
[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2017-12-06 1 av42 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 6 december 2017 kl. 10.00-17.30. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Thomas Nerd (S) 
Christer de la Motte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Hans Grönqvist (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD), §§ 269-298, jäv§ 294 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD), § 294, §§ 299-304 
Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Ingela Stefansson (S) 
Ib Nilsson (C), tjg. ers. för Uno Johansson (C), jäv§ 294 
Håkan Mörnstad, tjg. ers. för Uno Johansson, § 294 

Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 269-293, §§ 295-298, Håkan Mörnstad 
(BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 269-293, §§ 295-305, Catharina Elofsson, kanslichef, 
Kristina Geiger, kommunchef, Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Thomas Nerd. Ersättare: Thomas Andersson. 

Kommunkontor t;-4 åstad, måndagen den 11 december 2017 kl. 16.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2017-12-06 

Från och med 2017-12-12 till och med 2018-01-03 

Henrik Andersson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

In nehå 1 lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

KS § 269 Dnr KS 000003/2017 - 903 
Val av justeringsperson 

KS § 270 Dnr KS 000004/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen 

KS § 271 Dnr KS 000189/2016 - 604 
Integrationsplan för Båstads kommun - Uppföljning 

KS § 272 Dnr KS 000553/2017 - 905 
Hantering av överskott från flyktingverksamhet 

KS § 273 Dnr KS 001083/2017 - 603 
Höjning av taxan för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

KS § 274 Dnr KS 001111/2017 - 500 
Avfallstaxa 2018 

KS § 275 Dnr KS 000798/2017 - 905 
Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 

KS § 276 Dnr KS 000956/2017 - 700 
Avtal för nyttjande av samlingslokal Vången inom Malens trygghets boende 

KS § 277 Dnr KS 000641/2016 - 900 
Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag på förbunds ordning med bilagor 
samt medlemsdirektiv 

KS § 278 Dnr KS 001280/2017 - 906 
Firmateckning - lagsökning, betalningsföreläggande mm 

KS § 279 Dnr KS 001281/2017 - 906 
Firmateckning - giro och bankräkningar 

KS § 280 Dnr KS 000882/2017 - 900 
Policy för arbetskläder 

KS § 281 Dnr KS 000942/2016 - 100 
Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 

KS § 282 Dnr KS 001078/2017 - 900 
Granskning av kommunens hantering av inventarieförteckningar 

KS § 283 Dnr KS 001217 /2017 - 315 
Detaljplan för Västra Karup 1:36, Prästgården - Beslut om planbesked 

KS § 284 Dnr KS 001259/2016 - 315 

Sida 

2 av42 

Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Trollbäckenområdet - Beslut om antagande 

justerandes signaturer - Utdragsbestvrkande 
<. 

1fv /hl 



lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

KS § 285 Dnr KS 000032/2016 - 300 
Inriktnings dokument för Grevies utveckling - Beslut om antagande 

KS § 286 Dnr KS 001060/2017 - 900 
Ägarstyrning - Förslag till principer och plan för aktiv ägarstyrning 

KS § 287 Dnr KS 000345/2017 - 900 
Regler för styrdokument i Båstads kommun 

KS § 288 Dnr KS 000910/2017 - 901 
Instruktion för kommundirektören 

KS § 289 Dnr KS 000267 /2017 - 903 
Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av partistöd 2019-2022 

KS § 290 Dnr KS 001371/2016 - 903 
Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

KS § 291 Dnr KS 001572/2013 - 500 
Avtal om delägarinträde i Sydvatten 

KS § 292 Dnr KS 001231/2017 - 906 
Omfördelning och utökning av investerings budget VA för 2018 

KS § 293 Dnr KS 001102/2017 - 500 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

KS § 294 Dnr KS 001485/2016 - 200 
Förlängning av Förvaltningsavtal Il mellan Båstadhem AB och Båstads kommun 

KS § 295 Dnr KS 000770/2012 - 500 
Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

KS § 296 Dnr KS 001508/2016 - 600 
Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola - Provisoriska lokaler 

KS § 297 Dnr KS 000518/2017 - 600 
Program för ombyggnation av Västra Kamps skola - Provisoriska lokaler 

KS § 298 Dnr KS 000501/2017 - 900 
Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

KS § 299 Dnr KS 001232/2016 - 900 
Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och verksamhet 

KS § 300 Dnr KS 000007 /2017 - 900 
Informationspunkter 

KS § 301 Dnr KS 000008/2017 - 900 
Beslutslogg för kommunstyrelsen 

Sida 

3 av42 

justerandes signaturer ..--, Utdrags bestyrkande 

tltl "r l 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

KS § 302 
Delgivningar 

Dnr KS 000005/2017 - 900 

KS§303 DnrKS000006/2017-904 
Anmälan av delegationsbeslut 

KS § 304 Dnr KS 001313/2016 - 200 

Sida 

4av42 

Väckt ärende: Utredningsuppdrag till förvaltningen avseende fastigheten Plommonet i Båstad 

KS § 305 Dnr KS 000569/2017 - 600 
Uppföljning av Skolinspektionens förelägganden avseende vuxenutbildning 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 5 av42 

KS § 269 Dnr KS 000003/2017 - 903 

Val av justeringsperson 

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

Beslut 

I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, 
uppifrån och ner, utifrån 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. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas N erd (S). 

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

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 11 december kl. 16.00. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 270 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

DnrKS000004/2017-903 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

6av42 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Utgår: Optimal förskoleorganisation - akuta åtgärder. 

Extra ärende: Uppföljning av Skolinspektionens förelägganden avseende 
vuxenutbildning (Omedelbar justering). 

Väckt ärende: Utredningsuppdrag till förvaltningen avseende fastigheten 
Plommonet i Båstad. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 271 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 000189/2016 - 604 

lntegrationsplan för Båstads kommun - Uppföljning 

Sida 

7 av42 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen i Båstad antog 2016-12-14 en integrationsplan. Planen 
beskriver den övergripande viljeriktningen och dess mål när det kommer till 
mottagande av nyanlända och främjar goda förutsättningar för etablering och 
delaktighet i kommunen. Därtill fastslår den ansvarsfördelning och uppföljning 
när det kommer till utvärdering och uppföljning av arbetet kring integration. 

Underlag till beslutet Integrationsplan för Båstads kommun. 
Föredragande Integrationschef Filippa Swanstein föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 8 av42 

KS § 272 Dnr KS 000553/2017 - 905 

Hantering av överskott från flyktingverksam het 

Beskrivning av ärendet Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras 
via ersättningar från migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika 
anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats 
vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade 
överskotten till ca 12. 7 mkr. Redovisningsmässigt borde dessa överskott 
sannolikt ha ingått i årsresultaten de år de uppkom. Revisionen har i samband 
med granskningen av årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur 
dessa medel får användas. 

Underlag till beslutet 

Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Propositionsordning 

På uppdrag av kommunstyrelsen, avseende överskott av medel från 
Migrationsverket, tog förvaltningen fram förslag på insatser för att få 
nyanlända i utbildning och arbete. Förslaget presenterades för arbetsutskottet 
2017-10-25. Arbetsutskottet biföll förslaget. Till kommunstyrelsen fanns en 
kompletterande tjänsteskrivelse från förvaltningen. Kommunstyrelsen 
återremitterade ärendet med yrkande att förvaltningen konsekvensbeskriver 
förvaltningens kompletterande tjänsteskrivelse. Svar på återremissen med 
konsekvensbeskrivning återkom till kommunsstyrelsens arbetsutskott 2017-
11-21. Arbetsutskottet biföll förvaltningens förslag på insatser. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21, 
Tjänsteskrivelse av kommunchef Kristina Geiger, daterade 2017-11-10, 
Bilaga la. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet, 
Bilaga lb. version 2 med barnperspektivanalys, 
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse av integrationschef Filippa Swanstein daterad 2017-
11-06, med tillhörande bilagor A och B, 
Bilaga 3 Tjänsteskrivelse av integrationschef Filippa Swanstein daterad 2017-
10-12 med bilaga: Förslag på hur överskottet kan användas. 

1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet med 
bilaga 1 godkänns. 
2. Förvaltningen redovisar uppföljning av satsningen per tertial till 
kommunstyrelsen. 

Thomas Nerd (S), Kerstin Gustafsson (M), Gösta Gebauer (C), Thomas 
Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Bo Wendt (BP) och Hans Grönqvist (BP): Överskottet på balanskontot ska 
överföras i sin helhet till resultatet 2017. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reservation 

2017-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet 
med bilaga 1 godkänns. 

