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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

2015-05-13 

Kommunkontoret i Båstad, Sessionssalen, kl. 13.00-17.30 

Bo Wendt (BP), Ordförande. Jäv§ 142 
Gösta Gebauer (C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande§ 142 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Helena Stridh (BP) 
James Johnson (BP)'Uno Johansson (C) 
Katarina Toremalm (MP) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Christer de la Matte (M) 
Åsa Ragnarsson (M) 
Thomas Andersson (FP), närv. § 133-153 

Sida 

1av31 

Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Bo Wendt (BP) § 142, tjg. ers. För Thomas Andersson 
(FP) § 154-159, 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Göran Klang (S) 
Carolin Gräbner (SD) 

Jessica Andersson (S), ej tjg. ersättare 
Henrik Andersson, bildningschef (vik. kommunchef) 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

Göran Klang (S) och Carolin Gräbner (SD) 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 19 maj kl. 17.00. 

Bo W ndt 133-141, 143-159 

Gg,~ta-4 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2015-05-13 

Från och med 2015-05-20 till och med 2015-06-11 

Kommunkontoret i Båstad 

Linda Wahlström 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 

KS § 133 Dnr KS 85/1038 
( Valavjusterare 

KS§l34 DnrKS84/1038 
Godkännande av dagordningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

KS § 135 Dnr KS 000289/2015 - 900 
( Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

KS § 136 Dnr KS 000148/2015 - 904 
Anmälan av delegations beslut till kommunstyrelsen 2015 

KS § 137 Dnr KS 000290/2015 - 903 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 

KS § 138 Dnr KS 000631/2015 - 500 
Ny VA-taxa från och med 2015-07-01 

KS § 139 Dnr KS 000291/2015 - 903 
Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 

KS § 140 Dnr KS 002039/2014 - 900 
Uppföljning av rapport om upphandlingsverksamheten 

KS § 141 Dnr KS 000512/2015 - 900 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

( KS § 142 Dnr KS 000582/2015 - 200 
Anhållan om utredning - fattat beslut om att stoppa ombyggnation av JV9 

KS § 143 Dnr KS 000642/2015 - 900 
Överklagande av Länsstyrelsens beslut om strandskydd 

( KS § 144 Dnr KS 000724/2015 - 500 

Sida 

2 av 31 

Eventuella konsekvenser för kommunens ideella föreningar med anledning av den nya VA-taxan 
från 2015-07-01. 

KS § 145 Dnr KS 000642/2015 - 900 
Införande av läsplattor till förtroendevalda 

KS § 146 Dnr KS 000537 /2015 - 901 
Tillförordnad kommunchef sommaren 2015 

KS § 147 Dnr KS 000504/2015 - 900 
AV Media Skåne - Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 

KS § 148 Dnr KS 001571/2014 - 900 
Medborgarförslag - Förtydligande av riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

KS § 149 Dnr KS 000201/2014 - 604 
Medborgarförslag - Öka flyktingmottagandet i Båstads kommun 

KS § 150 Dnr KS 001170/2014 - 380 
Medborgarförslag- Naturistbad 

KS § 151 Dnr KS 001171/2014 - 300 
Medborgarförslag - Fullmäktige ska anta riktlinjer, så att hänsyn tas till miljölagar och 
riksintressen vid en detaljplanläggning 

KS § 152 Dnr KS 000638/2015 - 100 
Samverkansavtal mellan Polisen och Båstads kommun - 2015-2018 

KS § 153 Dnr KS 000636/2015 - 500 
Omläggning av VA-ledningar i Grevie - begäran om tilläggsanslag 

KS § 154 Dnr KS 002015/2014 - 200 
Försäljning av fastigheten Torekov 98:121 

KS § 155 Dnr KS 001594/2012 - 200 

Sida 

3 av 31 

Omgrävning/omledning av Stensån inom fastigheten Hemmeslöv 6:2 (Åstad) (Växjö Tingsrätt 
(M 1808 och 1809-13) 

KS § 156 Dnr KS 000622/2015 - 200 
Överlåtelse av del av fastigheten Vistorp 7:19 i Förslöv till dels Lindab Profil AB och dels till NP 
Nilsson fastigheter AB 

KS § 157 Dnr KS 001792/2013 - 315 
Detaljplan förVistorp 7:19 (fd Vistorp 8:14 mfl.) i Förslöv 

KS § 158 Dnr KS 000216/2012 - 315 
Detaljplan för Tegelugnslyckan 11och17 (samhanteras med Laxen 6 dnr 218/12) 

KS § 159 Dnr KS 001153/2013 - 315 
Detaljplan för Hemmeslöv 10:10 m.fl. (Heden) 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 4av31 

Beslut 

KS § 133 Dnr KS 85/1038 

Val av justerare 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Göran Klang (S). 

2. Till ersättare för justeraren utses Carolin Gräbner (SD). 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 19 maj 
2015 kl. 17.00. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 5 av 31 

Beslut 

KS § 134 Dnr KS 85/1038 

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Informationpunkterna D och F utgår från dagens sammanträde. Tas med till 
kommunstyrelsen den 10 juni 2015 istället. 

Ny informationspunkt: Ordföranden informerar om pågående 
avtalsdiskussioner med Laholms kommun. 

Ärende nr. 18 utgår från dagens sammanträde. Tas upp på kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 27 maj 2015. 

Extraärende, nr 23 b - Överklagande av Länsstyrelsens beslut om strandskydd. 

Extraärende, nr 23 C - Thomas Andersson (FP) väcker nytt ärende: Hur 
drabbas kommunens ideella föreningar av den nya VA-taxan? 

Extraärende, nr 26 - Detaljplan Hemmeslöv 10:10 - beslut om förnyad 
granskning/utställning. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 

KS § 135 Dnr KS 000289/2015 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

1. Protokoll från CESAM, Centrala samverksamsgruppen. 2015-04-16. 
Dnr. KS 000525/2015 -900. 

2. Protokoll från KPR, kommunala pensionärsrådet, 2015-03-04. 

3. Tilldelningsbeslut - ledarskapsutbildning framtidens chefer. 
Dnr. KS 000553/2015 -900 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av 31 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 7 av 31 

Beslut 

KS § 136 DnrKS000148/2015-904 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 

1. Personalärenden, lista daterad 2015-04-30. 

2. Individ och familj, vuxna, 2015-04-02-2015-04-30. 

3. Teknik och service Valeria Christoffersson. Lista daterad 2015-04-23 

4. Kommunledningskontoret Marianne Fredriksson. Dödsboanmälan. Lista 
daterad 2015-05-04. 

5. Samhällsbyggnad Lisa Rönnberg. Lista daterad 2015-04-13. 

6. Ekonomichef Johan Linden. Beslut att omsätta lån. 

7. Alkoholhandläggare Per-Martin Boklund. Lista daterad 2015-04-23. 

8. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01, (finns på 
www.bastad.se) 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes siJ?:naturer UtdraJ?:sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

Dnr KS 000290/2015 - 903 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 

Sida 

8 av 31 

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. 

( Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad 2015-05-05 godkänns. 

( 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 
2015-05-05 

§ 28, KS 2012-01-11 \ 85/12 
OVK-besiktningar och 
ventilationsanläggningar 

§ 133 - KS 2013-05-08 I 448/13 
Gemensamt löne- och 
pensionscentra i Skåne 
Nordväst 

§ 137 - KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 

,,..... - - -

Beslutslogg kommunstyrelsen 2015 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De som 
servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska 
åtgärdas omgående. 

