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Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 14 februari 2018 kl. 10.00-17.45. 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGS BEVIS 

Bo Wendt (BPJ, Ordförande 
Inge Henriksson (BPJ, l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (SJ, 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BPJ 
Helena Stridh (BPJ 
Thomas Nerd (SJ 
Ulf Jiewertz (MJ, tjg. ers. för Christer de la Matte (MJ 
Kerstin Gustafsson (MJ 
Hans Grönqvist (BPJ, tjg ers. för Carolin Gräbner (SDJ 
Thomas Andersson (LJ 
Ib Nilsson (CJ, tjg. ers. för Gösta Gebauer (CJ 
Uno Johansson (CJ 
Johan Olsson Swanstein (MJ 
Claes Sjögren (BPJ, ej tjänstgörande ersättare 
Jessica Andersson (SJ, ej tjänstgörande ersättare, del av mötet 
Håkan Mörnstad (BPJ, ej tjänstgörande ersättare 
Catharina Elofsson, kanslichef, del av mötet 
Kristina Geiger, kommundirektör 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 20 februari 2018 kl. 08.15. 

ThomaSi6dersson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-02-14 

Från och med 2018-02-21 till och med 2018-03-15 

Henrik Andersson 

§§ 34-60 
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Kommunstyrelsen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2018-02-14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

KS § 34 Dnr KS 001412/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 35 Dnr KS 001413/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 36 Dnr KS 001411/2017 - 900 
lnformationsärenden 

KS § 37 Dnr KS 001317 /2017 - 800 

Sida 

2 av 37 

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av namn, geografisk utbredning 
och föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed 
i Båstads kommun - Dnr 511-13647-2017 

KS § 38 Dnr KS 001417 /2017 - 315 
Planuppdrag och markanvisningstävling för Heden - Etapp 3 

KS § 39 Dnr KS 001383/2016 - 315 
Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie -Antagande 

KS § 40 Dnr KS 001024/2017 - 200 
Svar på motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler 
och arenor 

KS §41 
VA-taxa 2018 

Dnr KS 000032/2018 - 500 

KS § 42 Dnr KS 001059/2017 - 350 
Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 

KS§43 DnrKS000593/2016-200 
Båstads kommuns framtida fastighetsorganisation 

KS § 44 Dnr KS 000545/2014 - 600 
Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan 

KS § 45 Dnr KS 001237 /2017 - 600 
Reviderat skol- och utbildningsprogram 2014-2021 

KS § 46 Dnr KS 000406/2017 - 600 
Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för vuxenutbildning 

KS § 47 Dnr KS 001447 /2015 - 700 
Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

KS § 48 Dnr KS 001219/2017 - 700 
Svar på väckt ärende i kommunstyrelsen - Anhörigstöd och socialt innehåll 

KS § 49 Dnr KS 000134/2018 - 902 
Arbetsmiljöenkät i kommunhuset 

KS § 50 Dnr KS 000065/2018 - 900 
Initiativ till ägarsamråd för Nordvästra Skånes renhållnings AB 

KS § 51 Dnr KS 000070/2018 - 902 
Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

KS § 52 Dnr KS 001414/2017 - 900 
Beslutslogg 

KS § 53 Dnr KS 000321/2017 - 400 

Sida 

3 av 37 

Utvärdering av Båstad Turism & Näringsliv (Kommunens näringslivsorganisation) 

KS § 54 Dnr KS 000125/2017 - 400 
Svar på motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 

KS § 55 Dnr KS 001035/2017 - 900 
Svar på granskning av kommunens näringslivsarbete 

KS § 56 Dnr KS 000553/2017 - 905 
Hantering av överskott från flyktingverksamhet 

KS § 57 Dnr KS 000052/2018 - 300 
Förvärv av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 

KS § 58 Dnr KS 000505/2017 - 200 
Svar på motion - Exponering av kommunens verksamhetsmark 

KS § 59 
Delgivningar 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

KS § 60 Dnr KS 000006/2017 - 904 
Anmälan av delegationsbeslut 

KS § 61 Dnr KS 000216/2012 - 315 
Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 - Yttrande över överklagande 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

Dnr KS 001412/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av37 

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. 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. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (L). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 20 februari kl. 08.15. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

7)i 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 37 

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: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 behandlas som en 
informationspunkt under dagens sammanträde. 

Väckt ärende,§ 56: Hantering av överskott från flyktingverksamhet 
- minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige 2017-12-20. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



J,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-14 6 av 37 

KS § 36 Dnr KS 001411/2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Muntlig information: 

Beslut 

a). Polisens statistik samt trygghetsmätning 2017 (Axel Johansson) 

b ). Återkoppling angående försörjningsstöd - Skriftlig bilaga 

c). Lägesrapport- Förskolorna i Västra Karup och Grevie samt information 
om förskola i A-huset i Båstad (Birgitta Berseus, Sara Damber) 

d). Bostadsmarknadsenkät 2018 (Kristina Bell, Olof Sellden) 

e). Detaljplan för del av Östra Karup 24:2 m.fl. - Willab (Henrik Eliasson, 
OlofSellden). Dnr: 001051/2017-315 

f). Detaljplan för Tunet 1 m.fl. (Henrik Eliasson). Dnr: 000682/2013-315 

g) . Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022. Kommunstyrelsen 
föreslår i nuläget att demokratiberedningens förslag ska skickas ut till samtliga 
partier för en gemensam dialog innan ärendet ska behandlas i kommun
fullmäktige under våren 2018. Dnr: 001100 /2017-900 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-14 7 av 37 

KS§ 37 Dnr KS 001317 /2017 - 800 

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av 
namn, geografisk utbredning och föreskrifter samt tillägg i syfte 
för naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed i 
Båstads kommun - Dnr 511-13647-2017 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut för att ändra namn och 
geografisk utbredning av naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed. 
Namnet föreslås ändras till Lya ljunghed med omgivningar. Den geografiska 
utbredningen föreslås förändras till att utöka reservatet österut, i direkt 
anslutning från bensinstationen Rasta Hallandsåsen och väst-sydväst. Båstads 
kommun anser att förslaget inte är förenligt med kommunens översiktsplan 
ÖPOB. Kommunen ställer sig även frågande till ett naturreservat över 
vägområdet för Lannamärkesvägen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2018-01-23, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Anta svaret under rubriken Aktuellt så som sitt eget att sända till Länsstyrelsen 
Skåne. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta svaret under rubriken Aktuellt så som sitt eget att sända till 
Länsstyrelsen Skåne. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-16 
Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 001317 /2017 - 800 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Remissvar på Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om änd
ring av namn, geografisk utbredning och föreskrifter samt tillägg i syfte 
för naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed i Båstads 
kommun - Dnr 511-13647-2017 

Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen antar svaret under rubrik Aktuellt så som sitt eget att sända till läns
styrelsen Skåne. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut för att ändra namn och geografisk utbredning av 
naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed. Namnet föreslås ändras till Lya ljung hed 
med omgivningar. Den geografiska utbredningen föreslås förändras till att utöka reservatet 
österut, i direkt anslutning från bensinstationen Rasta Hallandsåsen och väst-sydväst. 

Båstads kommun anser att förslaget inte är förenligt med kommunens översiktsplan ÖP08. 
Kommunen ställer sig även frågande till ett naturreservat över vägområdet för Lannamär
kesvägen. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om namnändring och ändrad geografisk ut
bredning och kompletterande föreskrifter för naturreservatet Korup med Älemossen och 
Lya ljunghed i Båstads kommun med tillhörande skötselplan. 

Syftet med att utöka naturreservatet består i att skydda och vårda ett mångskiftande natur- och 
kulturlandskap, på lång sikt kunna bevara och utveckla skyddsvärda miljöer för flora och fauna. 
Länsstyrelsen motiverar även det utökade reservatet med behov till förutsättningar för att skydda 
Natura 2000-livsmiljötyper och arter, säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi samt åter
skapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med endast enstaka träd och buskar. Naturre
servatet ska dessutom tillgodose allmänhetens behov av rekreation genom att bevara och till
gängliggöra ett värdefullt naturområde. Området föreslås betas, gallras och plockhuggas för att 
nå syftet med naturreservatet. Vissa ytor lämnas för fri utveckling. 

Skälen som uppges för beslutet sammanfattas: 
Naturreservatet utgör en viktig del av större områden som är bl a: 

• Riksintresse för naturvård 
• EU:s nätverk Natura 2000 
• Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 
• Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
• Kommunens naturvårdsprogram 
• Angs- och betesmarksinventeringen. 



2 (2) 

Aktuellt 
Båstads kommun ställer sig positiv till att länsstyrelsen aktivt arbetar med naturområden i 
kommunen. Det förekommer dock sakfel i föreläggandet på sid 11 i Bilaga A Förslag till beslut, 
andra stycket andra mening: "Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser 
för hushållning med mark- och vattenresurser samt med kommunernas översiktsplaner." 
Del av föreslagen utvidgning av naturreservatet omfattar av kommunens översiktsplan 
mark utpekad som industri. Det är kommunens uppfattning att marken är väl lämpad som 
industri då ytan är belägen i direkt anslutning till väg E6. Ytan är dessutom stort påverkad 
av buller ifrån Väg E6. Markens värde för fauna och det rekreativa värdet ses därför av 
kommunen som lågt men dess logistiska placering för tillkommande verksamheter ses 
som av stor vikt. Kommunen önskar fortsatt dialog med länsstyrelsen för att tillgodose 
mark för både föreslaget naturreservat och av översiktsplanen utpekad mark lämpad som 
industri. 