2. Förvaltningen redovisar uppföljning av satsningen per tertial till 
kommunstyrelsen .. 

Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet. 

Sida 

9 av 42 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 273 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 001083/2017 - 603 

Sida 

10 av 42 

Höjning av taxan för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för 
tillsyn av beviljade stadigvarnade serveringstillstånd samt avgifterna för 
anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en 
utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2017, med tillhörande bilagor 1-5. 

Förvaltningens förslag 1. Besluta att anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt 
tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl 
enligt bifogat förslag. 

Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

2. Avgifterna ska gälla från och med 2018-01-01 
3. Avgifterna räknas upp årligen från och med 2019 med OPI 

Behålla nuvarande taxa. 

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
Bo Wendt (BP): Oförändrad taxa utifrån att avgiftstrycket på våra företag anses 
tillräckligt. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter 

Notering Thomas Andersson (L) deltar inte i beslutet. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Bo Wendts förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Oförändrad taxa utifrån att avgiftstrycket på våra företag anses tillräckligt. 

justerandes signaturer " Utdragsbestvrkande 
\ 

~ht /W 



[(iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 274 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 001111/2017 - 500 

Avfallstaxa 2018 

Sida 

11av42 

Beskrivning av ärendet Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2018. I 
tillhörande beslutsunderlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna 
jämfört med nu gällande taxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla 
2018-04-01. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av projektingenjör Anderas Jansson, daterad 2017-10-18017, 
med bilagor, 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 256 

1. Anta avfallstaxa 2018 från NSR. 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta avfallstaxa 2018 från NSR. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 275 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 000798/2017 - 905 

Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 

Sida 

12 av42 

Beskrivning av ärendet Mellan ägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) gäller 
konsortialavtal från år 1984. Delägare i NSR är Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Mot bakgrund av åldern på det gällande 
avtalet mellan ägarna har man sett över avtalet och arbetat fram ett nytt förslag 
till aktieägaravtal. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Yrkanden 

Beslut 

Ärendet återremitterades 2017-08-23 och bordlades på arbetsutskottets 
sammanträde 2017-10-25. 

Tjänsteskrivelse av ekonomi Elisabeth Edner, daterad 2017-10-13, 
Förslag till nytt aktieägaravtal med bilagor, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 258. 

Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB. 

Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

2017-12-06 

KS § 276 Dnr KS 000956/2017 - 700 

Avtal om nyttjande av samlingslokal Vången inom 
Malens trygghetsboende 

13 av 42 

Båstadhem har byggt ett trygghets boende, Malens trygghetsboende. En 
förfrågan inkom 2015 om bland annat medfinansiering av samlingslokalen i 
syfte att öppna den för allmänheten vid de tillfällen vård och omsorg har 
aktiveteter där. Ett avtalsförslag har tagits fram mellan Båstadhem och 
förvaltningen, baserad på vård och omsorgs möjligheter att bedriva 
verksamhet i lokalerna och den ersättning förvaltningen fått direktiv om. 

Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 268, 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2017-11-07, 
Avtal för nyttjande av samlingssalen Vången inom Malens trygghets boende. 

1. Båstads kommun hyr lokalen Vången i Båstadhems trygghets boende från 
2017-12-01 till 2017-12-31 för 2000 kr per tillfälle. 
2. Båstads kommun hyr lokalen Vången i Båstadhems trygghets boende från 
2018-01-01, enligt bilagt kontrakt, med en årshyra av 200 000 kr per år. 
3. Uppdra åt ordförande att underteckna avtalet. 

Christer de la Matte (M): Då både värdinna och lokal subventioneras av 
offentliga medel, kommunala och statliga, ska alla aktiviteter som arrangeras av 
värdinna i lokalen vara öppna för närboende pensionärer. 

Thomas Nerd (S) och Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun hyr lokalen Vången i Båstadhems trygghets boende från 
2017-12-01till2017-12-31för2000 kr per tillfälle. 

2. Båstads kommun hyr lokalen Vången i Båstadhems trygghets boende från 
2018-01-01, enligt bilagt kontrakt, med en årshyra av 200 000 kr per år. 

3. Uppdra åt ordförande att underteckna avtalet. 

justerandes signaturer __,- Utdragsbestyrkande 

~tV , I tv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-07 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: KS 000956/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avtal för nyttjande av samlingslokal "Vången" inom Malens 
trygghets boende 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtal med Båstadhem avseende 
nyttjande av samlingslokal Vången inom Malens trygghets boende 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

BåstadHem har byggt ett Trygghets boende, kallat Malens trygghets boende. En förfrågan inkom 
under 2015 kring bland annat medfinansiering av samlingslokalen i syfte att öppna den för 
allmänheten vid de tillfällen Vård och omsorg har aktiviteter där. Ett avtalsförslag har tagits 
fram mellan Båstadhem och förvaltningen, baserat på vård och omsorgs möjligheter att bed
riva verksamhet i lokalerna och den ersättning förvaltningen fått direktiv om. 

Bakgrund 
BåstadHem inkom under 2015 med en förfrågan om medfinansiering avseende värd/värdinna 
och samlingslokal vid Malens trygghetsboende och vid Vård och omsorgsnämndens samman
träde 2016-09-05 beslöts att bifalla detta. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghets boende i Båstads kommun. Avtal kunde slutas först när krite
rierna var beslutade av Kommunfullmäktige. Kriterierna antogs av Vård och omsorgsnämnden 
2016-11-06 och av Kommunfullmäktige 2017-06-21. BåstadHem anställde under sommaren 
2017 en värdinna i egen regi under då detta är ett statligt krav för att fullfölja intentionerna i 
ett trygghets boende. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har resurser att ha verksamhet i lokal "Vången" kontinuerligt två eftermid
dagar i veckan samt vid extra tillfällen löpande under året, dock ej kontinuerligt planerade. 
Förvaltningen hade sedan tidigare fått i uppdrag att ta fram en mall för att räkna ut nivå på 
medfinansiering i relation till antal lägenheter i huset och de aktiviteter Vård och omsorg ar
rangerar. Dock föregicks denna mall och förvaltningen uppdrogs att snarast ta fram ett avtal 
mellan Vård och omsorg och BåstadHem. Medfinansieringen skulle uppgå till 200 tkr. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom medfinansiering öppnas Vången upp för kommunens invånare vid de tillfälle Vård och 
omsorg har aktiviteter där. Nyttjandegraden på allmännyttans lokaler ökar sannolikt. 

Verksamhet 
Vången är en bra lokal att bedriva aktiviteter i för Vård och omsorg vid de tillfälle aktiviteterna 
planeras till Båstad tätort. 



2 (2) 

Ekonomi 
Då vård och omsorgsnämnden för 2018 planeras få ytterligare budget för Socialt innehåll blir 
det ingen direkt ekonomisk konsekvens för Vård och omsorg. För kommunen är det dock en 
ökad kostnad om 200 tkr. 

Vård och Omsorg 
Emma pihl, Vård och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal för nyttjande av samlingssalen "Vången" 

Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 



IJi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Beslut 

2017-12-06 

KS § 277 Dnr KS 000641/2016 - 900 

Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag på 
förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv 

14 av 42 

I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut för 
revidering och beslut 2016, framkom synpunkter på innehållet varför ärendet 
återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och 
förtydligats på en del punkter. Genomgång av gjorda förändringar har gjorts 
vid möten hållna av Medelpunkten tillsammans med företrädare för 
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således 
för kommunen att anta den reviderade förbundsordningen med tillhörande 
reglemente. 

Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Olsson, daterad 2017-11-15 
Förslag på förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv, 
ProtokollsutdragVN 2017-11-27, §125. 

Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente 
för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente 
för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas. 

justerandes signaturer ,....----., Utdragsbestvrkande 
~ 

;/v iv 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Beslut 

2017-12-06 15 av42 

KS § 278 Dnr KS 001280/2017 - 906 

Firmateckning- lagsökning, betalningsföreläggande mm 

Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning - lagsökning, 
betalningsföreläggande mm. med anledning av ny tf ekonomichef. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefJohan Linden, daterad 2017-11-22 

1. Tf ekonomichef Sari Bengtsson, ekonom Anna Carin Strebel och assistent 
Kerstin Olsson, bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i 
lagsökning, betalningsföreläggande, stämningar och hänskjutningar. 
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2012-10-10, § 266, upphävs därmed. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tf ekonomichef Sari Bengtsson, ekonom Anna Carin Strebel och assistent 
Kerstin Olsson, bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i 
lagsökning, betalnings-föreläggande, stämningar och hänskjutningar. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2012-10-10, § 266, upphävs därmed. 