En återrapportering ska ske till KS i april månad den första fem åren 

Information KS 13 maj 2015 

En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014. 

Information KS 10 juni 2015 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 

TS/ 
Bå-
stad-
hem 

HR-
che-
fen 

HR 
che-
fen 

* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

t:s rJoo ~qo/ 201s -9'03 

Båstadhem arbetar med Nytt 
detta tillsammans med ärende 
teknik och service. kommer i 
Information på KS början av 
2014-03-12. 2015 
Att kommas ihåg av HR- Årligen i 
chefen april må-

nad 
2015-
2018 

HR-avdelningen arbetar Inform-
med att samordna järn- ation 
ställdhetsarbetet igen till 
(CEMR-deklarationen) KS våren 
med andra verksam- 2015 
hetsutvecklande pro-
cesser såsom kommu-
nens chefsutvecklings-
program samt nya mål-
struktur. 

Anna Höckert och Ma-
rianne Malm informe-
rade KS 2014-12-03 om 
detta. 

cf'k... R;Jv 



§ 172, KS 2013-12-18 348/15 Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplaner för ge- Skolchef/ Under handläggning. \ Första 3 -
Handlingsplan för skol- nomförande av skol- och utbildningsprogrammet. bildnings- Totalt 12 handlingspla- sept 2015 
och utbildningsprogram- chef ner kommer tas fram. De 
met första tre planeras 

komma för beslut i sep-
tember 2015. 

§ 197, KS 2014-09-10 201/14 Medborgarförslag ang. ökat mottagande av nyanlända invandräre Bildnings- Svar på medborgarför- I KS 13 maj ~· 
Svar på medborgarförslag 1 chefen I slaget återremitterades 2015 
ang. ökat mottagande av I till VU från KS 201~-0'9-
nyanlända invandrare i 10. Utgickfran. vu 2014-

10-21. Kommer upp på 
VU igen 2014-H-18. 

§ 260, KS 2014-11-12 11377 /14 I Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en riskbedömning och åter- Bildnings- Återkopplas till nämnd Info KS 10 
Aktivitetshus koppla till välfärdsutskottet/nämnden. chefen eller KS? juni 205 

Information på KS 10 juni 
§ 13, KS 2015-01-14 143/15 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för genom-1 Bildning I För handläggning på I Nov/Dec 
Handlingsplan för kultur- förande av kulturprogrammet. Handlingsplanen ska vara färdig senast den och arbete bildning och arbete 2015 
programmet 1 oktober 2015. 

§ 21, KS 2015-01-14 1974/14 Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska Teknik- I För handläggning i för- I Nov/Dec 
Fastställande av evene- vara klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal 3 /2015 för att och ser- valtningen. 2015 
mangstid för 2015 (Utred- kunna gälla från och med 1 januari 2016. vice 
ning gällande översyn av 
riktlinjer och policy för eve-
neman 
§ 58, KS 2015-02-11 436/11 Fokusera i de fortsatta överläggningarna med Skånetrafiken på att få till I Kommun- I Ska informeras ompå KS I KS juni 
Överenskommelse med stånd en fortsatt trafikering av 506:an mellan Båstad och Ängelholm och chefen 2015-06-10 2015 
Skånetrafiken gällande reg- dels förslag till kompletteringstrafik inom kommunen för att skapa ett 
ionbusstrafik i Båstads bättre bussnät. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2015-06-10. 
kommun 

- - - -., 

1ff ?Jrv 



,-.... ,-.. - -

§ 61, KS 2015-02-11 781/14 Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som Samhälls- För handläggning på Tidigast 
Utredning om sänkta in- berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar skydds- samhällsskydd KS juni 
satstider vid akut sjuk- vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. chefen 2015 
domstillstånd 

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-13 och beslu-
tat att avslå ärendet i delen som avser hemtjänstEersonalens medverkan. 

§ 75, KS 2015-03-11 11859/ 
Uppföljning av intern kon- 2013 

I Vid KS 2015-06-10 ska kommunstyrelsen få återkoppling avseende det 
som yrkats vid sammanträdet 2015-03-11. 

I Ekonomi- I För handläggning hos 
chefen ekonomichefen. 

I KS juni 
2015 

tron 2014 

§ 82 - KS 2015-03-11 1747/ Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda Myndig- I På remiss hos myndig- I? 
VA-ledningar Öllövsstrand 2012 anläggningarnas status och kvalitet samt belastnings beräkning. hets- hetsnämnden 

nämnden 

§ 87, KS 2015-03-11 312/ Ärendet remitteras till förvaltningen. Nya bidragsnormer ska vara klara för Teknik I Hos teknik och service I KF Senast 
Uppdatering av bidrags- 2015 beslut senast 25 nov 2015. och ser- för handläggning. 151125 
normer för föreningar vice 

§ 89, KS 2015-03-11 310/ Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera näringslivspolicyn. Förvaltning- Verksam- I Hos verksamhetsutveck- I KS 13 juni 
Kommunens näringslivs- 2015 en får dessutom i uppdrag att i dialog med näringslivsorganisationer ta hetsut- laren för handläggning. 2015 
policy fram förslag till hur skapa en gemensam målbild (kommun, näringsliv och vecklaren 

ideburna sektorn) och vilka resurser som krävs för att göra ett sådant mål-
bildsarbete. 

§ 90, KS 2015-03-11 309/ Ärendet remitteras till förvaltningen. Ärendet ska återkomma till KS efter Trafik- Återkoppling en Första 
Kommunikation: "Hela 2015 avgränsning/förtydligande enligt bilagt yrkande till protokollet. Åter kopp- ingenjö- gång/kvartal. återkoppl. 
Bjäre ska leva" ling av ärendet ska ske till KS 1 gång/kvartal. ren 9 sept 2015 (kvartal 2) 9 sept 

14 okt 2015 (kvartal 3) 2015. 
Januari 2016 kvartal 4 

§ 93, KS 2015-03-11 330/ Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Ärendet ska Trafik- För handläggning i för- I Senast KS 
Enkel gångväg från Ran- 2015 vara färdigt för beslut av KS senast den 14 oktober 2015. ingenjö- valtningen. 151014 
viksterassen till Träd- ren 

~ sv 



§ 94, KS 2015-03-11 383/ Förvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning och kostnadsberäkning Projektin-1 För handläggning i för- I? 
Utredning - ev. nytt re- 2015 av ett nytt reningsverk inom kommunens gränser. genjören valtningen. 
ningsverk i Båstads kom- (Fredrik J) 
mun 
§ 95, KS 2015-03-11 384/ Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsförsörjning- Samhälls- I För handläggning i för- I KS 
Bostadsförsörjningpro- 2015 program för kommunen byggnads- valtningen. 150909 
gram för Båstads kommun chefen 

§ 97, KS 2015-03-11 385/ Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl och konsekvens- Proj~ktin-1 Fö! handläggning i för- I KS 13 juni 
Backaskölan i Grevie - I 201.5 beskrivning på avyttring/rivning av Backaskolan i Grevie. Utredningen. ska genjörefl. valtfiingen. 2015 
kostnadskalkyl och kon- redovisas till kommunstyrelsen senast den 13 maj 2015. (Mia L) 
sekvensbeskriivning av 
a rin rivnin 
§ 98, KS 2015-03-11 478/ Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhälls- I För handläggning i för- I? 
Planläggning av Lind- 2015 byggnads- valtningen. 
ströms backe i Västra chefen 
Karu 
§ 106, KS 2015-04-15 000255/ Uppdaterad anvisning tillämpas för tjänsteskrivelser under ett år, därefter Kansliet För handläggning på Utvärde-
Miljöanalyser inför poli- 2015 görs en utvärdering kansliet ring våren 
tiskt beslut i ärenden 2016 