Kommunen ställer sig även frågande till ett naturreservat över vägområdet för Lannamär
kesvägen där värden för flora, fauna eller rekreation ses som obefintliga. 

Förändring av föreskrifter eller namnet för naturreservatet har kommunen ingen uppfattning 
om. 

Samhällsbyggnad 

Olof Sellden, Planchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Kartbild ÖP08 Översiktsplan Båstads kommun 
2. Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av namn, geografisk ut

bredning och föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen 
Lya Ljunghed i Båstads kommun - Dnr 511-13647-2017 

Samråd har skett med: 
Kristina Bell, översiktsplanerare 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

2018-02-14 8 av 37 

KS § 38 Dnr KS 001417 /2017 - 315 

Planuppdrag och markanvisningstävling för Heden - Etapp 3 

Bostadsutbudet i kommunen är ensidigt vilket motverkar flyttkedjor för 
invånarna, det är brist på bostadsrätter och hyresrätter. I Hemmeslöv finns mer 
eller mindre enbart äganderätt i form av villor och fritidshus. För att möjliggöra 
för fler människor att bo kvar i eller flytta till kommunen föreslås en 
markanvisningstävling där entreprenörer ges möjlighet att bygga - inom ramen 
av kommunen satt riktning. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ändra 
gällande detaljplan för att fastställa gatustrukturen samt att upprätta en 
markanvisningstävling som breddar utbudet av bostäder i kommunen. 

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2018-01-23, med 
tillhörande bilagor. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

1. Ändring av detaljplan för del av Hemmeslöv 10: 10 får upprättas samt att 
samråd får hållas. 
2. Detaljplanen ges prioritet 2 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista. 
3. Ändring av planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 
4. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. 
5. Markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 - Heden ska upprättas. 
6. Anta Tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 
- Heden som underlag till markanvisningstävling. 

Inge Henriksson (BP), Bo Wendt (BP) och Hans Grönqvist (BP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag punkt 1-4, avslag till punkt 5-6. 

Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C), Johan Olsson Swanstein (M), Thomas 
Andersson (L) och Thomas Nerd (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Thomas Nerd (S) föreslår dessutom följande tillägg: Kommunens viljeinriktning 
är att boende i tävlingsområdet ska vara åretruntboende. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Inge Henrikssons m fl förslag. Omröstning begärs. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 2 

Beslut 

2018-02-14 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som bifaller Inge Henrikssons m fl förslag röstar JA. 
Ledamot som bifaller arbetsutskottets förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 5 röster för Inge Henrikssons m fl förslag och 
8 röster för arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner därmed att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Ib Nilsson (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Därefter ställs proposition på Thomas Nerds tilläggsyrkande, varvid 
ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

9 av 37 

1. Ändring av detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 får upprättas samt att 
samråd får hållas. 

2. Detaljplanen ges prioritet 2 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista. 

3. Ändring av planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 

4. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. 

5. Markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 - Heden ska upprättas. 

6. Anta Tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 
- Heden som underlag till markanvisningstävling. 

7. Kommunens viljeinriktning är att boende i tävlingsområdet ska vara 
åretruntboende. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-23. 
Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 001417 /2017-315 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Planuppdrag för del av Hemmeslöv 10:10, Heden etapp 3 samt förslag 
till beslut för upprättande av markanvisningstävling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att: 
1. Ändring av detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 får upprättas samt att samråd får 

hållas. 
2. Detaljplanen ges prioritet 2 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista. 
3. Ändring av planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonse-

kvensbeskrivning ej behöver upprättas. 
4. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad 
5. Markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 - Heden ska upprättas. 
6. Anta Tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 - Heden som un

derlag till markanvisningstävling 

Sammanfattning av ärendet 
Bostadsutbudet i kommunen är ensidigt vilket motverkar flyttkedjor för invånarna, det är brist 
på bostadsrätter och hyresrätter. I Hemmeslöv finns mer eller mindre enbart äganderätt i form 
av villor och fritidshus. För att möjliggöra för fler människor att bo kvar i eller flytta till kom
munen föreslås en markanvisningstävling där entreprenörer ges möjlighet att bygga - inom 
ramen av kommunen satt riktning. 

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ändra gällande detaljplan för att fastställa gatustruk
turen samt att upprätta en markanvisningstävling som breddar utbudet av bostäder i kommu
nen. 

Bakgrund 
År 2016 antogs kommunens Bostadsförsörjningsprogram vars mål och syfte definierades som: 
"Målet med programmet är att kunna erbjuda goda möjligheter för alla människor, unga som 
gamla, att bosätta sig i Båstads kommun. Syftet med bostadsförsöijningsprogrammet är att 
verka för ett hållbmi bostadsbyggande och ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbmi 
samhälle." 

Området Heden ligger i Hemmeslöv vars främsta kännetecken har varit närhet till hav, fri
tidsbebyggelse och tallskog. Då tunneln genom Hallandsåsen och en järnvägsstation togs i 
bruk förändrades förutsättningarna för Hemmeslöv. Båstad och Hemmeslöv växer idag 
samman och intresset för att bosätta sig på orten har ökat markant. Hemmeslöv och Riviera 
består av 3 st flerbostadshus och ca 1300 st villor/fritidshus. Den skeva fördelningen försvå
rar för människor att bo kvar eller bosätta sig i området annat än i just villa eller fritidshus. 

I detaljplan för Heden (Hemmeslöv 10:10) tillåter en del av planområdet att upprätta både 
friliggande hus, parhus, kedjehus och flerbostadshus, se bilaga 2 och 3, plankmia och illust
ration. Avsikten var att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse, i enighet med det kom-



2 (3) 

munala Bostadsförsörjningsprogramet. Förvaltningen föreslår att via en markanvisningstäv
ling låta bebygga området samt anlägga en gemensamhetsanläggning (en gata) som adderas 
till GA:20 (därav en ändring för detaljplanen). 

Skälet till att föreslå en markanvisningstävling med av Kommunstyrelsen satt Tävlingsupp
gift är för att öka konkurrensen mellan entreprenörer för att få den mest, från kommunens 
perspektiv, fördelaktiga utformningen av marken. En markanvisningstävling är ett sätt att 
tydligt förmedla vad kommunen vill och där entreprenören kan presentera hur projektet kan 
genomföras, utifrån Tävlingsuppgiften. 

Aktuellt 
I bilaga 1 redovisas ett förslag till tävlingsuppgift för en markanvisningstävling för del av 
Hemmeslöv 10:10-Heden, kallad etapp 3. Tävlingsuppgiften är framtagen med stöd av kom
munens Bostadsförsörjningsprogram, Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-
2022 samt kommunens fullmäktigemål. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett varierat bostadsutbud ger fler individer möjlighet att både flytta inom och till Båstads 
kommun vilket följer målet för kommunens Bostadsförsörjningsprogram. Programmets mål är 
att kunna erbjuda goda möjligheter för alla människor, unga som gamla, att bosätta sig i Bå
stads kommun. 

Verksamhet 
Arbetet med detaljplanen och markanvisningstävlingen kommer att drivas gemensamt av 
Samhällsbyggnad och Teknik och Service. 

Ekonomi 
Kommunen bekostar ändring av detaljplanen. Kostnaderna tas senare ut vid försäljning av 
marken. 

Barnkonsekvensanalys 
En separat barnkonsekvensanalys upprättas inte men i markanvisningstävlingen ska 
tävlings bidragens utformning kopplat till barns behov behandlas. 

Samhällsbyggnad och Teknik & Service 
Olof Sellden, Planchef, Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 - Heden, Båstads 

kommun 
2. Plankarta för del av Hemmeslöv 10:10 m fl fastigheter 
3. Illustration tillhörande detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m fl fastigheter 
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Samråd har skett med: 
Camilla Nermark, Planhandläggare, Per Sellden exploateringsingenjör, Jan Bernhardsson, Tek
nik och Servicechef, Lisa Rönn berg, Samhällsbyggnadschef, Kristina Bell, Översiktsplanerare, 
Helena Ivarsson, Näringslivskoordinator 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

2018-02-14 10 av 37 

KS § 39 Dnr KS 001383/2016- 315 

Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie -Antagande 

Planområdet är beläget i centrala Grevie och avgränsas av Järnvägsgatan i 
söder, torgyta samt parkering i öster samt befintlig bostadsbebyggelse i både 
väster och norr. Båstadhem AB har 2016-10-13 inkommit med en förfrågan om 
planbesked avseende fastigheten Hålarp 4:212, f.d kommunhuset, i Grevie 
samhälle. Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till 
lägenheter (flerbostadshus) på fastigheten Hålarp 4:212 och sökte, 2016-09-20, 
förhandsbesked för ändrad användning av bottenvåningen i det före detta 
kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder (3 
lägenheter). På ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2018-02-01, med 
tillhörande bilagor. 