3. Beslutet ska gälla från och med 2017-12-06. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

zw ( 

;lv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-22 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 001280/2017-906 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Firmateckning - Lagsökning, betalningsföreläggande mm 

Förslag till beslut 

1 (1) 

1. Tf ekonomichef Sari Bengtsson, ekonom AnnaCarin Strebel och assistent Kerstin 
Olsson, bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i lagsökning, betalnings
föreläggande, stämningar och hänskjutningar. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2012-10-10, § 266, upphävs därmed. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning - lagsökning, betalnings
föreläggande mm. med anledning av ny tf ekonomichef. 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Beslut 

2017-12-06 

KS § 279 Dnr KS 001281/2017 - 906 

Firmateckning - giro och bankräkningar 

Med anledning av ändrade personalförhållanden föreligger förslag om 
förändring av rätten att teckna kommunens firma avseende giro och 
bankräkningar från och med 1 december 2017. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-11-22 

16 av 42 

1. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, t.f. 
ekonomi-chef Sari Bengtsson, ekonom Christel Nilsson, ekonom AnnaCarin 
Strebel och ekonomiadministratörer Lena Törnros och Anna Andersson utses 
att två i förening eller med kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna 
kommunens bankräkningar inklusive checkräkningskredit. 
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2012-09-12, § 218, upphävs därmed. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, t.f. 
ekonomi-chef Sari Bengtsson, ekonom Christel Nilsson, ekonom AnnaCarin 
Strebel och ekonomiadministratörer Lena Törnros och Anna Andersson utses 
att två i förening eller med kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna 
kommunens bankräkningar inklusive checkräkningskredit. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2012-09-12, § 218, upphävs därmed. 

3. Beslutet ska gälla från och med 2017-12-06. 

[usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-22 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 001281/2017-906 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Firmateckning - Giro och bankräkningar 

Förslag till beslut 

1 (1) 

1. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, t.f. ekonomi
chef Sari Bengtsson, ekonom Christel Nilsson, ekonom AnnaCarin Strebel och ekonomi
administratörer Lena Törnros och Anna Andersson utses att två i förening eller med 
kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna kommunens bankräkningar 
inklusive checkräkningskredit. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2012-09-12, § 218, upphävs därmed. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ändrade personalförhållanden föreligger förslag om förändring av rätten att 
teckna kommunens firma avseende giro och bankräkningar från och med 1 december 2017. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 280 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 000882/2017 - 900 

Policy för arbetskläder 

Sida 

17 av 42 

Beskrivning av ärendet Kommunsstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 191, att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram en kommungemensam policy för arbetskläder. Till policyn behöver 
det antas riktlinjer för att likställa resurser för arbetskläder. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-specialist Cecilia Rooth Franzen, daterad 2017-11-13 
Policy för arbetskläder. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag Anta policy för arbetskläder. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens och arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar policy för arbetskläder. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 18 av 42 

KS § 281 Dnr KS 000942/2016 - 100 

Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 12 oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram förutsättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för 
produktion och distribution av en tillgänglighetsguide för Båstads kommun. 
Kommunstyrelsen beslutade 5 april 2017 att remittera ärendet till kommunala 
handikaprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) för yttrande. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stabschef Brita Jervidalo Jensen, daterad 2017-11-10, 
med bilagor, 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 276. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtrådet i uppdrag att ansvara för att en 
tillgänglighetsguide, exempelvis genom medverkan i Tillgänglighetsdatabasen 
(TD), upprättas i samarbete mellan Båstads kommun och Båstad Turism och 
Näringsliv. 

Gösta Gebauer (C) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tillväxtrådet får i uppdrag att ansvara för att en tillgänglighetsguide, 
exempelvis genom medverkan i Tillgänglighetsdatabasen (TD), upprättas i 
samarbete mellan Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-10 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 000942/2016 - 100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtrådet i uppdrag att ansvara för att en tillgänglighets
guide, exempelvis genom medverkan i Tillgänglighetsdatabasen (TD), upprättas i samarbete 
mellan Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 12 oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förut
sättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för produktion och distribution av en 
tillgänglighetsguide för Båstads kommun. Kommunstyrelsen beslutade 5 april 2017 att 
remittera ärendet till kommunala handikaprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet 
(KPR) för yttrande. 

Aktuellt 
Yttrande från KHR 
Kommunala handikapprådet presenterar i sitt yttrande en möjlighet att kommunen ansluter 
sig till Västra Götalandsregionens tillgänglighetsguide. Deras guide är även ett verktyg för att 
genomföra inventeringar. KHR erbjuder sig också att bidra med sakkunskap och information 
om tidigare gjorda kontroller av EAH (enkelt avhjälpta hinder). 

Yttrande från KPR 
Kommunala pensionärsrådet tar i sitt yttrande upp vikten av att en tillgänglighetsguide finns 
för alla som vistas i Båstads kommun. De yrkar därför att kommunstyrelsen tar upp ärendet på 
nytt och tillskjuter resurser samt söker eventuella samarbetspartners för att kunna ta fram en 
tillgänglighetsguide. KPR rekommenderar att området vid nya järnvägsstationen i Båstad blir 
första område för inventeringen, inför skapande av guiden. 

En tillgänglighetsguide för Båstads kommun är viktigt ur flera perspektiv. En god fysisk 
tillgänglighet är en förutsättning för alla att kunna vara delaktiga i samhället på samma villkor 
som personer utan funktionsnedsättning. Det är därför också viktigt att göra guiden digital för 
att öka just tillgängligheten och på ett effektivt sätt hålla guiden uppdaterad efter gällande 
förhållanden. Västra Götalands guide och verktyg för inventering kallas Tillgänglighetsdata
basen (TD) där platser och fastigheter som har inventerats listas med bilder och information. 
Vid intresse för att gå med i TD skrivs ett samarbetsavtal där avtalsparten (Båstads kommun) 
betalar en årlig licensavgift baserad på invånarantal. Idag innebär det ca 10 000 kr /år för 
Båstads kommun. Avtalsparten inventerar och administrerar själv sin del i TD och det är ett 
önskvärt krav från leverantören att avtalsparten utser 1-2 personer med ansvar inom sin 
tjänst (för inventering och administration av sidan). Därtill kommer krav på utbildning av 
systemet (ca 1 000 kr/person). I tillägg tillkommer en engångskostnad för inköp av invente
ringsutrustning på ca 14 000-20 000 kr. Varje avtalspart får årligen tillgång till specifik 
statistik från sidan (antal sökningar, besök på sidan mm). För varje inventerad fastighet går det 
att ta ut rapporter för aktuella åtgärder som bör genomföras baserade på de lagkrav som finns. 
Detta kan vara till stor hjälp för exempelvis fastighetsägare för att anpassa på rätt sätt. Idag är 
cirka 70 andra kommuner med i varierande omfång. 



2 (2) 

Då vår tätort till stor del består av fastigheter och platser som är viktiga ur både turism- och 
besökssynpunkt, men som kommunen inte själva råder över, bör ett samarbete med Båstad 
Turism och Näringsliv (BTN) inledas i denna fråga. Då medverkan i exempelvis TD är frivilligt 
är BTN en viktig etablerad kanal för att nå deras medlemmar inom turism och näringsliv. 
BTN kan genom sina nätverk uppmana och hjälpa sina medlemmar att publicera i TD. 

Kommunledningskontoret 

Brita Jervidalo Jensen, stabschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen. 
Näringslivskoordinator Helena Ivarsson. 
Båstad Turism och Näringsliv /Karin Bengtsson. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttranden från KHR och KPR. 
Information från Västra Götalandsregionen - Allmän info kring att ansluta till TD. 

Samråd har skett med: 
Nämndsekreterare Henrik Andersson. 
Kommunikationschef Birgitta Sjöberg. 
Kommunchef Kristina Geiger. 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

2017-12-06 

KS § 282 Dnr KS 001078/2017 - 900 

Svar på revisionens granskning av kommunens hantering 
av inventarieförteckningar 

19 av 42 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat hanteringen av inventarieförteckningar i syfte att bedöma om 
hanteringen sker ändamålsenligt. EY:s sammanfattande bedömning är att 
hanteringen uppvisar väsentliga brister och sker inte ändamålsenligt. 
Dokumenterade riktlinjer finns, men trots det saknas inventarieförteckningar i 
flertalet verksamheter. 