§ 121, KS 2015-04-15 000502/ Förvaltningen ges i uppdrag att utforma förslag till policy för mat och mål- Måltids- För handläggning på tek- Beslut 
Policy för mat och mål- 2015 tider i kommunen chefen nik och service senast KF 
tider i Båstads kommun 25 nov 

2015 
§ 131, KS 2015-04-15 1000580/ I Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Kansliche- För handläggning på Plan KS 
Ändring av den politiska 2015 fen kommunkansliet sept 2015 
organisationen - KS au 
ska slopas och KS ska 
sammanträda 2 ggr/ må-
nad 
§ 132, KS 2015-04-15 000582/ Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning I Kommun- I För handläggning i för- I KS 13 maj 
Anhållan om utredning - I 2015 juristen , valmingefi 2015 
fattat beslut otn att stoppa 
ombvl!l?nation av JV9 

- - - - SJt. Zv 



~ 112, KS au 2015-04-29 
i\ vsiktsförklaring - ny 
friidrottsanläggning vid 
Örebäcksvallen i Båstad 

000643/ 
2015 

.-. - - --
Beskrivning av uppdraget 

Förvaltningen får i uppdrag att skriva en avsiktsförklaring gällande ny fri- Teknik
idrottsanläggning vid Öre bäcksvallen i Båstad i samarbete med Båstad GIF. och ser-
Avsiktsförklaringen ska tas upp för beslut på kommunfullmäktige den 24 vice 
·uni 2015. 

För handläggning i för
valtningen 

KF 24 juni 
2015 

fk gw 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 9 av 31 

KS § 138 Dnr KS 000631/2015 - 500 

Ny VA-taxa från och med 2015-07-01 

Beskrivning av ärendet NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till 
VA-taxa med bilagor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 17 april 
2014,med tillhörande bilagor. 

Föredragande 

Förslag till beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutkott 2015-04-29 § 92, bilaga. 

Lotten Andersson och Åsa Peetz från NSVA föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ny VA-taxa antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2015 vad gäller 
Anläggningsavgifter (inkl. Taxebilaga 1) och fr.o.m. den 1 januari 2016 vad 
gäller Brukningsavgifter och Särskilda serviceåtaganden mm (inkl 
Taxebilaga 2 och 3), dock undantaget föreslagen årlig nyttoavgift för pool. 

2. Avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av 
avgifterna den 1 januari om huvudmannen så finner lämpligt 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra de tolkningar som krävs vid 
tillämpningen av taxan. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att definiera föreslagen årlig nyttoavgift för 
pool. Uppdraget ska vara klart för beslut senast oktober 2015. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 10 av 31 

KS § 139 Dnr KS 000291/2015 - 903 

lnformationsärenden kommunstyrelsen 2015 

A) Kampanjen Varannan vatten 2015. Skriftlig information. 

B) Hälsofrämjande förstudie. Anna Mo berg+ verksamhetsutvecklare 
Patrik Johansson. 

C) Tennisveckorna 2015. Turistchef Karin Bengtsson. 

D) Bredbandsutbyggnaden på Bjärehalvön. Alexander Jansson Bjäre Kraft. 

E) Information/dialog med Båstad Ridklubb. Ordförande Mats Franzen och 
"hästförälder" Mikael/Magnus? Bertilsson. 

F) Ordförande informerar om pågående avtalsdiskussioner med Laholms 
kommun gällande reningsverk. 

Justerandes shrnaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 

KS § 140 Dnr KS 002039/2014- 900 

Svar på revisionens granskningsrapport avseende 
u pphand I ingsverksa mheten 

11av31 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer följt upp upphandlings
verksamheten i Båstads kommun. Sammanfattningsvis rekommenderar 
revisionen kommunstyrelsen att: 
- Uppdatera riktlinjer och anvisningar med anledning av de förändringar i lagen 
om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1juli2014. 
-Upprätta en instruktion för eller fatta beslut om inköpssamordnargruppens 
mandat och ansvar. 
-Tillse att alla kommunens upphandlingar ska genomföras med hjälp av 
ett IT-upphandlingsstöd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad den 7 april 2015, 
med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 108, 
bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upphandlingsenhetens svar på "uppföljning av rapport om upphandlings
verksamhet" godkänns och vidarebefordras till revisionen såsom 
kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-04-07 

Handläggare: Jeanette Hall 

Dnr: KS 002039/2014 -900 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Tj ä nstes kr i ve I se 

Uppföljning av rapport om upphandlingsverksamheten 

Bakgrund 

1 (2) 

EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer följt upp upphandlingsverksamheten i Båstads 
kommun. Sammanfattningsvis rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att: 
-uppdatera riktlinjer och anvisningar med anledning av de förändringar i lagen om offentlig 
upphandling som trädde i kraft den 1 juli 2014. 
-Upprätta en instruktion för eller fatta beslut om inköpssamordnargruppens mandat och an
svar. 
-Tillse att alla kommunens upphandlingar ska genomföras med hjälp av ett IT
upphandlingsstöd. 

Aktuellt 
Upphandlingsenheten har tagit fram en uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy som ligger 
för beslut hos KS. Denna inkluderar riktlinjer för samtliga ovanstående rekommendationer. 
Även hemsidan, www.bastad.se, och intranätet är uppdaterade enligt de förändringar i lagen 
som trädde i kraft 1 juli 2014. På sidorna finns länkar och dokument som behövs för att ge
nomföra en upphandling eller direktupphandling korrekt. 

Under punkt 3.5 i inköps och upphandlingspolicyn finns detaljerad information om inköps
samordnargruppens ansvar, bl a tillse att avtalsuppföljning sker inom samtliga verksamhets
områden. 

I dagsläget genomförs i princip alla upphandlingar elektroniskt:. I punkt 5. 7 Inköps- och upp
handlingspolicyn föreslås att samtliga upphandlingar över ett halvt basbelopp ska annonseras 
och dokumenteras via elektroniskt upphandlingsstöd. 

Framtid 
Under hösten 2015 kommer elektronisk handel att införas i Båstads kommun. Detta innebär 
förenklad avtalsuppföljning. All dokumentation i avtalsdatabasen sköts idag av upphandlings
enheten. Punkt 5.6 i Inköps- och upphandlingspolicyn ger riktlinjer ang avtalsdatabasen. 

150408\c:\users\jeahall \documents\groupwise\tjs rapport om upphandlingsverksamheten_l .docx\jh 



2 (2) 

Förslag till beslut 
Upphandlingsenhetens svar på "uppföljning av rapport om upphandlingsverksamhet" 
enligt denna tjänsteskrivelse godkänns och vidarebefordras till revisionen såsom svar 
på revisionsrapporten. 

( 

( 

( 

( 



( 
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( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

Dnr. KS 000512/2015 - 900 

Inköps- och upphandlingspolicyför Båstads kommun 

Sida 

12 av 31 

Beskrivning av ärendet Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den 1juli2014, 
vilket föranledde en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy. Dessutom har revisionen gjort en uppföljning av 
rapport om upphandlingsverksamheten där man bl a rekommenderar 
kommunstyrelsen att uppdatera riktlinjer och anvisningar i enlighet med 
dessa förändringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad den 7 april 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Förslag till beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 107, 
bilaga. 