Planförslag för Hålarp 4:212 antas i enlighet med de revideringar som föreslås 
i granskningsutlåtandet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Planförslag för Hålarp 4:212 antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2018-02-01. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-17 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: 82016-990 / KS 001383/2016-315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Hålarp 4:212 i Grevie, Båstads kommun, Skåne län -
antagande 

Förslag till beslut 

1. Planförslag för Hålarp 4:212 antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2018-01-17. 

1 (3) 
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Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus) 
på fastigheten Hålarp 4:212 och sökte, 2016-09-20, förhandsbesked för ändrad användning av 
bottenvåningen i det före detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till 
bostäder (3 lägenheter). På ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. Gällande de
taljplan har markanvändningsbestämmelsen "A", kvartersmark för allmänt ändamål. Bostäder 
inryms inte inom markanvändningen "A". 

Myndighetsnämnden beslutade 2016-10-13 §117 att inte lämna positivt förhandsbesked på 
grund av att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden ser posi
tivt på den föreslagna åtgärden och ställer sig positiv till att ändring av markanvändning prö
vas i en ändring av detaljplanen. 

/ 
Utdrag ur gällande detaljplan, 1286 

I översiktsplanen är planområdets markanvändning angivet som befintlig bebyggelse. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-09, §41 att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett 
så kallat inriktningsdokument för Grevie. Syftet med Inriktningsdokumentet är att ta ett samlat 
grepp för Grevie samhälle och hantera övergripande frågor såsom t ex trafik- och utbyggnads
strukturer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter. Inriktningsdokumentet för 
Grevie antogs av kommunfullmäktige 2017-12-20. Planförslaget överensstämmer med inrikt
ningsdokumentets intention. 

Grevie samhälle berörs av riksintresse Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploate
rad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Hålarp 4:212 får ställas ut på samråd beviljades av 
kommunstyrelsen 2017-01-11. Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2017-06-01 
till 2017-07-14. Då planförslaget drivs enligt "standardförfarande" sammanställs inkomna 
synpunkter från både samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter gransk
ningen. Någon samrådsredogörelse gjordes således inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå 
och tillgodosågs i möjligaste mån i granskningsförslaget. 

Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende. 
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Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2017-10-04 till och med 2017-
11-12. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning samman
ställts och kommenteras i ett så kallat granskningsutlåtande. Se bilaga 1. Inkomna synpunkter 
efter granskningsskedet har inte föranlett några större justeringar av planförslaget inför anta
gandet. 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-01-17. 

Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående "Konsekvenser av beslut" föreslår Sam
hällsbyggnad att kommunstyrelsen godkänner och antar detaljplanen för Hålarp 4:212 m.fl. i 
Grevie, Båstads kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Planområdets tillskott av bostäder samt centrumverksamhet i centrala Grevie bedöms vitali
sera orten genom att skapa möjlighet till blandad bebyggelse. Den blandade funktionen med 
både bostäder och centrumverksamhet bidrar till att människor kommer att röra sig i centrala 
Grevie i princip hela dygnet alla veckans dagar. 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålet 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa miljökommuner" uppfylls genom att kom
munen möjliggör förtätning av blandad bebyggelse i kollektivtrafiknära läge. 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 

Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-01-17 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-01-17 
3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-01-17 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg - samhällsbyggnadschef, Olof Sellden - planchef, Roger Larsson - stadsarkitekt, 
Mårten Sällberg - miljö- och hälsoskyddsinspektör 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-14 

KS § 40 DnrKS001024/2017-200 

Svar på motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för 
föreningar med egna lokaler och arenor 

11av37 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i VA
kostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. 
Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa 
branschorganisationen Svenskts Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-01-16. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen bifalls. 2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på 
bidragsmodell för att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

Arbetsutskottets 
förslag 1. Motionen bifalls. 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på bidragsmodell för 
att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med 
barn- och ungdomsverksamhet. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag, med följande tillägg: 
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om snålspolande munstycken kan 
ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och uppvärmningskostnaderna 
för varmvatten. 

Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag, samt tillägget 
från Ingela Stefansson (S). 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på modell 
för att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om snålspolande munstycken 
kan ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och 
uppvärmningskostnaderna för varmvatten. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-02-14 12 av 37 

KS §41 Dnr KS 000032/2018 - 500 

VA-taxa 2018 

NSVA har tagit fram underlag för VA-taxa 2018. Förändringarna som föreslås är 
samma för alla NSVA-kommuner. En indexuppräkning föreslås vilket innebär 
en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 % jämfört med nu gällande taxa. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-01-18, 
med tillhörande bilagor. 

Fr.o.m. 2018-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt 
förändringarna i Entreprenadindex och gällande bestämmelser. 

Från och med 2018-04-01 regleras avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt 
förändringarna i Entreprenadindex och gällande bestämmelser. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och projektingenjör Andreas Jansson 
föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Från och med 2018-04-01 regleras avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt 
förändringarna i Entreprenadindex och gällande bestämmelser. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-14 

KS §42 DnrKS001059/2017-350 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor 
i Båstads kommun 

13 av 37 

Beskrivning av ärendet Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i 
viss mån styra trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta 
områden med begränsade ytor är det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas 
tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även användandet av alternativa 
färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda cykel framför 
användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt 
förekommande och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgifts belägga 
parkeringsytor, vilket även är den trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar 
om. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad 
2018-01-15, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, 
numrerade 1, 2, 3, 4 och 5 i ärendet, bifalls (se tjänsteskrivelsen). 

1. Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras mellan 08:00 - 20:00 med 
1 timmes avgiftsfri parkering med p-skiva året runt. 
2. Parkringsytan vid Badhusparken, som är reglerad 1 juni till 31 augusti med 
max 4 tim. parkering, ökas avgiften med 5 kr/tim till 20 kr/tim. Övrig tid 
avgiftsfri parkering. 
3. Centrumparkering vid biblioteket/ Agardh regleras mellan 08:00 - 20:00 
med max 2 tim. avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen. 
4. Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad. 
5. Parkeringsytorna vid hamnen i Torekov regleras med 24 tim. och avgift 
10:00 - 06:00, 1 juni - 31 augusti, med höjd avgift till 20 kr /tim. Gäller både vid 
hamnen och inre hamnplan. 
6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur parkeringsytan vid 
Båstads station kan utvidgas för fler p-platser för personbilar. 
7. Förvaltningen får i uppdrag attta fram förslag på hur elev- och personal
parkering för de verksamma i torganslutande lokaler kan hanteras. 

Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-02-14 14 av 37 

Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg 
under punkt 5: Max 100 kr/ dygn för parkering vid p-plats vid hamnen 
i Torekov. 

Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande 
tillägg: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram skyltar på engelska och tyska vid 
parkeringsytorna vid turistområden. Ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheter att utöka antalet parkeringsplatser vid Förslövs station. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras mellan 08:00 - 20:00 med 
1 timmes avgiftsfri parkering med p-skiva året runt. 

2. Parkringsytan vid Badhusparken, som är reglerad 1 juni till 31 augusti 
med max 4 tim. parkering, ökas avgiften med 5 kr/tim till 20 kr/tim. 
Övrig tid avgiftsfri parkering. 

3. Centrumparkering vid biblioteket/ Agardh regleras mellan 08:00 - 20:00 
med max 2 tim. avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen. 

4. Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad. 

5. Parkeringsytorna vid hamnen i Torekov regleras med 24 tim. och avgift 
10:00 - 06:00, 1 juni - 31 augusti, med höjd avgift till 20 kr/tim, dock max 
100 kr/dygn. Gäller både vid hamnen och inre hamnplan. 

6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur parkeringsytan vid 
Båstads station och Förslövs station kan utvidgas för fler p-platser för 
personbilar. 

7. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur elev- och 
personalparkering för de verksamma i torganslutande lokaler 
kan hanteras. 

8. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram skyltar på engelska och tyska 
vid parkeringsytorna vid turistområden. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

Dnr KS 000593/2016 - 200 

Båstads kommuns framtida fastighetsorganisation 

Sida 

15 av 37 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ägandet och förvaltning av 
kommunens verksamhetsfastigheter. Tre alternativ på organisationer 
presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-07 med utgångspunkt att 
Båstads kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning. 
Alternativen som utredningen behandlade var: Överföra kommunens 
direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till Båstadhem AB. Behålla 
kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för förvaltning av 
fastigheterna. Fortsätta med förvaltningsavtalet med förbättringar och ökat 
samarbete mellan befintliga organisationer. Förvaltningen föreslog en 
organisation som samordnar förvaltningen av kommunens verksamhets
fastigheter i egen regi i förvaltningsform. Den främsta fördelen med en 
organisation i förvaltningsform är goda förutsättningar för sambandet mellan 
den politiska styrningen, säkerställa kapitalet i fastigheterna och verksam
heternas behov av lokaler, vilket är särskilt viktigt då Båstads kommun står 
inför större fastighetsinvesteringar. En annan fördel är att det inte blir några 
transaktionskostnader för stämpelskatter, investeringsmoms mm som det blir 
vid överföring av fastigheterna till ett bolag. Kommunstyrelsen återremitterade 
ärendet med uppdrag att komplettera utredningsunderlaget. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-01-16. Minnesanteckningar från KS au 2018-01-30. 

