltningens förslag på namnet "Linvägen" för 
vägen upp mot nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 
arbetsutskottet bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv namn ska vara "Haga Park". 

2. Den nya vägen som går upp till nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv ska 
ha namnet "Linvägen''. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 001309 /2017 - 600 

Optimal förskoleorganisation - akuta åtgärder 

Sida 

12 av 34 

Beskrivning av ärendet Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. I maj är det omöjligt att erbjuda 
förskoleplats inom garantiperioden ( 4 månader). En utökning av lokaler måste 
till för att täcka kommande behov av platser. Det akuta behovet bör lösas med 
moduler i Västra Karup och sannolikt även i Båstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12 av förskoleutvecklare Birgitta Berseus. 

Förvaltningens förslag 1. Snarast etablera en modul i Västra Karup för att utöka antalet 
förskoleplatser. 
2. Uppföljning av behov av lokaler för förskolan inför hösten 2018 den 17 / 4 och 
22/5 i arbetsutskottet. Om behov kvarstår etablera en modul i anslutning till 
Päron byns förskola inför hösten 2018. 

Föredragande Förskoleutvecklare Birgitta Berseus föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Christer de la Matte (M): bifall till förvaltningens 
förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Snarast etablera en modul i Västra Karup för att utöka antalet 
förskoleplatser. 

2. Uppföljning av behov av lokaler för förskolan inför hösten 2018 den 17 /4 och 
22/5 i arbetsutskottet. Om behov kvarstår etablera en modul i anslutning till 
Päronbyns förskola inför hösten 2018. 

fusterandes sil!;naturer Utdra1?;sbestvrkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 13 av 34 

KS § 51 Dnr KS 000028/2018 - 903 

Politisk styrgrupp för framtida investeringar i 
skolorganisationen avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområden 

Beskrivning av ärendet Ett flertal utredningar med att ta fram en för- och grundskoleorganisation har 
pågått en tid. Det fortsatta arbetet med att få beslut i fastighetsinvesteringar 
behöver få vägledning och en bred politisk förankring genom en politisk 
styrgrupp. Med en politisk styrgrupp skulle det fortsatta arbetet med 
fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som underlag inför beslut av 
programhandlingar, projektering och genomförande. Styrgruppen får också 
löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar 
avseende status, tidplan och ekonomi. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2018-03-07, §68 med yrkande att 
definiera styrgruppens uppdrag och mandat. 

Protokollsutdrag KS 2018-03-07, § 68, 
Tjänsteskrivelse daterade 2018-02-08 av teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS§ 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000248/2018 - 350 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2019, 
2018-12-09 och ett år framåt 

Sida 

14 av 34 

Beskrivning av ärendet Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om tillköp av kollektivtrafik för 
trafikåret 2019, d.v.s. 2018-12-09 och ett år framåt. Under 2018 gör Båstads 
kommun tillköp av trafik motsvarande SO% av kostnaderna för linje 523. 
Förvaltningen föreslår för trafikåret 2019 ett oförändrat tillköp för linje 523 
samt ett nytt tillköp i form av en förlängning av vissa turer för linje 501 till 
Apelrydsskolan/Norrviken. Syftet med det nya tillköpet är att 
skolskjutsintegrera linjetrafiken för Apelrydsskolan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterade 2018-03-01 av trafikingenjör Alexander E Johanzon, 
med bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen förordar att Skånetrafiken behåller dagens turutbud och 
upplägg för linje 501 och linje 525 under trafikåret 2019. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att meddela Skånetrafiken att kommunen för 
trafikåret 2019 önskar göra oförändrade tillköp på linje 523, samt önskar 
förlänga vissa turer på linje 501 till/från Apelrydsskolan. 

Föredragande Trafikingenjör Alexander E Johanzon. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen förordar att Skånetrafiken behåller dagens turutbud 
och upplägg för linje 501 och linje 525 under trafikåret 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att meddela Skånetrafiken att kommunen för 
trafikåret 2019 önskar göra oförändrade tillköp på linje 523, samt önskar 
förlänga vissa turer på linje 501 till/från Apelrydsskolan. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

6W \ \\ 



rllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

DnrKS000673/2017-700 

Förstudie - Nytt gruppboende enligt LSS 

Sida 

15 av 34 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie för planering av LSS
gruppboenden. För att uppfylla behoven de närmaste tio åren så behövs det 
byggas två nya LSS-gruppboenden med vardera sex lägenheter och allmän 
utrymmen. Förstudien föreslår att de ska byggas i Förslöv och Hemmeslöv där 
nya bostadsområden byggs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07 av teknik- och servicechef 
Jan Bernhardsson. 

Förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att: 
1. Upprätta en programhandling för byggnation av LSS-gruppboende i 
Hemmeslövsområdet. 
2. Upprätta en programhandling för framtida byggnation av LSS-gruppboende i 
Förslövsområdet. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och vård- och omsorgschef Emma 
Pihl föredrar ärendet. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Förvaltningen får i uppdrag att: 
1. Upprätta en programhandling för byggnation av LSS-gruppboende i 
Hemmeslövsområdet. 

2. Upprätta en programhandling för framtida byggnation av LSS-gruppboende 
i Förslövsområdet. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000720/2017 - 380 

BryggoriTorekov-gåvobrev 

Sida 

16 av 34 

Beskrivning av ärendet Elin Ax informerar om utredning avseende gåvobrev till bryggor i Torekov. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar till sig informationen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

'brt \ \\ 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 17 av 34 

KS § 55 Dnr KS 000266/2018 - 200 

Köpekontrakt för del avVistorp 7:111 i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en 
verksamhetstomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads 
kommun har upprättat ett förslag till köpehandling för överlåtelsen som 
omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 7:111, till en köpeskilling om 
544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet under villkor att 
de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets 
§ 6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs 
på tillträdesdagen ska Båstads kommun söka om fastighetsbildning 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-06 av exploateringsingenjör Susanna 
Almqvist. 
Köpekontrakt mellan Båstads kommun och Bjäre Biovärme AB. 

Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan 
Båstads kommun och Bjäre Biovärme AB. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C) med bifall från Christer de la Motte (M): Ärendet remitteras 
till myndighetsnämnden för yttrande över eventuella miljöstörningar. 

Propostionsordning 

Beslut 

Bo Wendt (BP): tilläggsyrkande till Gösta Gebauers yrkande: utifrån framtida 
bostads bebyggelse. 

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla båda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för yttrande över eventuella 
miljöstörningar utifrån framtida bostads bebyggelse. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

3rv 1 \\ 



Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000283/2018 - 200 

Försäljning av kommunal mark - Vistorp 7:84 i Förslöv 

Sida 

18 av 34 

Beskrivning av ärendet Företaget Bjäre Invest AB har fört dialog med Båstads kommun med avsikt att 
säkra dotterbolaget Kranpunkten ABs verksamhet i Förslöv genom ett förvärv 
av kommunens fastighet Vistorp 7:84. 
Ett förslag till köpekontrakt har upprättats innebärande att bolaget förvärvar 
fastigheten Vistorp 7:84 för en köpeskilling om 700 400 kronor för att sedan, 
genom fastighetsreglering, föra den till den egna fastigheten Vistorp 7:101. 
Villkoren för överlåtelsen framgår av upprättat förslag till köpekontrakt som 
bolagets företrädare undertecknat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-06 av exploateringsingenjör Susanna 
Almqvist. 
Köpekontrakt mellan Båstads kommun och Bjäre Invest AB. 

Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan 
Båstads kommun och Bjäre Invest AB. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan 
Båstads kommun och Bjäre Invest AB. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

pt/ \ \) 



rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000304/2018 - 200 

Sida 

19 av 34 

Försäljning av kommunal mark- del av fastigheten Hålarp 4:197 

Beskrivning av ärendet Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för 
Hålarp 4: 197 m.fl. Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på 
fastigheten som tidigare använts som skoltomt. Skolbyggnaden är riven och 
förhandling har förts med Grexploatering AB (dotterbolag till Första Villan), 
genom teknik och service i syfte att få tillstånd en lämplig bebyggelse och ett 
avtal om överlåtelse av marken. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats och 
undertecknats av Grexploatering AB innebärande att kommunen överlåter 11 
600 kvm tomtmark för en köpeskilling om 2 750 000 kronor. Tillträdet är i 
köpekontrakten villkorat med krav om bygglov och köpeskillingens erläggande. 
Har villkoren inte uppfyllts senast den 1 september 2018 så faller avtalet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 av exploateringsingenjör Susanna 
Almqvist, med bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt avseende 
försäljningen av fastigheten Båstad Hålarp 4: 197 till Grexploatering AB. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Yrkanden Christer de la Matte (M): bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt avseende 
försäljningen av fastigheten Båstad Hålarp 4: 197 till Grexploatering AB. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000305/2018 - 200 

