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KSau § 103 Dnr KS 000010/2020 - 100 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson (BP). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt (BP). 

3. Protokollsjusteringen äger rum den 30 juni kl. 14:00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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. 

usterandes si naturer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-25 

Dnr KS 000009/2020 - 100 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet A. Näringslivspolicy, Erik Lid berg 

B, Uppstart av FÖP Torekov, Klara Harmark-Peters 

C. Familjen Helsingborgs Infrastruktur och Kollektivtrafikstrategi, Klara 
Harmark-Peters 
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D. Statusuppdatering av arbetet med Regionplanen, Klara Harmark-Peters 

E, Affärsplan för VA 2021, NSVA 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Översyn och revidering av Personalpolitiskt program för 
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Beskrivning av ärendet Enligt KS 000300/2018 § 104, KS 2018704?04 väcktes ärendet att se över och 
revidera Personalpolitiskt program för Båstads kommun. 

Genom ärende KS 000907 /20219-100 inleddes Projekt 
medarbetarskap/Ledarskapspolicy som även innefattar en revidering av 
Personalpolitiska programmet, därför kan ovan väckt ärende avslutas. Se 
bifogad projektplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer med tillhörande bilaga, 2020-06-
04. 

Föredragande HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Ärende KS 000300/2018-902 avslutas då det i enligt med tidigare beslut i 
ärende KS 000907 /2019-100 pågår en översyn och revidering av 
personalpolitiska programmet. 

Beslut 

2. Arbetet redovisas för kommunstyrelsen varje halvår. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Ärende KS 000300/2018-902 avslutas då det i enligt med tidigare beslut i 
ärende KS 000907 /2019-100 pågår en översyn och revidering av 
personalpolitiska programmet. 

2. Arbetet redovisas för kommunstyrelsen varje halvår. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-25 

Dnr KS 000321/2020 - 800 

Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 

Beskrivning av ärendet Revidering av reglementet för Båstads kommuns miljöpris i syfte att öka 
antalet nomineringar samt stärka prisets kvalitet och betydelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson lvarsson med 
tillhörande bilagor, 2020-05-14. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Miljöpriset delas ut vartannat år. 

2. Miljöpriset kan erhållas mer än en gång. 
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Beskrivning av ärendet Region Halland har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för 
2020-2024 med utblick mot 2050 som är på samråd till 7 september 2020. 
Båstads kommun har i samverkan med Laholms kommun och Halmstads 
kommun tagit fram ett delvis gemensamt samrådsyttrande i syfte att belysa 
frågor som är viktiga för våra kommuner ur ett mellanregionalt och 
mellankommunalt perspektiv. Båstads kommun har även kompletterat det 
kommungemensamma yttrandet med ytterligare synpunkter. I yttrandet tas 
trafikeringen av Västkustbanan och Markarydsbanan upp, men även betydelsen 
av en framtida fast förbindelse Helsingborg-Helsingör och det starka 
kollektivtrafikstråket Laholm-Mellbystrand-Båstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters med tillhörande 
bilaga, 2020-06-15. 

Föredragande Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns 
samrådsyttrande på Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2020-2024 och 
att detta expedieras till Region Halland. 

Yrkanden Ordförande yrkar på följande tillägg: 

I Båstads kommuns yttrande ska det framgå att Båstads kommun motsätter sig 
en möjlig avveckling av krösatågstrafiken längs Halmstad-Nässjö järnväg. 
Resonemanget är att med en framtida höghastighetsjärnväg i Värnamo är det 
bra att upprätthålla persontågstrafiken längs järnvägen och att kunna bibehålla 
kopplingen mellan de västra och östra delarna av landet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns 
samrådsyttrande på Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2020-2024 och 
att detta expedieras till Region Halland. 