Förvaltningens förslag Förvaltningens förslag numrerade 1, 2, 3 och 4 bifalls (se tjänsteskrivelsen). 

Arbetsutskottets förslag Återremiss för att inhämta mer kunskap från andra aktörer. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Återremiss med följande tillägg: Hur "låser" vi in ägandet av 
fastigheterna i Båstadhems dotterbolag så att de inte blir föremål för handel? 

Propositionsordning 

Kerstin Gustafsson (M): Återremiss med följande tillägg: Ta fram en ekonomisk 
analys för ombildningskostnaden för kommunens fastigheter samt stämpel
skatt och gör en bedömning utifrån möjliga lösningar. 

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

Forts. på nästa sida. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-02-14 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Återremiss med yrkande att förvaltningen tar fram följande: 

a). Inhämta mer kunskap från andra aktörer. 

b). Hur "låser" vi in ägandet av fastigheterna i Båstadhems dotterbolag 
så att de inte blir föremål för handel? 

c). Ta fram en ekonomisk analys för ombildningskostnaden för 
kommunens fastigheter samt stämpelskatt och gör en bedömning 
utifrån möjliga lösningar. 

Sida 

16 av 37 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

2018-02-14 17av37 

KS § 44 Dnr KS 000545/2014 - 600 

Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan 

Hållbar och optimal skolorganisation är ett ärende som initierats 2014 efter 
redovisning av vårdnadshavarenkät. Ärendet har sedan 2015 huvudsaldigen 
hanterats av utbildningsnämnden. Vid utbildningsnämndens sammanträde 
2016-06-13 presenterades ett underlag som visar att fem av sju skolenheter i 
kommunen, bland annat Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs 
skola F-6 inte är anpassade till datens utbildning och de krav som finns i 
skollagen och läroplanen. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, med tillhörande 
tjänsteskrivelse. Konsekvensanalys för optimal grundskoleorganisation från 
skolchefen. Nuläges beskrivning av Torekovs skola. Yttrande beträffande 
konsekvensbeskrivning av utbildningsnämndens beslut om skolorganisation 
från dåvarande ekonomichefen. 

1. Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från 
Sandlyckeskolan. 
2. Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3. Sandlyckeskolan läggs ner. 

1. Behålla Sandlyckeskolan tills vidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, 
grupprum, lärarbetsplatser etc. 
3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019. 

1. Sandlyckeskolan behålls tills vidare. 
2. Förslövs skola byggs om och till. 
3. Västra Karups skola byggs om och eventuellt till. 
4. Ny skola byggs i Grevie. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Omröstningsresultat 

2018-02-14 18 av 37 

Ingela Stefansson (S) och Thomas Nerd (S) med bifall från Thomas 
Andersson (L): Skolorganisationen på södra sidan ska vara en F-6-skola i 
Västra Karup och en F-9-skola i Förslöv. Västra Karups skola (F-6) och Förslövs 
skola (F-9) byggs om och till och moderniseras för att motsvara dagens krav 
och möjlighet att möta morgondagens krav på hållbar, tidsenlig och likvärdig 
utbildning. Sandlyckeskolan i Torekov läggs ned när Västra Karups skola står 
färdig. Ett vård- och omsorgs boende med närliggande förskola och annan 
kommunal service byggs i Torekov. Bra kommunikationer ska underlätta för 
barn och personal att ta sig till och från Västra Karups skola. 

För det fall kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, 
dvs. att det ska finnas fyra F-6-skolor på södra sidan, yrkar vi att de 
ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna av ett sådant beslut ska 
ingå i kommunstyrelsens beslut. 

Uno Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA 
Ledamot som bifaller Ingela Stefanssons m fl förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 röster för arbetsutskottets förslag och 
6 röster för Ingela Stefanssons m fl förslag. Ordföranden finner därmed 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Ib Nilsson (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 2 

Beslut 

2018-02-14 19 av 37 

Därefter ställs proposition på tilläggsyrkandet ovan från Ingela Stefansson m fl, 
varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Sandlyckeskolan behålls tills vidare. 

2. Förslövs skola byggs om och till. 

3. Västra Karups skola byggs om och eventuellt till. 

4. Ny skola byggs i Grevie. 

5. De ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna av beslut om 
skolorganisationen ska ingå i beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Beredningens 
förslag 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-02-14 20 av 37 

KS § 45 Dnr KS 001237 /2017 - 600 

Reviderat skol- och utbildningsprogram 2014-2021 

Under mandatperioden 2010-2014 antog kommunfullmäktige ett antal 
program med inriktningsmål för kommunen. I samband med antagandet 
beslutade även kommunfullmäktige att programmen skulle ses över, 
utvärderas och revideras 2016/2017. Kommunfullmäktige beslutade 
2016-12-14 att aktualisera skol- och utbildningsprogrammet. Programmet 
har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. 

Protokollsutdrag från den tillfälliga beredningen för översyn av skol
och utbildningsprogrammet, med tillhörande bilagor. 

1. Bilagt förslag till skol- och utbildningsprogram godkänns. 
2. Moderaternas yrkande i remissvaret tas under övervägande i 
kommunfullmäktige. 
3. Socialdemokraternas yrkande i remissvaret tas under övervägande 
i kommunfullmäktige. 
4. Programmet utvärderas och revideras senast år 2022. 
5. Programmet ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen. 

Johan Olsson Swanstein (M): Moderaternas remissvar ska inarbetas 
i programmet. 

Ingela Stefansson (S): Socialdemokraternas remissvar ska inarbetas 
i programmet. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bilagt förslag till skol- och utbildningsprogram godkänns, med justeringen 
att Moderaternas och Socialdemokraternas remissvar ska inarbetas 
i programmet. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2022. 

3. Programmet ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

2018-02-14 

KS § 46 Dnr KS 000406/2017 - 600 

Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för 
vuxenutbildning 

21av37 

En plan för det systematiska kvalitetsarbetet fastställs årligen enligt Skollagen 
4 kap 3 och 4 §§. Prioriterade utvecklingsområden för Akademi Båstad 
Vuxenutbildning är: 
1. Arbeta med likabehandling och kränkningar, 
2. Elever som behöver extra stöd, 
3. Samverkan med arbetsliv samt med högskola, folkhögskola 
och yrkeshögskola. 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2018-01-23, 
med tillhörande bilaga. 

1. Kommunstyrelsen antar plan för systematiskt kvalitetsarbete på Akademi 
Båstad Vuxenutbildning för 2018. 

1. Anta plan för systematiskt kvalitetsarbete på Akademi Båstad 
Vuxenutbildning för 2018. 2. SFl-elevernas närvaro ska redovisas skriftligt i% i 
samband med återkoppling av årshjulet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta plan för systematiskt kvalitetsarbete på Akademi Båstad 
Vuxenutbildning för 2018. 

2. SFI-elevernas närvaro ska redovisas skriftligt i% i samband 
med återkoppling av årshjulet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-23 

Handläggare: HenrikAndersson 

Dnr: 000406/2017-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för Vuxenutbildning 2018 

Förslag till beslut 

I .Kommunstyrelsen antar plan för systematiskt kvalitetsarbete på Akademi Båstad 
Vuxenutbildning för 2018 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

En plan för det systematiska kvalitetsarbetet fastställs årligen enligt Skollagen 4 kap 
3 och 4 §§. Prioriterade utvecklingsområden för Akademi Båstad Vuxenutbildning är: 

1. Arbeta med likabehandling och kränkningar 
2. Elever som behöver extra stöd 

3. Samverkan med arbetsliv samt med högskola, folkhögskola och yrkeshögskola 

Bakgrund 
En plan för det systematiska kvalitetsarbetet fastställs årligen enligt Skollagen 4 kap 
3 och 4 §§. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och 
stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kom
petens i syfte att stärka sin ställning i arbetets och samhällslivet samt att främja sin 
personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov 
och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. 

Aktuellt 
Rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare har vid utvecklingsdag gemensamt tagit 
fram prioriterade förbättringsområden för 2018 genom att analysera föregående års 
nulägesanalyser, enkäter, resultatuppföljning och insatser. 
Prioriterade utvecklingsområden för Akademi Båstad Vuxenutbildning är: 

1. Arbeta med likabehandling och kränkningar 
2. Elever som behöver extra stöd 
3. Samverkan med arbetsliv samt med högskola, folkhögskola och yrkeshögs

kola. 

Konsekvenser av beslut 
Utgångspunkten är att stärka elevernas måluppfyllelse och utveckla det individbase
rade lärandet samt stärka elevernas möjligheter att studera vidare eller få ett arbete. 