Kommunstyrelsens föreslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun antas. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 

KS § 142 Dnr. KS 000582/2015 - 200 

Anhållan om utredning - fattat beslut om att stoppa 
ombyggnation av JV9 

13 av 31 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) väckte på kommunstyrelsens sammanträde den 15 
april 2015 ett ärende med anledning av den stoppade ombyggnationen av JV9 i 
Grevie och ställde dels ett antal frågor och dels följande yrkanden: En utredning 
ska göras som besvarar de ställda frågorna och denna ska göras av någon 
utomstående konsult, förslagsvis kommunens upphandlade revisions bolag. 
Vidare yrkades att utredningen ska presenteras för Kommunstyrelsen och 
Vård- och omsorgsnämnden vid deras juni-sammanträden. Kommunstyrelsen 
beslutade på ovan nämnda sammanträde att ärendet fick väckas och att det 
skulle skickas till förvaltningen för beredning. 

Underlag till beslutet 

Jäv 

Yrkanden 

Proposition 

Eftersom det inte är lämpligt att förvaltningen granskar de två ordförandenas 
agerande i aktuellt ärende, kan en utomstående konsult anlitas i syfte att 
besvara de frågor som ställts i det väckta ärendet. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström med tillhörande 
bilagor daterad 2015-05-05, bilaga. 

Bo Wendt (BP) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. l:e v ordf. Gösta Gebauer (C) leder sammanträdet 
under detta ärendet. Jessica Andersson (S) går in som tjänstgörande ersättare 
för Bo Wendt (BP). 

Kerstin Gustafsson (M) och Christer de la Motte (M): Bifall till förslagen i det 
väckta ärendet dvs: 

1. En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. 

2. Utredningen ska göras av någon utomstående konsult, förslagsvis kan 
kommunen "revisionsbolag" göra detta. 

Helena Stridh (BP): En utredning ska ej göras. 

Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena varvid han finner att 
en utredning ej ska göras. Omröstning begärs. Följande omröstninggsordning 
godkänns: 

Ledamot som vill att en utredning ska göras röstar JA: 
ledamot som inte vill att någon utredning ska göras röstar NEJ. 

Forts. på nästa sida 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

KS 2015-05-13 
Omröstning 

Beslut 

2015-05-13 

KS § 142 

Forts. anhållan om utredning-fattat beslut om att stoppa 
ombyggnation av JV9 

Omröstningen faller ut med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh (BP X 
James Johnson (BP) X 
Gösta Gebauer (C) X 
Uno Johansson (C) X 
Katarina Toremalm fMP) X 
Kerstin Gustafsson (M) X 
Christer de la Matte (M) X 
Åsa Ragnarsson (M) X 
Thomas Andersson fFP) X 
Ingela Stefansson (S) X 
Göran Klang (S) X 
Carolin Gräbner fSD) X 
Jessica Andersson (S) X 
SUMMA 7 6 

Kommunstyrelsen har således beslutat att en utredning ska göras. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. 

2. Utredningen ska göras av någon utomstående konsult, förslagsvis kan 
kommunen "revisionsbolag" göra detta. 

Sida 

14 av 31 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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DELGIVNINGAR 

Från Båstadhems styrelsemötesprotokoll av den 26.2.2015 - finns på sid 10 i 
våra handlingar-finns ett ärende som kallas JV9. 

Det står i protokollet- "Stopp beslut av nuvarande KSO och VO-nämndens 
ordförande vad gäller ombyggnationen. Juridiskt bindande avtal mellan 
Båstadhem och Vård och Omsorg finns. Jan Ah/ström redogjorde för sin till 
protokollet bifogade skrivelse /}Beträffande beslutsordning mellan 
ledning/styrelse och ägar-representanter i Båstadhem AB.11 

Ett antal frågor önskar jag få besvarade: 

1. Har KSO och VO-ordförande juridiken på sin sida att utdela ett 
nstoppbeslutu i ett självständigt bolag som Båstadhem? 

2. Hur har Båstadhem hanterat detta nstoppbeslut"? 
3. Det står i protokollet att ett avtal finns meffan Båstadhem och Vård och 

Omsorg i detta ärende. Hur har Båstads kommuns förvaltning hanterat 
denna JJStoppbesluts-situation11? 

4. Är detta nstoppbesluf1 behandlat i VO-nämnden eller i 
kommunstyrelsen? Om Ja 1 vilka beslut är fattade? 

5. Vilka konsekvenser har detta nstoppbeslutn fått fram till dags dato för 

Båstadhem och för kommunens förvaltning? 

Därför yrkar jag på att: 

1. En utredning ska göras som besvarar dessa frågor. 
2. Utredning skall göras av någon utomstående konsult1 förslagsvis kan 

kommunens "revisonsbolag11 göra detta. 
3. Utredningen ska presenteras KS och VO-nämnden vid 

junisammanträdena 2015. 

Thomas An"dersson (FP) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 

KS 143 dnr. KS 000956/2010 -830 

Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2015-04-27 ang. 
utvidgade strandskyddsbestämmelser 

15 av 31 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat om det utvidgade strandskyddet för 
Båstads kommun. Kommunen har enligt ursprungligt uppdrag skickat in 
kommunens viljeriktning i ärendet (Kommunfullmäktige 2014-12-17, § 214). I 
Länsstyrelsens beslut finns avikelser från kommunens, där även kommunen 
har uppmanat länsstyrelsen att motivera sitt beslut gällande avvikelserna samt 
förtydliga på vilken juridisk grund man har implementerat flytande strand
skydd. 

Föredragande 

Förslag till beslut 

Båstads kommun har att beslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut för det 
utvidgade strandskyddet i Båstads kommun. Överklagande tiden är satt till tre 
veckor från att kommunen fått ta del av beslutet. Överklagan görs till 
regeringen. 

Planstrateg Magnus Sjeldrup föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun överklagar Länsstyrelsens beslut 2015-04-27, 
dnr. 511-9749-2012 1278. 

2. Båstads kommun anhåller om anstånd till den 30 juni 2015 med att utveckla 
grunderna för överklagandet. 

j usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum: 2015-05-19 

Handläggare: Magnus Sjeldrup 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: KS 000956/2010-830 (dnr. LST 511-9749-2012 1278) 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Regeringen, miljödepartementet 
(skickas till länsstyrelsen Skåne, miljöavdelningen, 2015 15 Malmö. 
Samhällsbyggnad 

Överklagande av Länsstyrelsen beslut 2015-04-27 ang. utvidgade 
strandskyddsområden i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (1) 

Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat om det utvidgade strandskyddet för Båstads kommun. 
Kommunen har enligt ursprungligt uppdrag skickat in kommunens viljeriktning i ärendet 
(Kommunfullmäktige 2014-12-17, § 214). I Länsstyrelsens beslut finns avikelser från kommu
nens, där även kommunen har uppmanat länsstyrelsen att motivera sitt beslut gällande avvi
kelserna samt förtydliga på vilken juridisk grund man har implementerat flytande strand
skydd. 

Aktuellt 
Båstads kommun har för avsikt att överklaga Länsstyrelsens beslut för det utvidgade strand
skyddet i Båstads kommun. Överklagande tiden är satt till tre veckor från att kommunen fått ta 
del av beslutet. Överklagan görs till regeringen. 