Tjänsteskrivelse från stabschefBrita Jervidalo Jensen, daterad 2018-11-10, 
med tillhörande bilagor, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 272. 

Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 till 
kommunrevisionen såsom svar på granskningsrapporten. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens och arbetsutskottets förslag, med 
följande tillägg: Arbetet med inventarieförteckningarna rapporteras kvartalsvis 
till kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 till 
kommunrevisionen såsom svar på granskningsrapporten. 

2. Arbetet med inventarieförteckningarna rapporteras kvartalsvis till 
kommunstyrelsen. 

justerandes siimaturer Utdra!!sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-10 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 001078/2017-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Granskning av kommunens hantering av inventarieförteckningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 till kommunrevisionen 
såsom svar på granskningsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat hanteringen 
av inventarieförteckningar i syfte att bedöma om hanteringen sker ändamålsenligt. 
EY's sammanfattande bedömning är att hanteringen uppvisar väsentliga brister och sker inte 
ändamålsenligt. Dokumenterade riktlinjer finns, men trots det saknas inventarieförteckningar 
i flertalet verksamheter. 

Aktuellt 
I Båstads kommuns handbok för ekonomi och administration finns tydliga anvisningar 
kring inventarieförteckningar i syfte att underlätta skadeanmälan och identifikation vid stöld 
och brand samt hur de utgör underlag för nyanskaffningar, omflyttningar och underhåll. 
Inventering sker utifrån initiering av ekonomiavdelningen. Enligt nya uppgifter har ekonomi
avdelningen senast haft med en inventering av konst och fordon i internkontrollplanen för 
2014. 

För att säkra att rutinerna följs och för att undersöka möjligheterna att digitalisera och 
automatisera hantering av listorna har en projektgrupp med representanter för samtliga 
verksamhetsområden bildats. Gruppen kommer ta fram ett enhetligt sätt att dokumentera, 
undersöka möjligheterna till ett digitalt system, ansvara för att stötta ekonomiavdelningen 
att efterleva den årliga inventeringen av verksamheterna samt föra in att hanteringen av 
inventarieförteckningar årligen kommer in i kommunens internkontrollplan. Den kommun
övergripande gruppen leds av kommunledningskontorets stab. 

Kommunledningskontoret 

Brita Jervidalo Jensen, stabschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen. 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Granskning av kommunens hantering av inventarieförteckningar. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Beslut 

2017-12-06 

KS § 283 Dnr KS 001217 /2017 - 315 

Detaljplan för Västra Karup 1:36, Prästgården 
- Beslut om planbesked 

20 av 42 

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra en ombyggnation av prästgården till hyresfastighet samt avstycka 
bostads fastigheter. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-11-10 
november 2017, med tillhörande bilaga. 
Protokollsbilaga KS au 2017-11-21, § 262. 

1. Förslag till detaljplan för Västra Karup 1:36 får upprättas samt samråd får 
hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i planavdelningens prioriteringslista. 
3. Planavtal ska upprättas med Västra Bjäre pastorat. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 

Samtliga ledamöter: Bifall till förvaltningen och arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Västra Karup 1:36 får upprättas samt samråd får 
hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med Västra Bjäre pastorat. 

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
..;;::--

f}hl / 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-11-10. 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001217 /2017 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan Västra Karup 1:36, Prästgården - beslut om planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
1. Förslag till detaljplan för Västra Karup 1:36 får upprättas samt samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med Västra Bjäre pastorat. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe
skrivning ej behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att möjliggöra en 
ombyggnation av prästgården till hyresfastighet samt avstycka bostadsfastigheter. 

Bakgrund 

1 (4) 

2017-10-11 inkom Västra Bjäre pastorat med en ansökan om att ändra detaljplanen för fastig
heten Västra Karup 1:36 för att kunna bygga om prästgården till hyresfastighet samt avstycka 
bostadsfastigheter. 

Aktuellt 
Fastigheten ligger centralt i Västra Karup och är ca 8700 m2 stor. På fastigheten finns den 
gamla prästgården samt församlingshemmet. Prästgården uppfördes 1935 och församlings
hemmet består av en äldre ekonomibyggnad från 1700-talet och en vinkelbyggnad som bygg
des till 1938samt1978. 

Öster om byggnaderna finns en välskött parkliknade miljö med klippt gräs och flertalet stora 
gamla träd som bevaras. Grönytan används inte av allmänheten i större utsträckning då den 
inte har tydlig koppling till övriga delar av orten. 



2 (4) 
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Planområdets läge 

Gällande detaljplan vann laga kraft 1979. För aktuell fastighet anger detaljplanen användning
en "samlingslokaler". Större delen av fastigheten är prickad och får inte bebyggas. 



3 (4) 

Genom Västra Karup rinner Myltebäck. Fastigheten Västra Karup 1:36 ligger 30-50 meter norr 
om bäcken vilket innebär att strandskydd kommer att återinträda för en stor del av fastigheten 
i samband med att nu gällande detaljplan ersätts med en ny. Strandskyddet kommer därför att 
behöva upphävas i samband med detaljplaneläggningen och för det krävs särskilda skäl. 

Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken 3 
kap 6§ respektive 4 kap 2§, samt riksintresse för högexploaterad kust enligt Miljöbalken 4 kap 
4§. Då större delen planområdet idag inte är allmänt tillgängligt bedöms inte genomförandet av 
detaljplanen påverka riksintressena negativt. 

Två fornminnen finns inom planområdet, en minnessten från 1869 och en del av ett större om
råde som benämns som bytomt enligt den äldsta lantmäterikartan. Området består av tio går
dar längs Glimmingevägen samt prästgårdstomten. 

Planområdet omfattas av länsstyrelsens kulturmiljöprogram och ingår där i området "Västra 
Karup-Faritslöv-Påarp-Varan-Bröddarp". Länsstyrelsen beskriver bland annat kyrkan, präst
gården och den äldre bykärnan samt odlingslandskapet väster om Västra Karup. Motiv för be
varande är att området har ett kulturhistoriskt värde genom sin prägel av äldre ostörd od
lings bygd och att kyrkan tillsammans med kyrkogård, prästgård och församlingshem är av 
betydelse för byn. Dessa värden bedöms inte påverkas av en förtätning av samhället men är av 
betydelse i planprocessen. 

Fastigheten ingår i ett större område utpekat som område med kulturhistoriskt värdefull be
byggelse enligt beslut i byggnadsnämnden 1988. Området omfattar en stor del av Västra 
Karup. 

Då planen inte bedöms påverka riksintressen negativt och bebyggelsen placeras i anslutning 
till befintlig bebyggelse bedöms planen inte innebära betydande miljöpåverkan, varför en mil
jökonsekvensbeskrivning inte upprättas. 

I kommunen är fördelning i bostads beståndet ojämnt, där antalet flerbostadshus enbart är 11 
%, resterande fastigheter är småhus och fritidshus . I Båstads kommuns bostadsförsörjnings
program fastslås att kommunen ska arbeta med och prioritera hyres- och bostadsrätter i varie
rande storlekar. Att förstärka orten Västra Karup med hyres- eller bostadsrätter kompletterar 
således kommunens bostadsbestånd. 

Prästgården skulle enligt den sökande kunna inrymma fem lägenheter. Utöver detta bedöms 
det vara möjligt att avstycka 4-5 bostadstomter för friliggande hus eller radhus bakom präst
gården. Då planen bedöms ge maximalt 10 bostäder föreslås den ges prioritet 3 i prioriterings
listan i enlighet med kommunstyrelsens prioriteringsordning. 



4 (4) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen skapar fler bostäder på orten genom en förtätning istället 
för att bebyggelsen breder ut sig i odlingslandskapet. 

Verksamhet 
Mängden prioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna. 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och Västra Bjäre pastorat. 

Samhälls byggnad 
Emma Johansson 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan om planbesked 

Samråd har skett med: 
Planchef 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

2017-12-06 21av42 

KS § 284 Dnr KS 001259/2016 - 315 

Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Troll bäckenområdet 
- Beslut om antagande 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom 
Troll bäckenområdet genom att justera en del av gällande detaljplan som är 
planlagd som allmän platsmark - "P-plats" till kvartersmark för parkering. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-11-01 med 
bilagor 1-3, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 263. 

Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet, godkänns 
för antagande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet, godkänns 
för antagande. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-02 
Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001259 /2016 - 315 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Troll bäckenområdet - Be
slut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom Trollbäcken
området genom att justera en del av gällande detaljplan som är planlagd som allmän platsmark 
- "P-plats" till kvartersmark för parkering. 

Bakgrund 
Detaljplanen för Trollbäckenområdet (1645) vann laga kraft 2012-06-07 varpå bygglov söktes 
2016-05-30. I bygglovsprocessen uppdagades att det inte fanns tillräckligt många parkerings
platser inom kvartersmark för att tillgodose behovet för den ansökta bebyggelsen inom Båstad 
109:576. Antalet parkeringsplatser är tillräckligt i detaljplan 1645 men av misstag har 12 p
platser planlagts som allmän platsmark. Eftersom det inte är möjligt att upplåta allmän plats
mark för parkering till en privat aktör behöver detaljplanen ändras till kvartersmark inom 
denna del. 

Aktuellt 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-09-06 till 2017-10-04 
för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planför
slaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun. Planen handläggs med 
standardförfarande enligt PBL 2010:900. Inkomna yttranden har sammanfattats och kommen
terats i granskningsutlåtandet (bilaga 1). I förhållande till granskningsförslaget har planhand
lingarna (bilaga 2 och 3) bara reviderats med redaktionella justeringar till antagandet. 

Mot bakgrund av avanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner och 
antar detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Parkeringsplatserna är till för boende och besökare inom Båstad 109:576 och det finns inget 
allmänt intresse av 12 p-platser i denna del. 

Ekonomi 
Ändringen från allmän platsmark till kvartersmark är postivt för kommunens ekonomi då 
kommunen slipper driften av marken. 



Samhälls byggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson och Henrik Eliasson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Granskningsutlåtande, 2017-11-01 
Bilaga 2: Plankarta, 2017-11-01 
Bilaga 3: Planbeskrivning, 2017-11-01 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 

2 (2) 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 

KS § 285 Dnr KS 000032/2016 - 300 

lnriktningsdokument för Grevies utveckling 
- Beslut om antagande 

22 av 42 

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

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner 
och utvecklingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är 
en del av kommunens verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningsdokumentet är ett av 
flera vägledande dokument och samspelar med dessa. 

Samråd har hållits under perioden 2017-05-15- 2017-08-13 och inkomna 
synpunkter har sammaställts och bemötts i en samrådsredogörelse. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-10-20 
med bilagor 1-5, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 264. 

Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar 
som föreslås i samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar 
som föreslås i samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Beslut 

2017-12-06 

KS § 286 Dnr KS 001060/ 2017 - 900 

Ägarstyrning - Förslag ti ll principer och plan för aktiv 
äga rstyrn i ng 

23 av 42 

Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala 
verksamheten. Inget hinder finns för att sträva mot likartad styrning, även om 
de juridiska förutsättningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen 
förutom att styras av offentligrättsliga regler också styrs av Aktiebolagslagen 
(AB). Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är 
skyldig att se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. 
För att åstadkomma detta krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga 
regler så att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och andra ägardirektiv. Det 
är kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, 
genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att 
utvärde.ra om bolaget följer dessa begränsningar. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-11-10 med 
tillhörande bilagor 1-10, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 267. 

1. Beslutar anta föreslagna "Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads 
kommun"; principerna 1 tom 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 
2. Beslutar anta "Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyrning i 
Båstads kommun". 

Thomas Nerd (S) : Bifall till förvaltningen och arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Antar föreslagna "Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun"; 
principerna 1 tom 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 

2. Antar "Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyrning 
i Båstads kommun". 

j usterandes signaturer ~ Utdragsbestvrkande 

iv ';fv 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

2017-12-06 24 av 42 

KS § 287 Dnr KS 000345/2017 - 900 

Regler för styrdokument i Båstads kommun 

Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod. 
Sedan dess har kommunen ändrat den politiska organisationen och infört 
målstyrningsmodell. Framtaget förslag till regler för styrdokument är anpassat 
till dessa förändringar. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-03, 
Regler för styrdokument. 

1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att 
anpassa till regler för styrdokument. 

Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L): Tilläggsyrkande: Förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram information/utbildningsmaterial till politiken. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

2. Under förutsättning att fullmäktige beslutar om regler för styrdokument 
får förvaltningen i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att anpassa 
till regler för styrdokument. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram information/utbildningsmaterial 
till politiken. 

Justerandes siimaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

2017-12-06 25 av42 

KS § 288 Dnr KS 000910 /2017 - 901 

Instruktion för kommundirektören 

En ny kommunallag (SFS 2017:725) träder ikraft 2018-01-01 med krav på att 
kommunstyrelsen ska fastställa en instruktion för kommundirektören. 
Familjen Helsingborg har tillsammans tagit fram en instruktion som 
förvaltningen har anpassat efter Båstads kommun. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-03, 
Instruktion för kommundirektör. 

Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör att gälla från 
2018-01-01. 

Thomas Nerd (S): bifall till förslaget med ändring av meningen: 
"[{ommundirektören, efter att ha rådfrågat kommunstyrelsen, anställer 
verksamhetsområdeschefer." ändras till "Kommundirektören, efter att 
ha samrått med förhandlingsutskott och ansvarig nämnd, anställer 
verksamhetsområdeschefer." 

Johan Olsson Swanstein (M) : Bifall till Thomas Nerds yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit förslaget med ändringsyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör att gälla från 
2018-01-01, med ändring av meningen" Kommundirektören, efter att ha 
rådfrågat kommunstyrelsen, anställer verksamhetsområdeschefer." till 
"Kommundirektören, efter att ha samrått med förhandlingsutskott 
och ansvarig nämnd, anställer verksamhetsområdeschefer." 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-03. 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000910/2017 - 901 

Instruktion för kommunchef 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunsstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör att gälla från 2018-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

En ny kommunallag (SFS 2017:725) träder ikraft 2018-01-01 med krav på att kommunstyrel
sen ska fastställa en instruktion för kommundirektören. Familjen Helsingborg har tillsammans 
tagit fram en instruktion som förvaltningen har anpassat efter Båstads kommun. 

Bakgrund 
Riksdagen har beslutat om ny kommunallag (SFS 2017:725) som träder ikraft 2018-01-01. I 
lagen införs regler om kommunernas högsta tjänsteperson. I nya kommunallagen 7 kap. 1 § 
anges att styrelsen ska utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda 
och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. I 7 kap. 2 § anges att styrelsen ska i 
en instruktion fastasälla hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen och fastställa 
direktörens övriga uppgifter. 

Aktuellt 
Familjen Helsingborg har tillsammans tagit fram en instruktion för kommundirektörer. Före
liggande förslag till instruktion för kommundirektören är anpassad till Båstads kommun. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Instruktion för kommundirektör ger en tydlighet i uppdraget till den högsta tjänstepersonen i 
förvaltningen. 

Kommunledningen 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommundirektören, kanslichefen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen : 
Instruktion för kommundirektör 

Samråd har skett med: 
Kommundirektören 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 289 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 000267 /2017 - 903 

Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för 
översyn av partistöd 2019-2022 

Sida 

26 av 42 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, 
fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om 
partiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads 
kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför 
kommande mandatperiod. Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 
2014-05-21 (§ 71). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag demokratiberedningen 2017-08-29, 
Demokratiberedningens förslag, 
Tjänsteskrivelse från demokratiberedningen daterad 2017-09-25. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. 

Protokollsanteckning Socialdemokraterna: En höjning är befogad men den förslagna är allt för stor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 

KS § 290 Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

27 av 42 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas 
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Protokollsanteckning 

Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett 
presidieförslag som svar på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt 
förslag, då moderaterna reserverade sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-08-29, med bilagor. 
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-06-14, 
Motion - minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. 

Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: Från moderaterna 
välkomnade vi en fördjupad analys utifrån förslaget i motionen om att minska 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Vi anser att den av förvaltningen 
genomförda utredningn är mycket bra och välgrundad. 
Vi har sedan tidigare akutaliserat frågan om att minska antalet ledamöter och 
konstaterar att denna utredning ger oss möjlighet till det. Moderaterna ställer 
sig positiva till att på sikt kunna minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Det är dock viktigt att det sätts in i ett helhetsprespektiv 
där övrig politisk organisering och arbetssätt fastställs för att behålla och 
vitalisera vår demokrati och representation. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 28 av 42 

KS § 291 Dnr KS 001572/2013 - 500 

Avtal om delägarinträde i Sydvatten 

Beskrivning av ärendet 2015 beslutade kommunfullmäktige att framtagen vattenförsörjningsplan 
skulle gälla som planerings- och beslutsunderlag för försörjningen av vatten i 
Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade också att delägarinträde till Sydvatten skulle ske 
för att trygga behovet av kapacitet och kvalitet för försörjning av vatten till 
kommunens södra del. 
Sydvatten har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett avtal för 
delägarinträde med förutsättningar kring kommunens teckningslikvid vid 
nyemission av aktier i Sydvatten AB, kostnadsfördelning för investering av 
överföringsledning och löpande fasta och rörliga kostnader. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2017-11-08, 
Avtal om delägarinträde, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 253. 

1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
avtalet. 

Teknik- och servicechef} an Bernhardsson och Jonas Håkansson, NSV A, 
föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson (L), Johan Olsson Swanstein (M) och 
Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens och arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att 
underteckna avtalet. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 292 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 001231/2017 - 906 

Sida 

29 av 42 

Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2018 

Beskrivning av ärendet NSVA har kommit in med en önskan att revidera investeringsbudget VA för 
2018. Önskade revideringar redovisas i tillhörande beslutsunderlag. Den 7 
december har NSVA årets sista styrelsemöte där NSVA:s förslag på VA-budget 
för 2018 förväntas godkännas. I samband med budgetarbetet har NSVA åter 
sett över de investeringar som tidigare beslutats om i affärsplanen. NSVA 
önskar nu beslut från kommunen på de föreslagna förändringarna. I 
beslutsunderlaget finns kommentarer /underlag till samtliga föreslagna 
förändringar och en jämförelse mellan Kommunfullmäktiges antagna budget 
och NSVA:s aktuella förslag. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-11-29 
med bilagor från NSV A, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 248. 

Förvaltningens 
förslag Godkänna förvaltningens förslag att revidera investerings budget VA för 2018. 

Föredragande Jonas Håkansson, NSVA, samhällsbyggnadschefLisa Rönnberg, projektingenjör 
Andreas Jansson och teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar 
ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Yrkanden Thomas Andersson (L) och Kerstin Gustafsson (M): Revidering av 
investerings budget VA för 2018 godkänns enligt förslag från NSVA, 
förutom projekt BAM. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Revidering av investerings budget VA för 2018 och plan 2019-2020 godkänns 
enligt förslag från NSVA, förutom att projekt BAM Nitrat- VlB, V26 utgår. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 293 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 001102/2017 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Sida 

30 av42 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LA V) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investerings beslut fattas . Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-14. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-10-18, 
Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive kartbilagor (6st), 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 257. 

Förvaltningens 
förslag Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Fastställer verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 

KS § 294 Dnr KS 001485/2016 - 200 

Förlängning av Förvaltningsavtal Il mellan Båstad hem AB 
och Båstads kommun 

31av42 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. 
Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett förvaltningsavtal som gäller till och med 
2017-12-31. Båstadhem begärde 2016-12-19 uppsägning av avtalet för 
omförhandling enligt beslut i Båstadhems styrelse. 
2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag till förvaltningen att utreda 
och komma med förslag på organisation för förvaltning av kommunens 
fastigheter. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2017-06-04 med 
beslut om återremiss till förvaltningen. 
Då utredningen pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens 
fastigheter så föreslår förvaltningen och Båstadhem att nuvarande 
förvaltningsavtal förlängs med ett år att gälla till och med för 2018-12-31. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2017-11-09, 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Jäv 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 250. 

1. Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal med ett år, till och 
med 2018-12-31. 
2. Uppdra åt kommunchef att underteckna förlängningen. 

Teknik- och servicechef} an Bernhardsson föredrar ärendet. 

Hans Grönqvist (BP) och Ib Nilsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
Claes Sjögren (BP) går in för Hans Grönkvist (BP) och Håkan Mörnstad (BP) går 
in för Ib Nilsson (C). 

Thomas Nerd (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal med ett år, till och 
med 2018-12-31. 

2. Uppdra åt kommunchef att underteckna förlängningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-09 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: 0001485-2016-200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Förvaltning av kommunens fastigheter - förlängning av förvaltningsav
tal. 

Förslag till beslut 

1. Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal med ett år, till och med 2018-12-31 . 
2. Uppdra åt kommunchef att underteckna förlängningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett 
förvaltnings avtal som gäller till och med 2017-12-31. Båstadhem begärde 2016-12-19 uppsägning av avtalet 
för omförhandling enligt beslut i Båstadhems styrelse. 
2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag till förvaltningen att utreda och komma med förslag på 
organisation för förvaltning av kommunens fastigheter. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2017-
06-04 med beslut om åten-emiss till förvaltningen. 
Då utredningen pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens fastigheter så föreslår förvalt
ningen och Båstadhem att nuvarande förvaltningsavtal förlängs med ett år att gälla till och med för 2018-12-31. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010 att all fastighetsförvaltning inom den kommunala koncernen ska samord
nas och utföras av Båstadhem. För att reglera hur fastighetsförvaltningen ska utföras samt hur Båstadhem ska 
ersättas upprättades ett förvaltningsavtal mellan Båstadhem och kommunen. Förvaltningsavtalet upphör 2017-
12-31 då Båstadhem har begärt uppsägning av avtalet för omförhandling. 
Paiterna föreslår att förlänga nuvarande förvaltningsavtal med avtalstiden 2018-01-01-12-31 utan förläng
ning. 
Kommunen har en pågående utredning avseende hm förvaltningen av de kommunala fastigheterna ska bedri
vas framgent. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2017-06-04 med tre olika alternativ på organi
sationer. Förvaltningen förordade en organisation som samordnar förvaltningen av kommunens direktägda 
fastigheter i egen regi i förvaltningsform. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att genomlysa kommunens totala 
fastighetsbestånd, inhämta Båstadhems synpunkter, bjuda in Ängelholmshems VD för information om proces
sen kring bolagisering av fastigheter, följa upp den tidigare utredningen av Fasticon och belysa de tre alternati
ven får för organisationseffekter. 

Aktuellt 
Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett 
förvaltningsavtal som gäller till och med 2017-12-31. Uppsägningstiden är två år annars förlängs avtalet med 
fem år. Båstadhem begärde uppsägning av förvaltningsavtalet 2016-12-19 efter beslut i styrelsen. Således kom 
uppsägningen för sent då uppsägningstiden var två år enligt förvaltningsavtalet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016 i uppdrag till förvaltningen att utreda och komma med förslag på 
organisation för förvaltning av kommunens fastigheter. Utredningen pågår efter att Kommunstyrelsen har åter
remitterats den till förvaltningen för att kompletteras. Under tiden som utredningen pågår måste nuvarande 
förvaltningsavtal förlängas. Båstadhem och förvaltningen föreslår att nuvarande förvaltningsavtal förlängs med 
ett år att gälla till och med 2018-01-01-12-3 1. 
Det innebär att kommunen godkänner att nuvarande avtal förlängs med ett år istället för fem år och godkänner 
Båstadhems begäran om uppsägning. 



Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Kommunen ersätter Båstadhem enligt de uppräkningar som gäller enligt nuvarande förvaltningsavtal. 