Ekonomi 
Det systematiska kvalitetsarbetet sker inom ramen för verksamhetens 
resurstilldelning 

Bildning och arbete 
Henrik Andersson Bildningschef 



2 (2) 

Ewa Nilsson Rektor Akademi Båstad Vuxenutbildning 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018 vid Vuxenutbildningen i Båstads kommun 

Beslutet ska expedieras till: 
Akademi Båstad vuxenutbildning 

Samråd har skett med: 
Ewa Nilsson rektor Akademi Båstad vuxenutbildning 



IJ1:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS §47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

DnrKS001447/2015-700 

Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa 
avgiften för trygghets larm 

Sida 

22 av 37 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstad har genom Ingegerd Nilsson lämnat in en 
motion: Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 
Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att Båstads kommun ska 
erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade 
trygghetslarm i Båstads kommun och yrkar på att en kostnadsutredning 
görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-12-18, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson. 

Förvaltningens, 
Vård- och omsorgs
nämndens och 
Arbetsutskottets 
förslag Motionen avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

Dnr KS 001219/2017 - 700 

Svar på väckt ärende i kommunstyrelsen 
-Anhörigstöd och socialt innehåll 

Sida 

23 av 37 

Beskrivning av ärendet Moderaterna väckte den 8 november 2017 ett ärende i kommunstyrelsen 
angående tydliggörande om hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstens 
krav och intentioner om anhörigstöd och socialt innehåll. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2018-01-22. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-22 
Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: KS 001219/2017 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på väckt ärende i kommunstyrelsen: 
Anhörigstöd och socialt innehåll 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna väckte den 8 november 2017 ett ärende i kommunstyrelsen angående 
tydliggörande om hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstens krav och intentioner 
om anhörigstöd och socialt innehåll. 

Aktuellt 
Anhörigstöd 

1 (2) 

Båstads kommun erbjuder stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som 
är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Information om verksamheten ges 
genom Båstads kommuns hemsida, lokalpress, månadsprogram, drop-in, cafäträffar och via 
kommunens anhörigcenter. 

I Anhörigcenter finns två anhörigombud som följer upp och analyserar anhörigas situation 
genom personliga möte, medmänskliga samtal i grupp eller enskilt. Inom ramen för det 
förebyggande hälsoarbetet arbetar verksamheten Vård och omsorg via anhörigombud med 
aktiviteter för anhöriga. Aktiviteterna annonseras ut via programblad på kommunens hemsida. 
I studiecirkel och föreläsning sker det förebyggande hälsoarbetet genom till exempel dietist, 
demenssamordnare, distriktssköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Anhöriga ges även 
möjlighet att träffa andra i samma situation, dela med sig av erfarenheter och finna gemenskap 
genom drop-in, cafäträffar och informationsmöte. 

Mellan sju och tretton personer besöker i genomsnitt anhörigombuden varje vecka och i 
studiecirkelform finns för närvarande sex deltagare. Telefonkontakt i stödjande syfte 
varierar och kan vara som återkoppling eller av mer kriskaraktär. 

Båstads kommun har även anhörigstöd i form av dagvård för personer med kognitiv 
nedsättning, avlösning i hemmet, växelvård, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Detta 
anhörigstöd är bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta och beviljas utifrån ansökan och bedömt behov av handläggare 
inom myndighetsenheten. 

Sammantaget inom Vård och omsorg har i genomsnitt 12 personer /månad växel vård i 
avlösningssyfte och cirka 14 personer /månad har avlösning i hemmet. Därtill finns inom 
LSS korttidsvistelse och korttidstillsyn. 



2 (2) 

Socialt innehåll 
Socialt innehåll har gemenskap och aktiviteter i form av öppna träffpunkter minst lg/vecka 
i Båstad, Förslöv, Grevie, Västra Karup och Torekov. En öppen träffpunkt har öppnat i 
Östra Karup efter årsskiftet. Träffpunkterna har inriktning mot äldre och funktionsnedsatta 
och är öppna för alla som vistas i kommunen. 

Socialt innehåll bedriver även aktiviteter inom kommunens äldreboende vid två 
tillfällen/vecka. Till det läggs det medarbetarna på respektive boende planerar och 
genomför och där har stimulansmedel bidragit. 

Träffpunkterna har varierat deltagande men i genomsnitt kan följande redovisas; 
Vårliden 130 besök/månad, Ängahällan 200 besök/månad, Grevie 25 besök/månad, 
Hörnan 80 besök/månad, Smedjan 100 besök/månad och LSS 85 besök/månad. 

Allmänt 
Enheten för anhörigstöd och socialt innehåll arbetar i ett fördjupat samarbete med föreningar, 
frivilliga och andra organisationer för att skapa och behålla sociala nätverk. Anhörigföre
ningen, Lions club, Röda Korset och studieförbunden är samverkansparter som ofta är gemen
samt involverade i frågor. Föreningar såsom FUB, Parkinson föreningen med flera bjuds in och 
deltar i sammanhang såsom till exempel den årliga anhörigdagen. De bjuds också in då 
parterna identifierar behov av gemensam stödform i anhörigarbetet eller sociala aktiviteter 
för äldre och funktionsnedsatta. Det kan vara ett behov av att starta upp en samtalsgrupp eller 
studiecirkel inom ett särskilt område eller att intresse finns för ytterligare kultur- och 
fri tidsaktiviteter. 

Budgetbeslut inför 2017 
Det initiala budgetbeslut som fattades innebar att samtliga medarbetare omfördelasdes till 
övrig verksamhet. Till stor del inom befintlig ram. Samtidigt var det så att budgeten minskades 
med kortare varsel än det var möjligt att omplacera samtidigt som det inte var rimligt att lägga 
ner all verksamhet som bedrevs inom Anhörigstöd och Socialt innehåll genererade det ett 
negativt utfall. 

Verksamheten som beskrivits här ovan motsvarar verksamhet i enlighet med budget 
om 870 tkr. 

Budgetbeslut inför 2018 
Inför 2018 har ytterligare 330 tkr budgeterats för verksamheten. Den största delen, 200 tkr, 
kommer att gå till lokalhyra för Vången vid Trygghets boendet Malen. Resterande medel 
kommer att förstärka verksamheten, bland annat inom Stöd och omsorg. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Moderaterna och protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 
2017-11-08, § 262. 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS §49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

Dnr KS 000134/2018 - 902 

Arbetsmiljöenkät i kommunhuset 

Sida 

24 av 37 

Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väckte ett nytt ärende under KS au 2018-01-30 med 
anledning av personalens oro kring den psykosociala arbetsmiljön i 
kommunhuset. I inlagan yrkas: 
1. En arbetsmiljöenkät med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön 
genomförs snarast och redovisas till kommunstyrelsen i mars 2018. 
2. Målgrupp för enkäten är chefer och medarbetare i kommunhuset. 
3. Upplägg av enkät och genomförande redovisas till arbetsutskottet 
den 20 februari 2018. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30. 

Arbetsutskottets 
förslag Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Föredragande Tf. HR-chef Csaba Illyes föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-02-14 25 av 37 

KS § 50 Dnr KS 000065/2018 - 900 

Initiativ till ägarsamråd för Nordvästra Skånes renhållnings AB 

Förtroende för bolags VD utgör ägarfråga. I det fall kommunstyrelsen finner sig 
ha bristande förtroende för VD, kan den inom sin uppsiktsplikt ta initiativ 
till ägarsamråd. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-01-18. 

Genom skrivelse till Helsingborgs stad tas initiativ till ytterligare 
ägarsamråd i NSR. 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S) och Bo Wendt (BP): Bifall med följande tillägg: Tillskriva NSR 
för att komplettera dagordning på utlyst extra ägarsamråd i enlighet med 
kommunjuristens tjänsteskrivelse. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Genom skrivelse till Helsingborgs stad tas initiativ till ytterligare 
ägarsamråd i NSR. 

2. Tillskriva NSR för att komplettera dagordning på utlyst extra ägarsamråd 
i enlighet med kommunjuristens tjänsteskrivelse. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-18 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS000065/2018-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Initiativ till ägarsamråd för Nordvästra Skånes renhållnings AB 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunstyrelsen beslutar att genom skrivelse till Helsingborgs stad ta initiativ till ytterligare 
ägarsamråd i NSR. 

Sammanfattning av ärendet 
Förtroende för bolags VD utgör ägarfråga. I det fall kommmunstyrelsen finner sig ha bristande 
förtroende för VD, kan den inom sin uppsiktsplikt ta initiativ till ägarsamråd. 

Bakgrund 
VD är inte enbart en anställd vid bolaget, utan i aktiebolagsrättslig mening ett särskilt organ för 
vilket ägaren har ett rättfärdigat intresse. I de fall en delägarkommun i ett samägt bolag inte 
har förtroende för bolagets VD, kan kommunen inom sin uppsiktsplikt vidta åtgärder. En av 
dessa åtgärder är att informera övriga ägararkommuner om det bristande förtroendet. Detta 
sker lämpligen vid ett ägarsamråd. Enligt aktieägaravtal och ägardirektiv för Nordvästa Skånes 
renhållnings AB (NSR) ska ägarsamråd hållas årligen. Ytterligare ägarsamråd kan hållas på 
initiativ från någon av ägarkommunerna. Sammankallande till ägarsamråd för NSR är 
Helsingborg. 