Sida 

20 av 34 

Försäljning av kommunal mark - del av fastigheten Hålarp 4:197 

Beskrivning av ärendet Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för 
Hålarp 4: 197 m.fl. Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på 
fastigheten som tidigare använts som skoltomt. 
I anslutning till exploateringsområdet ligger bostadsfastigheten Hålarp 4:213 
som ägs av Anton Waltersson. Anton Waltersson aviserade tidigt sitt intresse 
att förvärva en del av kommunens fastighet som angränsar till den egna i östligt 
läge och förhandlingar har förts för att möjliggöra en sådan marköverföring. Ett 
förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering innebärande att 
ca 3 70 kvm av fastigheten Hålarp 4: 197 överlåts till ett värde om 228 kr /kvm 
har upprättats och Anton Waltersson har undertecknat köpehandlingen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 av exploateringsingenjör Susanna 
Almqvist. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överenskommelse/ansökan 
om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Yrkanden Christer de la Motte (M): bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överenskommelse/ansökan 
om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197. 

justerandes sie:naturer Utdrae:sbestvrkande 

1?1-v , \\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000903/2017 - 200 

Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten 
Hemmeslöv 5:60 (fd. Hemmeslöv 5:9) 

Sida 

21av34 

Beskrivning av ärendet Eraora AB inkom den 15 februari 2018 till kommunen med en begäran om 
förlängning av köpekontraktets§ 7 då man inte kunnat leverera de 
bygghandlingar som avtalats om i kontraktets§ 8 till den 1 mars 2018. Bolaget 
begär förlängning av villkoret till den 1 september 2018 med grund i nödvändig 
omprojektering av byggnad och markdisponering. Förlängningen innebär att 
bolaget medges en tidsfrist om fem månader. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-06 av exploateringsingenjör Susanna 
Almqvist. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen bifaller inkommen begäran från Eraora AB om förlängning 
av det ingångna köpekontrakets § 7. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Yrkanden Christer de la Motte (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen bifaller inkommen begäran från Eraora AB om förlängning 
av det ingångna köpekontraktets§ 7. 

justerandes siITTJaturer Utdragsbestvrkande 

!/;tv' l \) 



IJl:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000010/2018 -100 

Sida 

22 av 34 

Remiss av betänkande "Ett land att besöka". En samlad politik 
för hållbar turism och växande besöksnäring 

Beskrivning av ärendet Vi instämmer i stort med förslaget att öka besöksnäringens och turismens 
bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet 
och att ett Nationellt besöks-näringsforum inrättas för att jobba vidare med de 
strategier som utredaren föreslagit. Vi välkomnar ett samlat grepp på detta 
område. I dokumentet följer specifika kommentarer på betänkandets olika 
delar. Remissvar ska skickas till näringsdepartementet senast den 6 april 2018. 
Kommunstyrelsen behöver ta beslutet på aprilmötet med omedelbar justering. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28 av näringslivsstrateg Helena Ivarsson. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar bifogat remissvar som sitt eget. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen antar bifogat remissvar som sitt eget. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000303/2018 - 906 

Årsredovisning 2017 för Båstads kommun 

Sida 

23 av 34 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2017 uppgick till 16,5 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse i förhållande till budget med 1,6 mkr. Resultatet för 2016 var 14,8 
mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för ev. reavinster uppgår 2017 till 
15,8 mkr. 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 120,5 mkr, jämfört med 120,8 mkr året 
innan, varav ca 4 7 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 40 mkr togs under 
året och kommunen amorterade drygt 15 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
ökade med 39 mkr till 56 mkr. 
Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 
ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål 
var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när 
del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev 
därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock 
därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella 
bidrag. Då inflationen under 2017 uppgick till ca 1,8 procent innebär det att 
den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är 7,6 mkr. 
VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +3, 7 mkr under 2017. 
Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA
kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 
2017 till 12,6 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu 
uppgår till ca 16,3 mkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20 av ekonomichef Elisabet Edner, 
Årsredovisning 2017. 

Förvaltningens förslag 1. Upprättad årsredovisning för 2017 godkänns. 
2. Resultatet för 2017 och balansräkning per den 31 december 2017 fastställs i 
enlighet med årsredovisningen. 
3. Av resultatet öronmärks 7,6 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 101,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 16,3 mkr. 

Fördragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Yrkanden Christer de la Matte (M): Nämnderna inkommer till kommunstyrelsen med 
handlingsplaner för att hålla budget 2018. 