Teknik och service 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Båstadhem 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Föredragande 

Ajournering 

2017-12-06 32 av 42 

KS § 295 Dnr KS 000770/2012 - 500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

Förvaltningen har utrett alternativa placeringar till Svenstad för en ny 
återvinningscentral (ÅVC). Utredningen har utöver ekonomin även belyst 
aspekter för miljö, hållbarhet, landskaps bild och logistik. NSR har tidigare tagit 
fram en lokaliseringsutredning och ansett att område kring Förslöv har bäst 
förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC. Detta har sedan beslutats av 
NSR:s styrelse. Enligt ägardirektivet för NSR så finansieras 
återvinningscentralerna genom en solidarisk modell baserat på antalet 
besökare i de olika kommunerna. NSR har framställt att en ny 
återvinningscentral i Svenstad inte ryms inom den solidariska modellen med 
konsekvensen att kommunen själv får finansiera merkostnaden för en ny ÅVC 
vid en fortsatt placering vid Svenstad. De föreslagna lokaliseringarna kring 
Förslöv är Vistorps industriområde, Bokesliden/Killerödsvägen norr om 
Förslöv, norr om stationen väster om väg 105 och norr om stationen öster om 
väg 105 intill tunnelmynningen. Jämförelsen av de olika lokaliseringarna 
avseende infrastruktur, landskapsbildsskydd, omkringliggande 
bebyggelse/landskap, buller och hållbarhet visar fördelar att placera en ny 
återvinningscentral öster om väg 105 vid tunnelmynningen i Förslöv. Den 
lokaliseringen skulle bekostas i den solidariska modellen enligt ägardirektivet 
för NSR. En ny återvinningscentral i Svenstad ger en ökad driftkostnad på 4,1 
miljoner. Den skulle inte finansieras inom den solidariska modellen då 
synergier inom NSR-kollektivet uteblir. Driftkostnaden för nuvarande 
återvinningscentral i Svenstad är ca 5,6 miljoner. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2017-
10-13 med bilaga, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 259. 

l. Förslöv, öster om väg 105 intill tunnelmynningen förordas som 
huvudalternativ för lokalisering av ny återvinningscentral inom Båstads 
kommun. 
2. Beslut i kommunfullmäktige§ 86 2015-05-04 upphävs. 

Teknik- och servicechefJan Bernhardsson och samhällsbyggnadschef Lisa 
Rönn berg föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lli:I BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Sida 

33 av42 

Yrkanden Thomas Nerd (S) Gösta Gebauer (C): Förvaltningen får i uppdrag att inleda en 
process, innehållande bl.a. ett tidigt samråd med länsstyrelsen, för att studera 
samtliga alternativ för lokalisering av återvinningscenteral i Förslövsområdet. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att inleda en process, innehållande bl.a. ett tidigt 
samråd med länsstyrelsen, för att studera samtliga alternativ för lokalisering 
av återvinningscenteral i Förslövsområdet. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 

KS § 296 Dnr KS 001508/2016 - 600 

Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 
- Provisoriska lokaler 

34av42 

Beskrivning av ärendet Förslövs skola F-6 står inför byggnation och modernisering. 
Programhandlingar har tagits fram för beslut av projektens omfattning, tidplan 
och kostnad. För att kunna starta byggnationerna krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Då personal har 
hälsobesvär i befintliga byggnader så föreslås det att etableringen av 
skolmoduler sker innan planerad byggstart. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2017-11-16 med bilagor, 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 

Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 254. 

förslag 1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Förslöv skola. 
2. Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmoduler och rivning av 
byggnad D finansieras med medel som står till kommunstyrelsens förfogande 
respektive år kostnaderna uppstår. 
3. Finansiering av kostnader hänförliga till montage av skolmoduler och 
markbädd omprioriteras inom befintliga investeringsmedel för 2018. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till liggande förslag, med tillägg om rivning även av 
byggnad C. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Förslöv skola. 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmoduler och rivning av 
byggnad C och byggnad D finansieras med medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande respektive år kostnaderna uppstår. 

3. Finansiering av kostnader hänförliga till montage av skolmoduler och 
markbädd omprioriteras inom befintliga investeringsmedel för 2018. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-16 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: 001508/2016 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Provisoriska skolmoduler - Förslövs skola. 

Förslag till beslut 
1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Förslöv skola. 

1 (2) 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmoduler och rivning av byggnad D finansieras med 
medel som står till kommunstyrelsens förfogande respektive år kostnaderna uppstår. 

3. Finansiering av kostnader hänförliga till montage av skolmoduler och markbädd omprioriteras inom befint
liga investeringsmedel för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslövs skola F-6 står inför byggnation och modernisering. Programhandlingar bar tagits fram för beslut av 
projektens omfattning, tidplan och kostnad. För att kunna starta byggnationerna krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Då personal har hälsobesvär i befintliga byggna
der så föreslås det att etableringen av skolmoduler sker innan planerad byggstart. 

Bakgrund 
I flera år har inomhusmiljön utretts på Förslövs skola F-6 då personal visat hälsobesvär. Misstanken är att häl
sobesvären är byggnadsrelaterade. Handlingsplaner är framtagna för att visa hur arbetsgivaren och fastighetsä
garen tänker lägga upp och genomföra arbetet med att lösa de hälsobesvär som förknippas med byggnaderna. 
Skolan står inför en stö1Te byggnation och renovering då delar av byggnaderna har nått sin tekniska livslängd 
och brister i byggnaderna ska åtgärdas. 
Skolan har också behov att moderniseras till dagens lärmiljöer. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på provisoriska skolmoduler för att både lösa de arbetsmiljörelaterade 
problemen men att även kunna starta byggnationen. 

Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram programhandlingar för ombyggnation av Förslöv skola F-6 . 
Programhandlingarna presenterades för KSAu 2017-10-25 där det beslutades att förvaltningen får i uppdrag att 
ta fram förslag att åtgärda de akuta arbetsmiljöproblemen. KSAu beslutade också åte1Temiss till förvaltningen 
för att bereda beslutsunderlaget. 
Planeringen är att projektering, upphandling och start av byggnationen sker under 2018. 
För att kunna utrymma och riva vissa byggnadsdelar så måste lokalerna ersättas med provisoriska skolmoduler. 
Behovet av antalet skolmoduler är under planering och kommer att kunna beslutas när projektets omfattning 
och tidsplanering är helt klait. 
Förslaget är att bö1jan av 2018 etablera skolmoduler för att ersätta byggnad D (se bilaga) där det finns bygg
nadsrelaterade arbetsmiljöproblem och sedan riva den byggnaden. 
Hyreskostnad för skolmodulerna är ca 790 000 kr/år. 
Engångskostnad för montage av skolmodulerna är ca 500 000 kr och demontage 270 000 kr. 
Förberedelsekostnad för markbädd, VA- och elanslutningar, bygglov mm är ca 500 000 kr. 
Rivning av byggnad D beräknas till ca 500 000 kr. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Hyreskostnad för tre år 2018-2020 är 790 000 kr/år som tillkommande driftkostnad. 
Engångskostnad för montage av skolmoduler 2018 är 500 000 kr som investeringskostnad. 
Engångskostnad för demontage av skolmoduler 2020 är 270 000 kr som investeringskostnad. 
Förberedelsekostnad för markbädd mm är 500 000 kr som investeringskostnad då nyttjandeperioden överstiger 
3 år. 
Kostnad för rivning av byggnad D under 2018 uppskattas till ca 500 000 kr som en driftkostnad 2018. 

Sammanställning driftskostnader, kr 

År 2018 2019 

Modulhyra 790 000 790 000 

Rivning byggnad D 

Demontage 

500 000 

2020 

790 000 

270 000 

Summa 1 290 000 790 000 1 060 000 

Sammanställning investeringskostnader, kr 

År 2018 2019 2020 

Montage 500 000 

Markbädd 500 000 

Summa 1000000 

Finansiering av ovanstående föreslås ske genom beviljande av driftsmedel som står till KS förfogande respek
tive år då kostnaderna uppstår. Den totala summan budgeterade medel till KS förfogande i budget 2018 samt 
plan 2019-2020 uppgår till 2 600 tkr årligen. 

Finansiering av investeringskostnader föreslås 1 000 000 kr omprioriteras inom befintliga investeringsmedel 
för 2018. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Planritning 

Johan Linden 
Ekonomichef 

Bilaga 2: Sammanställning driftskostnader Förslöv och Väsh·a Karup skola 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 



rJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 

KS § 297 Dnr KS 000518/2017 - 600 

Program för ombyggnation av Västra Karups skola 
- Provisoriska lokaler 

35 av 42 

Beskrivning av ärendet Västra Karups skola F-6 står inför byggnation och modernisering. 
Programhandlingar har tagits fram för beslut av projektens omfattning, tidplan 
och kostnad. För att kunna starta byggnationerna krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Då personal har 
hälsobesvär i befintliga byggnader så föreslås det att etableringen av 
skolmoduler sker några månader innan planerad byggstart. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechefJan Bernhardsson, daterad 
2017-11-16 med tillhörande bilaga 1och2, 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 255. 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Västra Karups 
skola. 
2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
med medel som står till kommunstyrelsens förfogande respektive år 
kostnaderna uppstår. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Thomas Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): Bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Västra Karups 
skola. 

2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
med medel som står till kommunstyrelsens förfogande respektive år 
kostnaderna uppstår. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-16 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: 000518/2017-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Provisoriska skolmoduler - Västra Karup skola. 