Ägarsamrådet har dock varken mandat att tillsätta eller avsätta VD. Kontroll av VD är istället 
en av styrelsens viktigaste förvaltningsuppgifter. I det fall ägarkommunerna inte bedömer att 
styrelsen tillräckligt kontrollerat VD:s skötsel av bolaget, kan detta i sin tur innebära bristande 
förtroende för styrelsen. I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ligger att undersöka bolagets 
förenlighet med fastställda ändamål samt att med anledning av detta vidta nödvändiga 
åtgärder. Uppsiktspliktens reglering tar inte hänsyn till hur stor del av bolaget som kommunen 
äger. 

Aktuellt 
Båstad kommun har i polisanmälan om trolöshet mot huvudman, daterad 2017-09-21 och 
2017-10-18, angivit att vissa delar av polisanmälan berör NSR:s VD. Polisutredning med 
anledning av anmälan är ännu ej avslutat. NSR:s styrelse beställde i samband med 
polisanmälan en fristående utredning av KPMG med uppdrag att granska VD:s agerande samt 
utreda om NSR lidit ekonomisk skada genom sitt samarbete med tidigare anställd i Båstads 
kommun. Utredningen daterad 2017-12-19, kom sammanfattningsvis fram till attVD:s 
agerande inte skadat bolaget. KPMG:s bedömning synes främst vara gjord utifrån 
aktiebolagsrättsliga principer. Båstads kommun har med anledning av KPMG:s utredning inte 
givits utrymme att för NSR:s styrelse eller ägare redogöra för sin utredning av ärendet. 
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Konsekvenser av beslut 
Konsekvenserna av förevarande förslag är svåra att förutse. Det är i första hand en 
samvetsfråga för kommunstyrelsen ifall den anser sig ha bristande förtroende för NSR:s VD 
och hur kraftfullt den i så fall vill agera med anledning av detta. I andra hand är det en fråga för 
revisorerna att avgöra om kommunstyrelsens agerande är tillräckligt för att styrelsen ska 
uppfylla sin uppsiktsplikt. 

Givetvis kan ett eventuellt VD-byte innebära ekonomiska konsekvenser för bolaget. 

Elin Ax 
Kommunjurist Båstads kommun 

Beslutet ska expedieras till 

Bjuvs kommun 

Helsingborgs stad 

Höganäs kommun 

Åstorps kommun 

Ängelholms kommun 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkande 

Beslut 

2018-02-14 26 av 37 

KS § 51 Dnr KS 000070/2018 - 902 

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera 
kompetenta medarbetare både på kort och lång sikt behöver Båstads kommun 
kunna erbjuda sina medarbetare anställning på heltid. Därför vill förvaltningen 
starta upp ett pilotprojekt inom Vård och Omsorg kallat "Heltid en rättighet -
deltid en möjlighet". Andra viktiga faktorer att beakta vid ett sådant projekt är 
jämställdhetsfrågan, god arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 

Tjänsteskrivelse från bitr. HR-chef Anna Löfström, daterad 2017-11-06, 
med tillhörande bilagor. 
Yttrande från ekonomichefen, daterad 2018-02-07. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och omsorg starta ett projekt 
kallat "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 
2. Medel till projektledare i två år och utbildning avsätts med 1 300 000 kr. 
3. En utvärdering görs ett år efter projektstart. 

Ingela Stefansson (S) och Bjärepartiets ledamöter: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och omsorg starta ett 
projekt kallat "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 

2. Medel till projektledare i två år och utbildning avsätts med 1 300 000 kr. 

3. En utvärdering görs ett år efter projektstart. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-14 27 av 37 

KS § 52 DnrKS001414/2017-900 

Beslutslogg 

Beskrivning av ärendet Beslutsloggen för kommunstyrelsen är under utveckling. Som ett led i detta 
görs det vissa förändringar i den här loggen och ett förslag på beslut att ta bort 
en del av ärendena. Beslutsloggen bör innehålla de ärenden som är under 
beredning och som avvaktar beslut från kommunstyrelsen. I utvecklingsarbetet 
ingår även att se över hur uppföljning av fattade beslut och återkoppling till 
politiken kan ske på ett tydligt sätt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-02-07. 
Beslutslogg för februari 2018. 

Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Utvärdering av kvaliten på städningen i kommunens lokaler 
ändras från prio 2 till prio 1. 

Propositionsordning 

Beslut 

Kerstin Gustafsson (M): Verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg 
läggs in i en separat uppföljningslogg. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar avsluta följande ärenden: 

CEMR-deklarationen (000510 /2012), 
JV9 (000582/2015), 
Försäljning Bjärehemmet (001295/2016), 
Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-6 (000040/2017), 
Undermålig och bristfällig information till KS (001046/2017), 
Polisens statistik samt trygghetsmätning (001049 /2017), 
Åtgärdspaket för en budget i balans 2017 (001049/2017). 

2. Kommunstyrelsen beslutar ta bort Detaljplan Sunnan 10 m.fl. 
(001447 /2012) från beslutsloggen. 

3. Kommunstyrelsen godkänner beslutsloggen för februari 2018, med följande 
ändringar: 
Utvärdering av kvaliten på städningen i kommunens lokaler ändras från 
prio 2 till prio 1. 
Verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg läggs in i en separat 
uppföljningslogg .. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[OJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-14 

KS § 53 DnrKS000321/2017-400 

Utvärdering av Båstad Turism & Näringsliv (Kommunens 
näringslivsorganisation) 

28 av 37 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns näringslivsorganisation utvärderades våren 2017 och 
tjänsteskrivelsens beslutspunkter återremitterades till förvaltningen för 
ytterligare förtydligande samt syn punktsinhämtning från Tillväxtrådet. En 
inventering av arbetet hos både Båstad Turism och Näringsliv samt kommunen 
har genomförts för att förtydliga gränsdragning och ansvar. Vid flera möten i 
Tillväxtrådet har även skrivelsen och arbetet diskuterats vilket resulterat i att 
en plan för det fortsatta arbetet tas fram. För Båstads kommun har det 
genomförts förändringar och förtydligenade i organisation samt utökning av 
50% för näringslivsstrategen. Även närliggande näringslivsfunktioner 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkande 

Propositionsordning 

har identifierats. 

Tjänsteskrivelse från chefen för strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2018-01-23, med tillhörande bilagor. 

1. Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice 
till medlemsföretag hanteras av Båstad Turism och Näringsliv såsom tidigare. 
2. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala 
förvaltningen och ske i nära samarbete med kommunledningen. 
3. Båstads kommuns näringslivsarbete ska ske i ett nära samarbete med 
närliggande näringslivsfunktioner, för att minska behovet i Båstads kommun 
av mer resurser, minska sårbarheten och ge större effekt. 
4. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i 
kommunledningens verksamhetsplan. 

Thomas Andersson (L): Bifall till liggande förslag med följande tillägg: 
Destinationsutvecklingsärenden i Familjen Helsingborg representeras 
av kommunen och Båstad Turism och Näringsliv. 

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

Forts. på nästa sida. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Lll.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-02-14 29 av 37 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice 
till medlemsföretag hanteras av Båstad Turism och Näringsliv såsom 
tidigare. 

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

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

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

5. Destinationsutvecklingsärenden i Familjen Helsingborg representeras 
av kommunen och Båstad Turism och Näringsliv. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-01-26 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 000321/2017 

Båstads kommuns näringslivsarbete 

Förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Båstads kommuns näringslivsorganisation utvärderades våren 2017 och tjänsteskrivelsens 
beslutspunkter återremitterades till förvaltningen för ytterligare förtydligande samt syn punkt
sinhämtning från Tillväxtrådet. En inventering av arbetet hos både Båstad Turism och Närings
liv samt kommunen har genomförts för att förtydliga gränsdragning och ansvar. Vid flera mö
ten i Tillväxtrådet har även skrivelsen och arbetet diskuterats vilket resulterat i att en plan för 
det fortsatta arbetet tas fram. För Båstads kommun har det genomförts förändringar och för
tydligenade i organisation samt utökning av 50% för näringslivsstrategen. Även närliggande 
näringslivsfunktioner har identifierats. 

Bakgrund 
Tjänsteskrivelse angående utvärdering av Båstads kommuns näringslivsorganisation daterad 
2017-05-11 innehöll följande förslag till beslutspunkter: 

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

b. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala förvaltning
en och ske i nära samarbete med kommunledningen. 

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

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

Skrivelsen återremitterades av kommunstyrelsen den 2017-06-07 tillbaka till förvaltningen 
med följande uppdrag: 

1. Förtydliga samtliga beslutspunkter för hur det kommunala ansvaret rörande närings
livsfrågor ska utformas. 

2. Tydliggöra förslaget angående gränsdragningen samt inhämta synpunkter från tillväxt
rådet. 
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Aktuellt 

1. Förtydliga samtliga beslutspunkter för hur det kommunala ansvaret rörande nä
ringslivsfrågor ska utformas. 

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

En inventering har skett av ansvar och arbetsuppgifter för både BTN (Båstad Turism & Nä
ringsliv) och Båstads kommun. 