2. I Båstads kommuns yttrande ska det framgå att Båstads kommun motsätter 
sig en möjlig avveckling av krösatågstrafiken längs Halmstad-Nässjö järnväg. 
Resonemanget är att med en framtida höghastighetsjärnväg i Värnamo är det 
bra att upprätthålla persontågstrafiken längs järnvägen och att kunna bibehålla 
kopplingen mellan de västra och östra delarna av landet. 

usterandes si naturer 
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Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:14 m. fl, Tuvelyckan etapp 2, 
område A, B & C, i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län -
Beslut om samråd 

Beskrivning av ärendet Planområden avseende område A, B och C är belägna i anslutning till Båstads 
station och Inre Kustvägen i Hemmeslöv och omfattar del av fastigheterna 
Hemmeslöv 5:4, 5:9, 5:14, S:3 samt Hemmeslöv 5:30, 5:61. 

Planområde A omfattar cirka 8 ha, område B och C cirka 11,8 ha och 
sammantaget omfattar detaljplanerna cirka 19,5 ha (19 5000m2). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark med tillhörande bilagor, 
2020-06-15. 

Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark och planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag I<'.ommunstyrelsen medger att förslag till detaljplaner för Tuvelyckan etapp 2, 
område A, B & C, i Hemmeslöv, Båstad får ställas ut för samråd. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplaner för Tuvelyckan etapp 2, 
område A, B & C, i Hemmeslöv, Båstad får ställas ut för samråd. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Upphävande av planuppdrag för Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs 
Herrgård) 

Beskrivning av ärendet Upphävande av tidigare beslut om planuppdrag avseende fastigheten 
Hemmeslöv 9:6 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv, Båstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden med tillhörande bilagor, 2019-08-
14. 

Föredragande Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Planuppdrag för Hemmeslöv 9:6 m.fl. upphävs. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Planuppdrag för Hemmeslöv 9:6 m.fl. upphävs. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 111 DnrKS000427/2020-600 

Hyresavtal provisoriska moduler Östra Karups skola 

Beskrivning av ärendet I samband med den renovering som genomfördes 2015 av Östra Karups skola 
F-6 inhyrdes provisoriska skolmoduler med sex klassrum. Skolmodulerna 
beslutades att behållas då antal elever ökade och att en intilliggande 
kommunägd fastigh et som inte var ändamålsenlig för skolans verksamhet 
såldes. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Efter genomgång av lokalbehov för skolan kan två av sex klassrum i 
skolmodulerna avyttras. Förvaltningen har tagit fram ett nytt hyresavtal för de 
kvarvarande fyra klassrummen. Beslut har tagits att påbörja en förstudie och 
framtagande av programhandling avseende Östra Karups skola gällande 
specialsalar och ett till två klassrum. Byggnationen planeras att genomföras 
2023. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson samt skolchef 
Inga-Britt Henriksson med tillhörande bilaga, 2020-06-18. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna nytt hyresavtal 
daterat 2020-04-20 för provisoriska skolmoduler i Östra Karup, på grund av att 
behovet av yta har minskat. 

2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
inom befintlig budget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna nytt hyresavtal 
daterat 2020-04-20 för provisoriska skolmoduler i Östra Karup, på grund av att 
behovet av yta har minskat. 

2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
inom befintlig budget. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 112 Dnr KS 000403/2019 - 100 

Svar på motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Miljöpartiet, om att utreda ett införande av 
vattenmätare till alla hushåll i kommunen. Motionen besvaras genom en 
sammanfattning kring ärendet gjord av NSVA som belyser genomförbarheten 
att införa vattenmätare till bostadsfastigheter och vilka ekonomiska aspekter 
det finns att ta hänsyn till. Förvaltningen föreslår att få i uppdrag att vidare 
utreda de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för ett införande av 
vattenmätare till samtliga VA-kunder i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 
2020-06-15. 

Föredragande Verkställande direktör på NSVA UlfThysell och exploateringsingenjör Andreas 
Jansson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad. 

Beslut 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA vidare utreda de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna kring ett införande av 
vattenmätare till samtliga VA-anslutna fastigheter i Båstads kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA vidare utreda de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna kring ett införande av 
vattenmätare till samtliga VA-anslutna fastigheter i Båstads kommun. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