Förslag till beslut 

1. Båstads kommun överklagar Länsstyrelsens beslut 2015-04-27, 
dnr. 511-9749-2012 1278. 

2. Båstads kommun anhåller om anstånd till den 30 juni 2015 med att utveckla grun
derna för överklagandet. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 16 av 31 

KS § 144 dnr. KS 000724/2015 -500 

Eventuella konsekvenser för kommunens ideella föreningar 
med anledning av den nya VA-taxan från 2015-07-01 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (FP) väcker nytt ärende på dagens sammanträde med 
anledning av dagens ärende om ny VA-taxa frän 2015-07-01. Thomas önskar 
att förvaltningen ska belysa konsekvenserna för kommunens föreningsliv och 
ta fram förslag på eventuella åtgärder. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

l!JYV \k 

1. Förvaltningen får i uppdrag att, med anledning av den nya VA-taxan, belysa 
konsekvenserna för kommunens föreningsliv och ta fram förslag på 
eventuella åtgärder. 

justerandes siRnaturer UtdraRsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

Dnr KS 000642/2015 - 900 

Införande av läsplattor till förtroendevalda 

Sida 

17 av 31 

Beskrivning av ärendet Våren 2011 lämnade Helena Stridh, Bjärepartiet, in en motion inom ramen för 
( det rubricerade ärendet. Året efter besökte delar av kommunkansliet både 

Laholm och Halmstad, som då börjat arbeta med digitala handlingar och 
läsplattor. Båda kommunerna ansåg att införandet av läsplattor mottagits 
positivt och det hade varit få inkörningsproblem. Motionen avslogs dock 

( 

Underlag till beslutet 

( 

Yrkanden 

Beslut 

med tillägget att teknikutvecklingen på området kommer att bevakas inför 
framtiden. 2015 väcks ärendet på nytt genom ett initiativ från kommunfull
mäktiges presidium om att "papperslösa" sammanträden i möjligaste mån 
ska införas, och att sammanträdeshandlingar enbart ska förmedlas digitalt. 

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 20 april 2015, 
med följande förslag till beslut: 

1. Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten och 
nämnderna (VN, UN och MN) erbjuds en läsplatta. 

2. Sammanträdeshandlingar förmedlas enbart digitalt från och med fjärde 
kvartalet 2015. 

3. Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 350.000 kronor. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett regelverk som omfattar de 
villkor som gäller för lånet av en läsplatta m.m. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 111, 
bilaga. 

Christer de la Matte (M): Bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen efter 
följande justeringar: Punkt 2 stryks. Ny formulering punkt 4: Förvaltningen får i 
uppdrag att upprätta ett regelverk som omfattar de villkor som gäller för lånet 
av en läsplatta samt en utbildning för handhavandet m.m. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten och 
nämnderna (VN, UN och MN) erbjuds en läsplatta. 

2. Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 350.000 kronor. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett regelverk som omfattar de 
villkor som gäller för lånet av en läsplatta samt en utbildning för 
handhavandet m.m. 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 18 av 31 

KS § 146 Dnr KS 000537 /2015 - 901 

Tillförordnad kommunchef sommaren 2015 

Beskrivning av ärendet Det finns i organisationen ingen formellt utsedd permanent ersättare för 
kommunchefen vid kortare frånvaro. I princip förväntas en tfkommunchef 
endast lösa akuta frågeställningar av formell karaktär, men skulle ett krisläge 
uppstå bör det finnas en person på plats med de formella befogenheter 
kommunchefen har. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad den 7 april 2015. 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 110, 
bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bildningschef Henrik Andersson förordnas som tillförordnad kommunchef 
under nedan angivna tidsperioder: 

2015-05-07 - 2015-05-17 
2015-07-20 - 2015-08-23 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

Dnr KS 000504/2015 - 900 

AV Media Skåne - Hemställan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014 

Sida 

19 av 31 

( Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2014 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 

( 
Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

( 

( 

direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad den 19 april 2015, 
med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 109, 
bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2014. 

2. Bokslut och verksamhets berättelse för 2014 läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 20 av 31 

KS § 148 Dnr KS 001571/2014 - 900 

Svar på medborgarförslag angående förtydligande av riktlinjer 
som beslutats av kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet  har den 3 november 2014 lämnat in ett medborgarförslag där 
han föreslår att kommunfullmäktige ska revidera sina Riktlinjer för 
ortnamnsverksamheten i Båstads kommun, då dessa riktlinjer enligt honom 
inte följs. Ett tillägg i texten föreslås som lyder: Observera! Dessa riktlinjer 
behöver inte följas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad den 
15 april 2015. 

Förslag till beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 106, 
bilaga. 

Kommunstyrelsens färsiga till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 

KS § 149 Dnr KS 000201/2014 - 604 

Svar på medborgarförslag angående ökat mottagande 
av nyanlända invandrare 

21av31 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget har inkommit den 10 februari 2014 från . 
Förslaget innebär sammanfattningsvis att Båstads kommun ska öka 
flyktingmottagandet samt att kommunen ska tillhandahålla praktikplatser, 
jobb och bostäder för dessa personer. Ärendet återremitterades i 
Välfärdsutskottet den 10 september 2014 och utgick i utskottet 21 oktober. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Patrik Sumner, daterad den 22 juli 2014. 

Förslag till beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 105, 
bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige kommer även framöver att ha en öppen dialog med 
Länsstyrelsen för att vid behov temporärt öka mottagandet av nyanlända 
invandrare. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

Dnr KS 001170/2014- 380 

Svar på medborgarförslag angående naturistbad 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit ett medborgarförslag från  med 
önskemål om att Båstads kommun utser en stäcka av 

Sida 

22 av 31 

( Segelstorp/Ängelsbäcksstrand som naturistbad. 

Underlag till beslutet 

( 
Förslag till beslut 

( 

( 

Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad den 15 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 104, 
bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes si1maturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

Dnr KS 001171/2014- 300 

Svar på medborgarförslag angående hantering av 
riksintressen i kommunens planprocesser 

Sida 

23 av 31 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns planeringsarbete bedrivs i enlighet med de lagar och regler 
( som styr denna del av den kommunala verksamheten. I Plan- och bygglagen 

samt Miljöbalken finns regler om hur Riksintressen ska beaktas vid 
upprättande av översiktsplan, fördjupningar av densamma samt detaljplaner 
och miljökonsekvens-beskrivningar och självklart förhåller sig kommunens 
planering till rådande lagstiftning. Av redovisad anledning finns därför inget 

( behov av de åtgärder som medborgarförslaget föreslår. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

( 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg, daterad den 
17 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 103, 
bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2015-05-13 

Dnr KS 000638/2015 - 100 

Samverkansavtal mellan Polisen och Båstads kommun -
2015-2018 

( Beskrivning av ärendet Detta avtal är en överenskommelse mellan Båstads kommun och Polis
myndigheten Nordvästra Skåne i syfte att öka folkhälsan, tryggheten och 
säkerheten i Båstads kommun under 2015-2018. 

Sida 

24 av 31 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson, daterad den 27 mars 
2015, med tillhörande bilaga. 