I nuläget driver och utför BTN: Företagsservice till sina medlemsföretag, näringslivsfrukostar 
med föreläsningar och företagaspresentation och information. BTN representerar kommunens 
förvaltning i nätverket Familjen Helsingborg när det kommer till destinationsutveckling och 
näringslivsfrågor. BTN arrangerar näringslivsfesten som är en gång om året, planerar före
tags besöken med politiken som görs 8 ggr/år samt den årliga företagssafarin. De sprider in
formation via nyhetsbrev och webbsida. De driver projekt som handlar om kompetensförsörj
ning och nyföretagande i samverkan med kommun och arbetsförmedling. Utöver detta driver 
BTN turistbyrå med klassisk turismservice samt driver projekt kopplat till destinationsutveckl
ing. 

Förvaltningen i Båstads kommun har i dagsläget en näringslivskoordinator (NK) på 50 %. De 
främsta arbetsuppgifterna är att vara en länk in för företagare när de behöver komma i kontakt 
med en eller flera tjänstepersoner (företagslotsning). Det är också att medla, stämma av, med
verka i projekt, råd och driva vissa frågor så att de inte faller mellan stolarna i en stor organi
sation. En annan viktig del är att förbättra företagsklimatet vilket görs på många olika sätt men 
bl.a. genom SKL utbildningen Förenkla-helt enkelt. NK samordnar och koordinerar arbete i 
olika konstellationer med syfte att effektivisera kommunens arbete och maximera nyttan för 
alla invånare i kommunen. 

b. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala förvalt
ningen och ske i nära samarbete med kommunledningen. 

Båstads kommuns näringslivsarbete kommer från 1 januari 2018 att förstärkas av att tjänsten 
som näringslivskoordinator ökas till 100% näringslivsstrateg. Tjänsten är placerad i avdel
ningen för Strategi och utveckling i Kommunkontoret. Näringslivsstrategen ansvarar för att 
tjänstepersoner inom organisationen arbetar för samma mål avseende kommunens närings
livsarbete samt fortsätter nuvarande arbetsuppgifter för näringslivskoordinatorn. Näringslivs
strategen återkopplar sitt arbete till kommunledning och kommunstyrelse fyra gånger /år. En 
verksamhetsplan för arbetet upprättas och kopplas till kommunens målarbete. Avdelningen 
för Strategi och utveckling ansvarar också för de medel som är avsatta för kommunens nä
ringslivsarbete, både genom bidrag till BTN, Tillväxtrådet samt övriga medel. Detta gör att re
dovisningen av medlen blir tydligare. 

Tillväxtrådet är samverkansorgan för näringslivssamarbetet mellan Båstad Turism och Nä
ringsliv (BTN) och Båstads kommun. BTN representerar sina medlemsföretag, kommunen re
presenterar invånarna i Båstads kommun. Rådets syfte är gemensamma projektsatsningar med 
tydliga uppdrag för att skapa tillväxt i form av ökad inflyttning, ökat företagande och ökad 
sysselsättning. Båstads kommuns representation i Tillväxtrådet består av presidiet samt tre 



3 (3) 

tjänstepersoner. Presidiets roll bör således också vara att återkoppla sitt arbete till Kommun
styrelsen. 

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

Kommunens näringslivsgrupp har identifierat dessa viktiga närliggande näringslivsfunktioner 
som näringslivsarbetet ska ske i nära samarbete med: BTN, Familjen Helsingborg, Tillväxtmo
tor Halmstad samt Svenskt näringsliv. 

d. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i kommunledning
ens verksamhetsplan. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över kommunens näringslivspolicy. När beslut om ny 
policy tas kommer den införas i verksamhetsplanen. 

2. Tydliggöra förslaget angående gränsdragningen samt inhämta synpunkter från till
växtrådet. 

Det har under hösten gjorts en inventering av BTNs och kommunens näringslivsarbete, se vi
dare under punkt 1 a. 

Tillväxtrådet har under hösten 2017 träffats två gånger för att arbeta fram en plan för fortsatt 
arbetsform och samverkan. Detta är ett pågående arbete och planen kommer att presenteras 
för kommunstyrelsen under första halvåret 2018. 

Majoriteten av deltagarna i Tillväxtrådet är överens om att samordningen och nätverkandet 
med Familjen Helsingborg ska representeras från kommunens sida eftersom det är en kom
munal plattform. Alla i Tillväxtrådet är överens om att samverkan är bra men att strukturen för 
arbetsformen ska arbetas vidare med. 

Synpunkter inkomna från Tillväxtrådet handlar också om att uppföljning från kommunstyrel
sen måste styras tydligare samt att avrapporteringen från BTN också behöver tydliggöras. 

Brita J ervidalo J ensen, chef Strategi och utveckling 

Kommunkontoret 
Strategi och utveckling 

Beslutet ska expedieras till: 
Båstads turism och näringsliv 
N äringslivsstrateg 

Samråd har skett med: 
N äringslivsstrateg 
Tillväxtrådet 
Kommunens näringslivsgrupp 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

Dnr KS 000125/2017 - 400 

Svar på motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 

Sida 

30 av 37 

Beskrivning av ärendet Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka 
representationen i tillväxtrådet så att samtliga partier har en representant. 
Rådet består i dagsläget av tre förtroendevalda - kommunstyrelsens presidium 
- i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 (§ 281). En bredare 
förankring kan ske vid politisk breddning av Tillväxtrådet. Ekonomiska 
konsekvenser av ett bifall till förslaget innebär högre arvodeskostnader. Med 
hänsyn till kommunens ansträngda ekonomiska läge föreslår förvaltningen att 
motionen avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från näringslivsstrateg Helena Ivarsson, daterad 2017-12-12. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag Motionen avslås. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) och Thomas Andersson (L): Bifall till motionen. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och yrkandet 
ovan och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 
Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som bifaller motionen röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 röster för arbetsutskottets förslag och 
6 röster för bifall till motionen. Ordföranden finner därmed 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-02-14 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas N erd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Ib Nilsson (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås. 

justerandes si naturer 

Sida 

31av37 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-14 32 av 37 

Dnr KS 001035/2017 - 900 

Svar på granskning av kommunens näringslivsarbete 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat kommunstyrelsen med syftet att bedöma om kommunstyrelsens 
styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt. Svar på 
granskningen redogör för tillväxtrådets mandat och organisatoriska placering, 
kommunstyrelsens roll avseende kommunens näringslivsarbete samt vilken 
instans som beslutar om fördelningen av medlen som avser kommunens 
näringslivsarbete. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från chefen för strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2018-01-23. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag Anta tjänsteskrivelsen som svar till revisionen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta tjänsteskrivelsen som svar till revisionen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-10 

Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 001035/2017-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på granskning av Båstads kommuns näringslivsarbete 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommunsty
relsen med syftet att bedöma om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivs
arbetet är ändamålsenligt. Svar på granskningen redogör för tillväxtrådets mandat och organi
satoriska placering, kommunstyrelsens roll avseende kommunens näringslivsarbete samt vil
ken instans som beslutar om fördelningen av medlen som avser kommunens näringslivsarbete. 

Bakgrund 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommunsty
relsen med syftet att bedöma om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivs
arbetet är ändamålsenligt. 

EY's sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning av näringslivsarbetet inte 
är ändamålsenlig, ansvarsfördelningen för näringslivsfrågorna är otydlig och uppdraget att ta 
fram en arbetsbeskrivning på vilka arbetsuppgifter som inom ramen för näringslivsarbetet 
som skulle tillfalla Båstads kommun inte verkställts. Bedömningen grundar sig på att det inte 
sker någon formell styrning av kommunens näringslivsarbete från kommunstyrelsens sida. 

Aktuellt 
Under 2017 har ett omfattande arbete avseende kommunens näringslivsarbete startats upp. 
En utredning kring kommunens näringslivsorganisation har gjorts och ett förtydligande svar 
på återremissen av denna lämnas till kommunstyrelsen i februari 2018. 

Tillväxtrådet har under hösten 2017 träffats två gånger för att arbeta fram en plan för fortsatt 
arbetsform och samverkan. Detta är ett pågående arbete och planen kommer att presenteras 
för KS under första halvåret 2018. 

Förvaltningen har även i uppdrag att se över kommunens näringslivspolicy. Svar på denna 
kommer under våren 2018. 

Tillväxtrådets mandat och organisatoriska placering 
Tillväxtrådet är samverkansorgan för näringslivssamarbetet mellan Båstad Turism och Nä
ringsliv (BTN) och Båstads kommun. BTN representerar sina medlemsföretag, kommunen re
presenterar invånarna i Båstads kommun. Rådets syfte är gemensamma projektsatsningar med 
tydliga uppdrag för att skapa tillväxt i form av ökad inflyttning, ökat företagande och ökad 
sysselsättning. 
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Kommunens näringslivsfrågor är organisatoriskt placerat under Kommunstyrelsen. Tillväxtrå
det som samverkansorgan för näringslivsfrågor bör således också tydliggöra sin placering un
der KS (se budget), precis som kommunens handikappråd och pensionärsråd. KS kommer att 
ta fram ett reglemente för Tillväxtrådet. 