Gösta Gebauer (C) : Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag 
till beslut. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[il.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
arbetsutskottet bifallit dessa. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Sida 

24 av 34 

Nämnderna ska inkomma till kommunstyrelsen med handlingsplaner för att 
hålla budget 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000224/2018 - 905 

Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Sida 

25 av 34 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att 
anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell 
justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har 
delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15 av ekonomichef Elisabet Edner, 
Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägardirektiv för 
Kommunassuras Syd Försäkrings AB. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägardirektiv för 
Kommunassuras Syd Försäkrings AB. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000225/2018 - 905 

Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Sida 

26 av 34 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att 
anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell 
justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har 
delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15 av ekonomichefElisabet Edner., 
Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägaravtal för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägaravtal för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

6;,v '\) 



rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000226/2018 - 905 

Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Sida 

27 av 34 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är sedan 2 004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att 
anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell 
justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har 
delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-17 av ekonomichef Elisabet Edner, 
Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Föredragande EkonomichefE!isabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~h/ I\) 



JjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 28 av 34 

KS § 65 Dnr KS 000222/2018 - 900 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 
för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Notering 

Beslut 

I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av 
sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt 
från nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-17 av ekonomichef Elisabet Edner. 

Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C), Christer de la Motte (M) och Ingela Stefansson (S) avstår 
från att delta i beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 66 Dnr KS 000124/2018 - 903 

Svar på granskning av kommunens hantering av arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till 
förtroendevalda. I granskningsrapporten framkommer rekommendationer för 
kommunstyrelsen och kommunens nämnder. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Baserat på kommunrevisionens rekommendationer föreslår kommunstyrelsen 
en rad åtgärder för att hantera uppmärksammade brister. Eftersom processen 
kring nytt arvodesreglemente är i slutfasen föreslås att den processen får 
fullföljas först. Därefter bör tillämpningsinstruktioner uppdateras och 
regelverk förtydligas om så behövs. 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-13 av nämndsekreterare Olof Nilsson, med 
bilagor. 

Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och sänder det till 
kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och sänder det till 
kommunrevisionen. 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 001328/2017 - 604 

lntegrationspris 2017 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppgift att utse vinnare av 
Integrationspriset för 2017. 

Sida 

30 av 34 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12 av integrationsstrateg Nike Sandberg, 
med bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Bjäre Zonta-klubb till mottagare av 
2017 års integrationspris. 

Föredragande Integrationsstrateg Nike Sandberg föredrar ärendet. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Bjäre Zonta-klubb till mottagare 
av 2017 års integrationspris. 

Motivering: Bjäre Zonta-klubb har visat ett stort engagemang för nyanländas 
inkludering och delaktighet i kommunen vilket är viktigt för alla som bor och 
verkar i kommunen. Bjäre Zonta-klubb bygger broar som gör att 
kommuninvånare förstår varandra bättre och skapar gemenskap i kommunen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000300/2018 - 902 

Väckt ärende: Översyn och revidering av Personalpolitiskt 
program för Båstads kommun 

Sida 

31av34 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet, genom Gösta Gebauer, väcker nytt ärende angående Båstads 
kommuns personalpolitiska program. Vid genomläsning av programmet och 
utfallet som vi ser det, med begränsad erfarenhet av hela tidsperioden, föreslår 
vi en ordentlig översyn av personalpolitiska programmet. Det behövs en 
översyn dels för uppdatering av fakta, dels för uppdatering till dagens syn på 
personalpolitik och effekter. 
Centerpartiet föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ge förslag till 
förändringar. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000134/2018 - 902 

Psykosocial arbetsmiljöenkät i kommunhuset 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en arbetsmiljöenkät i 
kommunhuset. Resultatet redovisas. 

Underlag till beslutet Resultat av arbetsmiljöenkät i kommunhuset. 

Föredragande Verksamhetsstödschef Fredrik Hedesand, HR-chef Philipp Seuffer och 
HR-strateg Angelica Persson. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar till sig informationen. 

Sida 

32 av 34 

j usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

Dnr KS 000342/2018 - 903 

Väckt ärende: Utöka budgetberedningen med 
nämndernas presidium 

Sida 

33 av 34 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ett nytt ärende avseende att utöka 
budgetberedningen med nämndernas presidier. Då nämnderna har eget 
budgetansvar är det av högsta vikt att de deltar och får ett helhetsperspektiv 
på budgetprocessen. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-20 

DnrKS000343/2018-900 

Väckt ärende: Ta fram en värdegrund för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Christer de la Matte (M) väcker ett nytt ärende att ta fram en värdegrund 
för Båstads kommun. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

34 av 34 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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