Beslut 

( 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 98, 
bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Samverkansavtalet mellan Polisen och Båstads kommun godkänns och 
antas enligt bilaga. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Samverkansavtal för ökad folkhälsa, trygghet 
och säkerhet i Båstads kommun 2015-2018 

1 (2) 

Detta är en överenskommelse mellan Båstads kommun och Polismyndigheten Nordväst för att 
öka folkhälsan, tryggheten och säkerheten i Båstads kommun under 2015-2018. 

Syfte 

För att förbättra folkhälsan, tryggheten och säkerheten i Båstads kommun krävs samarbete över 
organisationsgränser och redan idag sker samarbete mellan kommun och polis inom flera områ
den. Samverkan kan dock utvecklas och denna överenskommelse syftar till att främja, utveckla 
och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. 

Utifrån en gemensam problembild och arbete i projektform skall konkreta åtgärder göras för att 
öka tryggheten och säkerheten i Båstads kommun. 

Samverkansavtalet syftar även till att stödja polisens intentioner i den nya polisorganisationen. 
Polisen i Sverige är från och med 2015-01-01 en myndighet med en tydligare inriktning att sam
verka med kommunerna. Polisen vill därför genomföra medborgardialoger mm i syfte att stärka 
samverkan med kommunen och dialogen med allmänheten. 

Avtalsperiod 

Överenskommelsen gäller under tiden 1april2015 - 31december2018. 

Samverkansorganisation 

Välbefinnanderådet 
Välbefinnanderådet är Båstads kommuns samverkansforum för brottsförebyggande-, folkhälso
och krishaneringsfrågor. I samverkan ges medlemmarna möjlighet till att delge varandra kun
skaper och erfarenheter om respektive verksamhet och det stärker i sin tur samverkan mellan 
kommun och Polis. Välbefinnanderådet har ett viktigt ansvar att inspirera, entusiasmera och 
stötta medarbetarna. 

En gång per kvartal redovisar Polisen den senaste kvartalsrapporten för brottsstatistik i Båstad. 
Denna ligger som underlag till den gemensamma problembilden. Däremellan har Polisen och Bå
stads kommun regelbundna avstämningar och informationsutbyten. 
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2 (2) 

Samverkansarbetet bedrivs i form av ämnesinriktade arbetsgrupper /projektgrupper där repre
sentanter från berörda verksamheter tillsätts utifrån aktuella områden. 

Välbefinnanderådet rapporterar till Kommunstyrelsen i Båstads kommun. 

Handlingsplan 

Kommunfullmäktige antog 2013 ett program för hälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 
för perioden 2013-2020. Programmet ger en övergripande viljeinriktningen till arbetet med en 
handlingsplan. 
Kommunstyrelsen antog 2014 en handlingsplan för hälsa, trygghet och säkerhet. Handlingspla
nen anger konkreta insatser för att omsätta inriktningsmålen i programmet till handlingar och 
åtgärder. 

Inom ramen för detta samverkansavtal kommer Båstads kommun och Polisen tillsammans att 
fokusera arbetet kring de prioriterade områdena: 

Förebyggande insatser kring alkohol, narkotika och tobak 
Förebyggande insatser kring trafik 
Brottsförebyggande insatser kring stöld- och tillgreppsbrott 
Trygghetsskapande åtgärder 
Bättre service till kommuninvånarna och införa en gemensam kundtjänst i kommunhuset 

Antaget program och handlingsplan bifogas till detta avtal samt finns under: 
www.bastad.se/kommun-samhalle/om-kommunen/kommunens
organisati on /verksamhetsomraden /samhallsskydd I 

Uppföljning 

Polisen återrapporterar löpande resultatet av genomförda trygghetsmätningar och aktuell brotts
statistik. Öppna Jämförelser "Trygghet och säkerhet", som görs årligen, mäter också våldsbrott 
samt stöld- och tillgreppsbrott. Dessa mätningar jämför utvecklingen i såväl den egna kommunen 
som i jämförelse med andra kommuner. 
Program och handlingsplan följs årligen upp i kommunens årsbokslut. 

Datum 

Båstads kommun 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Datum 

Polismyndigheten Nordväst 

Anders Ekberg 
Tf Lokalpolischef 

( 

( 

( 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 153 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

Dnr KS 000636/2015 - 500 

Omläggning av VA-ledningar i Grevie- begäran om 
tilläggsanslag 

Sida 

25 av 31 

( Beskrivning av ärendet Trafikverket har för avsikt att asfaltera Järnvägsgatan i Grevie. Gatan har sedan 
tidigare inte funnits med i den beläggningsplan som NSVA:s reinvesteringsplan 
är synkroniserad med utan frågan från Trafikverket kom akut under april om 
vi har några ledningar som behöver läggas om inför deras asfaltering. 

( Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 20 april 
2014. 

Yrkanden 

Förslag till beslut 

( 

( 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 93, 
bilaga. 

Christer de la Matte (M): Bifall till föreliggande förslag till beslut samt följande 
tillägg: Asfalteringen ska ske skyndsamt. Förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med en tidsplan för asfalteringen. 

Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett tilläggsanslag på 3 mkr beviljas till årets VA-investerings budget till 
projektet "Omläggning av VA-ledningar i Grevie". 

2. Asfalteringen ska ske skyndsamt. Förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med en tidsplan för asfalteringen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

Dnr KS 002015/2014- 200 

Försäljning av fastigheten Torekov 98:121 

Sida 

26 av 31 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 2015 att ge förvaltningen i uppdrag 
( att via mäklare ta fram förslag till köpekontrakt med intressent för fastigheten 

Torekov 98:121. Som utropspris sattes 3,7 mkr med möjlig budgivning 
därutöver. I tillhörande tjänsterskrivelse står bland annat att kommunstyrelsen 
ska godkänna köpekontrakt innan tecknande. Förvaltningen kontaktade 
mäklare Stigbertils i Båstad, med vilka Båstads kommun har ramavtal, för en 

( försäljning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

( 

( 

~IV q~ 

Tjänsteskrivelse från tf teknisk chef Sven-Inge Granlund, daterad den 15 april 
2015, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 94, 
bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bilagt köpekontrakt godkänns. 

2. Verksamhetsområdeschef för Teknik och service ges i uppdrag att 
underteckna köpekontraktet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



( 

( 

Säljare 

Köpare 

Köpeobjekt, 
~, 

Överlåtelseförklaring 

Köpeskilling 

Tillträdesdag 

§ 1 Betalning av 
köpeskilling 

Båstad Kom.mun 
269 80 Båstad 

 
 

 

  

Fastigheten Båstad Torekov 98: 121 
Skrattmåsvägen, 269 77 Torekov 

I det följande kallad fastigheten. 

Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. 

212000-0944 

 
 

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av 

TRE MILJONER SJUHUNDRATUSEN KRONOR 

2015-05-19, eller annat datum enligt överenskommelse. 

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: 

1. Betalar handpenning 2015-04-14 genom insättning på 
Fastighetsmäklarens klientmedelskonto nr 6730-552992542 
i Handelsbanken. 

2. Betalar kontant på tillträdesdagen 

3 700 000:-

370 000:-

3 330 000:-

111-del 

112-del 
112-del 

( SU1Illlla 3 700 000:-

( 
§ 2 Inteckningar och 
pantbrev 

§ 3 Rättigheter och 
belastningar 

§ 4 Fastighetens skick 

§ 5 Ansvar för skada 

Stigbertils Mäklare i Båstad 

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. 

Säljaren garanterar: 

- att fastigheten på tillträdesdagen ej belastas av penninginteckningar. 