Kommunstyrelsens roll avseende kommunens näringslivsarbete 
Båstads kommuns näringslivsarbete kommer från 1 januari 2018 att förstärkas av att tidigare 
50% tjänst ökas upp till en 100% tjänst som näringslivsstrateg. Tjänsten är placerad i avdel
ningen för Strategi och utveckling i Kommunkontoret. Näringslivsstrategen ansvarar för att 
tjänstepersoner inom organisationen arbetar för samma mål avseende kommunens närings
livsarbete. Näringslivsstrategen återkopplar sitt arbete till kommunledning och kommunsty
relse fyra gånger /år. En verksamhetsplan för arbetet upprättas och kopplas till kommunens 
målarbete. En inventering av näringslivsarbetet har genomförts hos både kommunen och BTN 
och ansvarsfördelningen redogörs för till KS i svaret av återremissen av utredningen av kom
munens näringslivsarbete. 

Båstads kommuns representation i Tillväxtrådet består av kommunstyrelsens presidium samt 
tre tjänstepersoner. 

Instans som beslutar om fördelningen av medlen som avser kommunens näringslivsar
bete. 
Näringslivsfrågorna är organisatoriskt placerad under Kommunstyrelsen och de medel som 
avser näringslivsarbetet bör således ansvaras för av Strategi och utvecklingsavdelningen på 
Kommunkontoret. Det finns avsatta medel för kommunens stöd till Båstad Turism och Nä
ringsliv, för Tillväxtrådet samt för kommunens egna arbete. Genom att samla kommunens me
del för näringslivsarbetet på detta sätt skapas förutsättningar för att på ett transparent och 
strukturerat sätt följa upp hur de används. 

Tillväxtrådet beslutar om hur avsatt medel för rådet ska användas under årets gång. 

Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 

Samråd har skett med: 
Helena Ivarsson, näringslivsstrateg 
Henrik Andersson, chef bildning och arbete 
Catharina Elofsson, kanslichef 



[liJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

Dnr KS 000553/2017 - 905 

Hantering av överskott från flyktingverksam het 

Beskrivning av ärendet Ärendet väcks under sammanträdet: minoritetsåterremiss från 
kommunfullmäktige 2017-12-20. 

Föredragande Tf. integrationschef Svjetlana Miletic föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Sida 

33 av 37 

Yrkande Thomas Nerd (S): Pengarna ska gå till det som staten bestämt. Ta reda på 
avvecklingskostnaden och lägg undan pengar för det. Gör en ny budget för 
resterande pengar. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Underlag utifrån följande frågeställningar ska tas fram och redovisas på nästa 
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott: 

- Pengarna ska gå till det som staten bestämt. 
- Ta reda på avvecklingskostnaden och lägg undan pengar för det. 
- Gör en ny budget för resterande pengar. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-14 34 av 37 

KS § 57 Dnr KS 000052/2018 - 300 

Förvärv av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 

Beskrivning av ärendet I samband med att Trafikverket arbetade med att genomföra projekt 
Hallandsås träffade Båstads kommun och Trafikverket överenskommelse om 
vissa markfrågor. Parterna undertecknade år 2009 en avsiktsförklaring om att 
all mark som innehas av Trafikverket i anslutning till järnvägstunnelns 
mynningar och som efter tunnelns färdigställande inte behövs för 
järnvägsdriften skall överlåtas till kommunen för en köpeskilling om 10 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

kr /kvadratmetern plus index. Båstads kommun och Trafikverket träffade i 
mars månad 2016 en överenskommelse om att fullfölja nyssnämnda 
överenskommelse varigenom kommunen förvärvade överenskomna 
fastigheter med undantag av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2018-01-15, 
med tillhörande bilagor. 

1. Båstads kommun förvärvar del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 
för en köpesumma om totalt 940.332 kronor och i övrigt på de villkor som 
framgår av bilagt överlåtelseavtal, dokumentmärkt TRV 2014/7622 
2. Köpeskillingen för dels förvärvet samt för dels bedömd kostnad för 
fastighetsreglering, 1.000.000 kronor finansieras med tillgängliga 
medel för fastighetsförvärv i 2018 års budget. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun förvärvar del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 för 
en köpesumma om totalt 940.332 kronor och i övrigt på de villkor som 
framgår av bilagt överlåtelseavtal, dokumentmärkt TRV 2014 /7 622. 

2. Köpeskillingen för dels förvärvet samt för dels bedömd kostnad för 
fastighetsreglering, 1.000.000 kronor finansieras med tillgängliga medel 
för fastighetsförvärv i 2018 års budget. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-15 

Handläggare: Per Sellden 

Dnr: KS000052/2018-300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förvärv av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Båstads kommun förvärvar del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 för en köpe
summa om totalt 940.332 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av bilagt över
låtelseavtal, dokumentmärkt TRV 2014/7622 

2. Köpeskillingen för dels förvärvet samt för dels bedömd kostnad för fastighetsreglering, 
1.000.000 kronor finansieras med tillgängliga medel för fastighetsförvärv i 2018 års 
budget. 

Bakgrund 
I samband med att Trafikverket arbetade med att genomföra projekt Hallandsås träffade Bå
stads kommun och Trafikverket överenskommelse om vissa markfrågor. Parterna underteck
nade år 2009 en avsiktsförklaring om att all mark som innehas av Trafikverket i anslutning till 
järnvägstunnelns mynningar och som efter tunnelns färdigställande inte behövs för järnvägs
driften skall överlåtas till kommunen för en köpeskilling om 10 kr /kvadratmetern plus index. 
Båstads kommun och Trafikverket träffade i mars månad 2016 en överenskommelse om att 
fullfölja nyssnämnda överenskommelse varigenom kommunen förvärvade överenskomna fas
tigheter med undantag av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2. 
Orsaken till att överlåtelse av del av fastigheten Hemmeslöv 6:2 undantogs var att miljötek
niska frågor om markens beskaffenhet inte var utredda i tillräcklig omfattning. Markområdet 
har nyttjats till uppläggning av massor från tunneln under byggarbetets gång. 
Trafikverket har sedermera närmare låtit analysera marken inom fastigheten och underställt 
resultaten kommunens miljöprövning. Kommunens myndighetsnämnd har i augusti 2017 be
handlat redovisningen och prövat och bedömt den till mindre känslig markanvändning. Vi
dare beslutade nämnden att det inte föreligger något ytterligare krav på åtgärder gentemot 
Trafikverket. 
Det nu föreliggande överlåtelseavtalet, dokumentmärkt TRV 2014/7622, för del av fastigheten 
Båstad Hemmeslöv 6:2 är upprättat på samma grunder som överlåtelseavtalet mellan parterna 
tecknade år 2016. Överlåtelseområdet omfattar ca 85.000 kvadratmeter. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom förvärvet får kommunen rådighet över ett större markområde inom Båstad Stad som 
ger möjlighet till att tillgodose markbehov för flera samhällsverksamheter. Infrastrukturen 
kring området är utbyggd. 

Verksamhet 
Området är lämpligt att användas för flera ändamål och inte minst genom dess 
trafikorienterade läge för verksamheter som riktar sig mot staden och kommunen i sin 
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helhet.Kommunen får i ett program närmare prioritera vilka verksamheter som lämpligast bör 
inrymmas i området och därefter upprätta detaljplan/detaljplaner för området. 

Ekonomi 
Medel för förvärvet, markförvärv, finns tillgängliga i budget för innevarade år. 

Miljökonsekvensanalys 
Markens beskaffenhet har varit föremål för analys och myndighetsprövning. I 
detaljplanearbetet får närmare prövas miljökonsekvenser utöver markens beskaffenhet. 

Båstad 2018-01-15 

Per Sellden, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till : 
Trafikverket, Borlänge 
Samhällsbyggnadschefen 
Teknik- och servicechefen 
Ekonomichefen 
Exploateringsingenjören 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om överlåtelse av del av Båstad Hemmeslöv 6:2, TRV 2014/7622 
Karta utvisande förvärvsområdets läge. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

2018-02-14 35 av 37 

KS § 58 Dnr KS 000505/2017 - 200 

Svar på motion - Exponering av kommunens verksamhetsmark 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har lämnat in 
en motion 2017-05-04 om exponering av Båstads kommuns verksamhetsmark. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad 
2018-01-18. 

1. Förvaltningens förslag är att förslaget i motionen föranleder ett uppdrag 
till kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat 
arbeta vidare med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med 
motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att 
nyttja hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för 
ändamålet. 2. Motionen anses därmed vara besvarad. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningens förslag är att förslaget i motionen föranleder ett uppdrag 
till kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat 
arbeta vidare med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med 
motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom 
att nyttja hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga 
för ändamålet. 

2. Motionen anses därmed vara besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



LilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 59 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

Sida 

36 av 37 

a). Samarbetskommittens protokoll 6/2017 - Familjen Helsingborg 

Beslut 

b). Protokoll - styrelsemöte 8/2017 - NSRAB 

c). Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund 
- läroplan för vuxenutbildningen 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 

DnrKS000006/2017-904 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut: 

Sida 

37 av 37 

a). Delegations beslut - Samhällsbyggnadschefen 2017-06-09 - 2017-12-04 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