Förslag till beslut 
1. Godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Västra Kamp skola. 

1 (2) 

2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras med medel som står till kommun
styrelsens förfogande respektive år kostnaderna uppstår. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Kamps skola F-6 står inför byggnation och modernisering. Programhandlingar har tagits fram för beslut 
av projektens omfattning, tidplan och kostnad. För att kunna starta byggnationerna krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Då personal har hälsobesvär i befintliga byggna
der så föreslås det att etableringen av skolmoduler sker några månader innan planerad byggstait. 

Bakgrund 
I flera år har inomhusmiljön utretts på Väsh·a Kamps skola F-6 då personal visat hälsobesvär. Misstanken är att 
hälsobesvären är byggnadsrelaterade. Handlingsplaner pågår för att visa hur arbetsgivaren och fastighetsägaren 
tänker lägga upp och genomföra arbetet med att lösa de hälsobesvär som förknippas med byggnaderna. Skolan 
står inför en stöITe byggnation och renovering då delar av byggnaderna har nått sin tekniska livslängd och 
brister i byggnaderna ska åtgärdas . 
Skolan har också behov att moderniseras till dagens lärmiljöer. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på provisoriska skolmoduler för att både lösa de arbetsmiljörelaterade 
problemen men att även kunna staita byggnationen. 

Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram prograrnhandlingar för ombyggnation av Västra Kamps skola F-6. 
Programhandlingarna presenterades för KS au 2017-10-25 där det beslutades att förvaltningen får i uppdrag att 
ta fram förslag att åtgärda de akuta arbetsmiljöproblemen. KS au beslutade också återremiss till förvaltningen 
för att bereda beslutsunderlaget. 
Planeringen är att projektering, upphandling och statt av byggnationen sker under 2018. 
För att kunna utrymma och riva vissa byggnadsdelar så måste lokalerna ersättas med provisoriska skolmoduler. 
Förslaget är att början av 2018 etablera skolmoduler för att ersätta lokaler där det finns byggnadsrelaterade 
arbetsmiljöproblem och sedan åtgärda byggnaden. 
Hyreskostnad för skolmodulerna är ca 1 185 000 kr/år. 
Engångskostnad för montage av skolmodulerna är ca 600 000 kr och demontage 370 000 kr. 
Förberedelsekostnad för markbädd, VA- och elanslutningar, bygglov mm är ca 700 000 kr. 



Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Hyreskostnad för två år 2018-2019 är 1 185 000 kr/år som tillkommande driftkostnad. 
Engångskostnad för montage av skolmoduler 2018 är 600 000 kr som driftkostnad. 
Engångskostnad för demontage av skolmoduler 2019 är 370 000 kr som driftskostnad. 

2 (2) 

Förberedelsekostnad för markbädd mm är 700 000 kr 2018 som driftskostnad då nyttjandeperioden understiger 
3 år. 

År 2018 2019 

Modulhyra 1 185 000 1 185000 

Montage/demontage 600 000 370 000 

Markbädd 700 000 

Summa 2 485 000 1555 000 

Finansiering av ovanstående föreslås ske dels genom ianpråktagande av de 500 tkr som tillskjutits i budget 
2018 som ett engångsbelopp för att finansiera flytt av redan befintliga moduler till Förslöv, något som inte 
längre är aktuellt. Dels, avseende resterande del, genom beviljande av driftsmedel som står till KS förfogande 
respektive år då kostnaderna uppstår. Den totala summan budgeterade medel till KS förfogande i budget 2018 
samt plan 2019 uppgår till 2 600 tkr årligen. Förutsatt att beslut tas om att även finansiera skolmoduler i Förs
löv via medel till KS förfogande innebär det att budgeterade medel till KS förfogande för 2018 inte kommer 
räcka till utan överskjutande del om ca -675 tkr (förutsatt att befintliga medel i budget 2018 om 500 tkr för flytt 
av moduler nyttjas till ändamålet) får finansieras via årets resultat 2018. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Bilagor till tjänsteskrivelse: 
Bilaga 1: Planritning 

Johan Linden 
Ekonomichef 

Bilaga 2: Sammanställning driftskostnader Förslöv och Väsh·a Karup skola 

Beslutet ska expedieras till : 
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 298 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 000501/2017 - 900 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

Sida 

36 av 42 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett 
ungdomsråd. Liberalerna i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga 
resurser avsätts för att rådet ska komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en 
röst i den demokratiska processen och en möjlighet att vara med och påverka 
nutids- och framtidsfrågor i kommunen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-07-03 
med tillhörande bilaga, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 274. 

Förvaltningens 
förslag 1. Motionen bifalls. 

Yrkanden 

2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente. 

Gösta Gebauer (C), Thomas Nerd (S), Johan Olsson Swanstein (M) och 
Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Bo Wendt (BP): Avslag till motionen. Budget för ungdomsråd tas med i 
budgetberedning inför 2019. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställda yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

Reservation 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente. 

Mot beslutet reserverar sig Bo Wendt (BP), Hans Grönqvist (BP), 
Eddie Grankvist (BP) och Inge Henriksson (BP). 

justerandes sie:naturer Utdrae:sbestvrkande 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 

KS § 299 Dnr KS 001232/2016 - 900 

Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal 
upphandling och verksamhet 

37 av 42 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster 
och vill att Båstads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten. 
Mikroplaster är ett samlingsnamn för de restprodukter och fragment, mindre 
än 5 mm, som uppstår när plastprodukter bryts ner. Ordet mikroplast avser 
även en primär produkt (plastkulor som vid tillverkning är mindre än 5 mm) 
och som ibland används i olika kemiska produkter och hudvårdsprodukter 
somt ex mjukgörare. 

Underlag till beslutet 

Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad 2017-11-14 
med bilaga, 
Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 261. 

1. Båstads kommun ska aktivt förespråka en minimering av användning av 
plast inom samtliga verksamhetsområden. 
2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar om möjligt ställa krav på 
produkter som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över 
alternativa materialval. 
3. Motionen anses bifallen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Båstads kommun ska aktivt förespråka en minimering av användning 
av plast inom samtliga verksamhetsområden. 

2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar om möjligt ställa krav på 
produkter som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över 
alternativa materialval. 

3. Motionen anses bifallen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

7; hl 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 300 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 000007 /2017 - 900 

lnformationspunkter 

Sida 

38 av 42 

Beskrivning av ärendet a). Resultat av inspektion från Arbetsmiljöverket 7 november 2017. 
Kommunchef Kristina Geiger informerar. 

b). Skriftlig information - Konsekvensanalys, optimal grundskoleorganisation. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



/j1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 301 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2017-12-06 

Dnr KS 000008/2017 - 900 

Besluts logg för kommunstyrelsen 

Sida 

39 av42 

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 bifogas en förteckning över de fattade beslut 
som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad 2017-11-29 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 40 av 42 

KS § 302 Dnr KS 000005/2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet a). Ekonomirapport januari-oktober 2017 
b). Kommunala pensionärsrådets protokoll den 10 oktober 2017 
c). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 10 oktober 2017 
d). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 7 november 2017 
e). Mötesprotokoll 6/2017 med styrelsen i NSRAB samt protokoll nr. 5/2017 
med ekonomiska och tekniska delegationen i NSR AB 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 303 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

DnrKS000006/2017-904 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet a). Delegations beslut- personalärenden nav. 2017. 

Sida 

41av42 

b). Delegationsbeslut ekonomichefen - Skolpeng för barnomsorg, grundskola 
och gymnasium 2018. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

fusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



1JiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-06 42 av42 

KS § 304 Dnr KS 001313/2016 - 200 

Väckt ärende: Utredningsuppdrag till förvaltningen avseende 
fastigheten Plommonet i Båstad 

Beskrivning av ärendet Johan Olsson Swanstein (M) väcker ett nytt ärende under sammanträdet 
avseende fastigheten Plommonet i Båstad (gamla Försäkringskassan) och 
möjligheterna att tillskapa ny förskola och LSS-lägenheter där. 

Beslut 

Moderaterna vill ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny, större 
förskola på gamla försäkringskassans tomt (Plommonet). Göra en konsekvens
analys för att ta fram ett planförslag till ny förskola samt att på plan två eller 
tre bygga lägenheter för LSS-boende. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får väckas och läggs till tidigare ärende om hantering av Plommonet, 
samt skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