Säljaren garanterar: 

- att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av servitut eller nyttjanderätter. 
- att fastigheten har del i följande samfälligheter eller gernensamhetsanläggningat: Båstad 
Torekov GA:3 avsende gator, gatubelysning och ge-vägar. 

Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen. 

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdes dagen ansvarar 
säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren 
orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda 
över. 

OP-953396 

Box 1083, Köpmansgatan 13, 269 21 BÅSTAD 
Telefon 0431-700 59 f~/t/ 
Telefax 0431-721 13 t7 

Internet www.stigbertils.com 



FORTS KÖPEKONTRAKT 

§ 6 Äganderättens 
övergång samt fördelning 
av intäkter och kostnader 

§ 7 Myndighets beslut, 
rådighetsinskränkning, 
anslutningsavgifter 

§ 8 Lagfarts- och 
lånekostnader 

§ 9 Kontraktsbrott 

§ 10 Överlämnande av 
handlingar samt nycklar 

§ 11 Pantförskrivning 

Stigbertils Mäklare i Båstad 

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen 
vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten. 

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på 
tillträdesdagen. 

Kostnader hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan 
köparen svarar för kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. 

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att 
beta!ningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari 
respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av 
fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som 
angivits ovan. 

Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten 
belöp ande 

- gatukostnadsersättning 
erlagts. 

Säljaren garanterar att åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet 
inte föreligger. 

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader 
vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren. 

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till 
skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom 
rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och 
kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas 
även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. 

Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand 
regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skaffi!. handpenningen ska köparen 
snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren 
snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska 
ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklaiprovision i samband 
med försäljningen av fastigheten. 

Sedan köpeskilling betalats enligt de i I §angivna villkoren, ska säljaren till köparen 
överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som 
behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna aktuellt 
utdrag ur fastighetsregistret, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar 
rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. 

Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på köparens 
bekostnad ansöka om nya inteckningar pch hjälpa till vid köparens pantförskrivning av 
pantbrev avseende fastigheten innan köparen beviljats lagfart. 

Box 1083, Köpmansgatan 13, 269 21 BÅSTAD 
Org.nr: 556741-8818 

Telefon 0431-700 59 
Telefax0431-72113 

Internet www.stigbertils.com 

( 

( 



FORTS KÖPEKONTRAKf 

Utväxling av kontraktet 

Säljarens underskrift 

Bevittning säljare 

Köparens underskrift 

Bilaga 

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var 
sitt. 

Båstad 2015-04-

För Båstad Kommun 

Sven-Inge Granlund 

Ovanstående säljares namnteckning/ar bevittnas 

(Namn) (Namn) 

Lidingö 2015-04-

  

Följande bilagor tillhör köpekontraktet: Fastighetsutdrag från Lantmäteriverket, 
obj ektsbeskrivning samt avstyckningskarta. 

OP-953396 

Brg.01.2012-11-22 ,...,.,..~ -----------------==='-
="'"'-'="-=-'-'-=~~~~~~~~~~~-MÄKlARSAMfLJNDET 

Stigbertils Mäklare i Båstad 
Box 1083, Köpmansgatan 13, 269 21 BASTAD 

Telefon 0431-700 
Telefax 0431-721 13 

Internet www.stigbertils.com 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 27 av 31 

KS § 155 Dnr KS 001594/2012 - 200 

Omgrävning/omledning av Stensån inom fastigheten 
Hemmeslöv 6:2 (Åstad) (Växjö Tingsrätt (M 1808 och 1809-13) 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen fattade 2012-10-10 beslut i fråga för omgrävning av Stensån. 
Intensionerna i projektet har varit att utveckla en del av de ideer från Eble 
arkitektkontor som var det vinnande bidraget i arkitekttävlingen för nya 
Hemmeslöv. I det vinnande bidraget föreslog man en omgrävning av Stensån. 
Avsikten med om-grävningen var att skapa en kvalitetshöjning i form av 
rekreation och öka tillgängligheten till å-rummet samt erosionsäkra slänterna. 
Finansieringen av om-grävningen skulle rymmas inom exploateringsings
projektet, som då gick under namnet Å-stad. Inledningsvis var tanken att 
Båstads kommun skulle exploatera mark som kommunen hade förvärvat av 
Trafikverket. Exploateringen omfattade fastigheten Hemmeslöv 5:9 (se bilaga 
2) och var ett led i utvecklingen av den nya stadsdelen kring den nya stationen. 
Utifrån tävlings bidragets skisser för området prövades möjligheten för bostads 
bebyggelse för Hemmeslöv 5:9. Efter en djupare analys av de geologiska 
förutsättningarna för området visade utredningarna att den initiala tanken med 
bostads bebyggelse inte går att realisera i den utsträckning som tävlings 
bidraget föreslog. Utredningarna visar att delar av marken inte är lämplig för 
bebyggelse. Mot bakgrund av svårigheterna med att exploatera fastigheten 
Hemmeslöv 5:9 faller även finansieringsmöjligheterna för omgrävningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planstrateg Magnus Sjeldrup daterad 2015-04-20, bilaga. 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 102, 
bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Vattendomsansökan för omgrävningen av Stensån återkallas. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 28 av 31 

KS § 156 Dnr KS 000622/2015 - 200 

Överlåtelse av del av fastigheten Vistorp 7:19 i Förslöv till dels 
Lindab Profil AB och dels till NP Nilsson Fastigheter AB samt 
överenskommelse om exploateringsavtal reglerade infra
strukturåtgärder i anslutning till de överlåtna fastigheterna. 

Beskrivning av ärendet Under år 2007 upprättade Båstads kommun en detaljplan som möjliggör 
utbyggnad av kommunens mark för industriändamål avseende bladen fastighet 
som nu är namngiven till Vistorp 7:19 i Förslöv. Fastigheten gränsar i öster mot 
Lindab Profil AB :s fastighet. Bolaget och kommunen förde i anslutning till 
planarbetet en dialog om att bolaget vid behov skulle beredas möjlighet att 
förvärva en del av den planlagda marken. NP Nilsson Fastigheter AB har under 
en tid gemensamt med Båstads kommun övervägt olika alternativ till att 
säkerställa förvärv av mark som är lämplig för bolagets långsiktiga verksamhet. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden daterad 2015-04-28 
med tillhörande bilagor, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 100, 
bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun tecknar köpekontrakt, Avtal 05/2015 jämte tillhörande 
exploateringsavtal, med Lindab Profil AB varvid kommunen överlåter ca 
36.050 kvadratmeter av fastigheten Vistorp 7:19 för en köpeskilling om 60 
kr per kvadratmeter och i övrigt på i avtalen angivna villkor. 

2. Båstads kommun tecknar köpekontrakt, Avtal 05/2015 jämte tillhörande 
exploateringsavtal, med NP Nilsson Fastigheter AB varvid kommunen 
överlåter ca 43.860 kvadratmeter av fastigheten Vistorp 7: 19 för en 
köpeskilling om 60 kr per kvadratmeter och i övrigt på i avtalen angivna 
villkor. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 

KS § 157 Dnr KS 001792/2013 - 315 

Detaljplan Vistorp 7:19 m.fl. (Vistorps industriområde 
i Förslöv) - Beslut om antagande 

29 av 31 

Beskrivning av ärendet Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft den 2 januari 2009. Planen 
omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och 
handel med skrymmande varor. Båstads kommun och Trafikverket äger 
marken med byggrätt. Ett sammanhängande område om cirka 80.000 kvm ägs 
av kommunen. Området gränsar till Lindab och kommunen har på bolagets 
begäran reserverat del av området, cirka 35.000 kvm, till bolaget. 
Överläggningar mellan kommunen och bolaget har ägt rum i syfte att närmare 
precisera bolagets behov av ytterligare verksamhetsyta och hur bolagets 
framtida byggnadsbehov kan tillgodoses inom planområdet. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark, daterad den 17 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 101, 
bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-04-27 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: 1792/13-315 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Per Sellden 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2015-04-27 
2. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2015-04-27 
3. Plankarta, daterad 2015-04-27 
4. Illustrationsplan, daterad 2015-04-27 

Samråd har skett med: 

1 (2) 

Per Sellden- exploateringsingenjör, Fredrik Jönsson - projektingenjör, Magnus Sjeldrup -
planstrateg, John Börjesson - bygglovsarkitekt, Ingemar Lundström - teknisk chef, And
reas Jansson - trafikingenjör, Johan Sendelius - NSVA, Trafikverket, Länsstyrelsen i Skåne 

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 m.fl. fastigheter, Vistorps 
industriområde i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län - antagande 

Ärende 
Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft 2009-01-02. Planen omfattar i allt väsentligt 
byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Bå
stads kommun och Trafikverket äger marken med byggrätt. 

Ett sammanhängande område om cirka 80 000 m2 ägs av kommunen. Området gränsar till 
Lindab och kommunen har på bolagets begäran reserverat del av området, cirka 35 000 
mz, till bolaget. 

Överläggningar mellan kommunen och bolaget har ägt rum i syfte att närmare precisera 
bolagets behov av ytterligare verksamhetsyta och hur bolagets framtida byggnadsbehov 
kan tillgodoses inom planområdet. 

I mars 2013 tog NP Nilssons Trävaru AB kontakt med kommunen med begäran om att få 
reservera ett markområde om cirka 50 000 m2 beläget väster om väg 105 i anslutning till 
masshanteringen från tunnelprojektet. Begäran bekräftades i brev 2013-03-07. I en fort
löpande diskussion om en lösning av bolagets markbehov har bolaget angivit att det plan
lagda området invid det markområde som reserverats för Lindab under vissa villkor skulle 
kunna tillgodose bolagets långsiktiga markbehov. 

Bakgrund 
Planbesked för Vistorp 7:19 (f.d. Vistorp 8:14) beviljades av Kommunstyrelsen 
2013-11-13. 2014-03-12 beslutad Kommunstyrelsen att detaljplanen får sändas ut på 
samråd. 
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Planförslag var utställt för samråd under perioden 2014-05-30 - 2014-07-15. Inkomna 
yttranden sammanställdes och kommenterades i en samrådsredogörelse. 

2014-10-20 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet att godkänna de föreslagna revidering
arna enligt samrådsredogörelsen, daterad 2014-10-06 samt att ställa ut planförslaget för 
granskning. 

Planförslag var utställt för granskning under perioden 2014-11-03 till 2014-11-30. In
komna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande, se bi
laga 1. 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats sedan utskicket till KSAU (handlingarna var daterade 
2015-03-20). 

Planhandlingarna är nu reviderade i enlighet med granskningsutlåtande, daterat 2015-
04-27. I de nya handlingarna är planbestämmelsen "Oljeavskiljare / oljeskärm ska finnas 
från körytor och andra förorenade ytor" borttaget. Planområdet ligger delvis inom 
skyddszon för vattentäkt "Vistorp 7:19" som omfattas av Vattenskyddsföreskrifter. Gäl
lande regler inom vattenskyddsområde ska följas oavsett planbestämmelse. Samhälls
byggnad vill heller inte ange särskilda tekniska lösningar i detaljplanen efter som vi strä
var efter långsiktiga hållbara lösningar. Detta motverkas av att koppla bestämmelser till 
tekniska lösningar som snabbt kan bli ersatta av nya. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner 
och antar detaljplanen för del av Vistorp 7:19 m.fl fastigheter, Vistorps industriområde i 
Förslöv, Båstads kommun, Skåne län. 

Förslag till beslut: 
Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, 
daterat 2014-04-27. 

BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnad 
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Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-05-13 30 av 31 

KS § 158 DnrKS000216/2012-315 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11och17 (sam hanteras med 
Laxen 6 dnr 218/12) 

Beskrivning av ärendet Ägarna till fastigheterna Tegelugnslyckan 11 (Borgen) och Tegelugnslyckan 17 
(Danska glassbaren) vill utveckla sina fastigheter genom att riva tillbyggnaden 
till Borgen (Madison), samt Danska glassbaren och huset bakom den, för att 
sedan uppföra ett nytt hus längs gatan och ytterligare hus inne på gården. Man 
tänker sig huvudsakligen bostäder, men även möjlighet till komersiella lokaler i 
bottenvåningen mot Köpmansgatan. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad den 17 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 § 99, 
bilaga. 

Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 godkänns för samråd. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

Dnr KS 001153/2013 - 315 

Detaljplan för Hemmeslöv 10:10 m.fl. (Heden) -
Beslut om förnyad granskning I utställning 

Sida 

31av31 

( Beskrivning av ärendet 2013-05-08 gav Kommunstyrelsen positivt besked angående planbesked och 

( Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

beslutade dessutom att detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter 
får ställas ut på samråd, se bilaga 1. Syftet med detaljplanen var att göra det 
möjligt att bebygga fastigheterna Hemmeslöv 10:9 och del av Hemmeslöv 
10:10, med bostäder i form av blandad bebyggelse och fribyggartomter, för att 
kunna möta den stora efterfrågan på kommunala tomter. Inom planområdet 
fanns dessutom en handfull bostadsfastigheter som idag saknar detaljplan, se 
bilaga 2 och 3. Planförslag arbetades fram av Samhällsbyggnad i Båstads 
kommun enligt planprocess för normalt planförfarande. 

Planförslag var utställt för samråd under perioden 2014-04-03 - 2014-05-15. 
Inkomna yttranden sammanställdes och kommenterades i en samråds
redogörelse. Därefter tog Samhällsbyggnadsutskottet beslut om att sända ut 
planförslaget för granskning. Planförslag var utställt under perioden 2014-11-
03 till 2014-11-30. 

Inför antagande av detaljplanen har fastighetsägaren till Hemmeslöv 10:9 valt 
att avbryta planarbetet för hans fastighet, se bilaga 4. 

För att fullfölja Kommunstyrelsens beslut 2013-05-08 om att planlägga del av 
Hemmeslöv 10:10 måste detaljplanen arbetats om. Huvudsyftet är fortfarande 
att möjliggöra byggnation av bostäder i form av blandad bebyggelse och 
fribyggartomter. I det fortsatta planarbetet kommer gatustruktur att behöva 
justeras. Likaså kommer naturmark för exempelvis rekreation och 
fördröjningsytor för dagvatten att ses över. Planområdet omfattar cirka 16,6 
ha, 166 000 m2, se bilaga 5. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från planarkitekt Camilla Nermark 
daterad 2015-05-11, bilaga. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utifrån ovan angivna förutsättningar sända ut nytt detaljplaneförslag för del 
av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv på förnyad 
granskning/ utställning. 

2. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Planavgift kommer att 
tas ut av berörd fastighetsägare vid bygglovgivning inom planområdet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 




