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Henrik Andersson, nämndsekreterare, 
Kristina Geiger, kommundirektör, del av mötet 
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Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 
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Från och med 2018-04-12 till och med 2018-05-04 

., 
Henrik Andersson 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

KS § 83 Dnr KS 001412/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 84 Dnr KS 001413/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 85 Dnr KS 000306/2018 - 300 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2018 

KS § 86 Dnr KS 001340 /2017 - 412 
Bron 1 m fl, Torekovs hamn - Beslut om planuppdrag 

KS § 87 Dnr KS 000523/2017 - 600 
Namnsättning av nytt vård- och omsorgs boende och ny gata i Förslöv 

KS § 88 Dnr KS 001309 /2017 - 600 
Optimal förskoleorganisation - akuta åtgärder 

KS § 89 Dnr KS 000673/2017 - 700 
Förstudie - Nytt gruppboende enligt LSS 

KS § 90 Dnr KS 000028/2018 - 903 
Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen avseende 
kommunstyrelsens ansvarsområden 

KS § 91 Dnr KS 000248/2018 ~ 350 
Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2019, 2018-12-09 och ett år framåt 

KS § 92 Dnr KS 000283/2018 - 200 
Försäljning av kommunal mark- Vistorp 7:84 i Förslöv 

KS § 93 Dnr KS 000304/2018 - 200 
Försäljning av kommunal mark- del av fastigheten Hålarp 4:197 

KS § 94 Dnr KS 000305/2018 - 200 
Försäljning av kommunal mark- del av fastigheten Hålarp 4:197 

KS § 95 Dnr KS 000903/2017 - 200 
Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten Hemmeslöv 5:60 (fd. Hemmeslöv 5:9) 

KS § 96 Dnr KS 000988/2017 -100 
Begäran om utträde ur EU-projektet Biodolomer for Life 

KS § 97 Dnr KS 000222/2018 - 900 
Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 

KS § 98 Dnr KS 001411/2017 - 900 
Informationsärenden 

Sida 

2 av 36 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

KS § 99 Dnr KS 000303/2018 - 906 
Årsredovisning 2017 för Båstads kommun 

KS § 100 Dnr KS 000224/2018 - 905 
Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KS § 101 Dnr KS 000225/2018 - 905 
Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KS § 102 Dnr KS 000226/2018 - 905 
Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KS § 103 Dnr KS 000124/2018 - 903 

Sida 

3 av 36 

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

KS § 104 Dnr KS 000300/2018 - 902 
Väckt ärende: Översyn och revidering av Personalpolitiskt program för Båstads kommun 

KS § 105 Dnr KS 000342/2018 - 903 
Väckt ärende: Utöka budgetberedningen med nämndernas presidium 

KS § 106 Dnr KS 000343/2018 - 900 
Väckt ärende: Ta fram en värdegrund för Båstads kommun 

KS § 107 
Beslutslogg 

KS § 108 
Delgivningar 

DnrKS001414/2017-900 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

KS§109 DnrKS001416/2017-900 
Anmälan av delegationsbeslut 

KS § 110 Dnr KS 000368/2018 - 350 
Väckt ärende: GC-väg längs med Glimmingevägen i Västra Karup 

KS § 111 Dnr KS 000369/2018 - 500 
Väckt ärende: Återvinnings central: tidsplan mm 

KS § 112 Dnr KS 000362/2018 - 902 
Väckt ärende: Långsiktigt hållbar arbetsmiljö för såväl medarbetare som politiker 
i Båstads kommun 

KS § 113 Dnr KS 000134/2018 - 902 
Arbetsmiljöenkät i kommunhuset (Omedelbar justering, se separat protokoll) 

KS § 114 Dnr KS 000010/2018 - 100 
Remiss av betänkande "Ett land att besöka". En samlad politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring (Omedelbar justering, se separat protokoll) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr KS 001412/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av36 

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". Justerings
ordningen 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 Gösta Gebauer (C). 

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

3. Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 11 april kl. 10.00. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 36 

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 tillägg: 

Väckta ärenden 

§ 110 Utreda möjlig gång och cykelväg längs med Glimmingevägen i Västra 
Karup. 

§ 111 Återvinningscentral: tidsplan mm 

§ 112 Långsiktigt hållbar arbetsmiljö för såväl medarbetare 

som politiker i Båstads kommun 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr KS 000306/2018 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2018 

Sida 

6 av 36 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 
mitten av 1990-talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder /år. Det har i kommunen etablerats två nya 
stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat - och förväntas att öka 
kommande 10 år. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2018-04-03. 

Förvaltningens förslag Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2018-2027 som underlag 
för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

Föredragande Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2018-2027 som underlag 
för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr KS 001340/2017 - 412 

Bron 1 m fl, Torekovs hamn - Beslut om planuppdrag 

Sida 

7 av36 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2018-02-06, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Detaljplan för Bron 1 m f1 får upprättas och samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
3. För att finansiera uppdraget avsätts 250 tkr från de medel som står till 
kommunfullmäktiges förfogande under 2018 och 200 tkr från de medel som 
står till kommunfullmäktiges förfogande under 2019. 
4. Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen besluta: 
1. Detaljplan för Bron 1 m f1 får upprättas och samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
3. Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 
Kommunfullmäktige besluta: 
4. Planen finansieras genom 250 tkr från de medel som står till kommun
fullmäktiges förfogande under 2018 och resterande 200 tkr tas med i 
budget 2019. 

Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Punkt 1- stryk "och samråd får hållas". 
Punkt 4 i arbetsutskottets förslag ändras till" Planen finansieras genom 250 tkr 
från 2018 års resultat och 200 tkr tas med i budget 2019. 

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

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-04-04 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Detaljplan för Bron 1 m fl får upprättas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

8 av36 

4. Planen finansieras genom 250 tkr från 2018 års resultat och 200 tkr tas 
med i budget 2019. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-06. 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001340/2017 - 412 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Bron 1 m fl, Torekovs hamn - beslut om planuppdrag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Detaljplan för Bron 1 m f1 får upprättas och samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 
3. För att finansiera uppdraget avsätts 250 tkr från de medel som står till 

kommunfullmäktiges förfogande under 2018 och 200 tkr från de medel som står till 
kommunfullmäktiges förfogande under 2019. 

1 (6) 

4. Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv
ning (MKB) kommer därför att upprättas.§1 

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

Bakgrund 
2017-11-23 § 142 hemställde myndighetsnämnden att kommunstyrelsen ska göra en översyn 
av detaljplanen för Torekovs hamn samt dokumentet "Riktlinjer för utveckling och bevarande 
av hamnområdena i Torekovs och Båstads småbåtshamnar". 

Aktuellt 
Syftet med en ny detaljplan är att utreda möjliggöra en utveckling av nya och befintliga verk
samheter i hamnområdet, stärka området för rekreation, turism och handel i form av restau
ranger. Samtidigt skyddas de bevarandevärda delarna av hamnområdet. En annan viktig del i 
planläggningen är att göra reglerna för vad som tillåts i hamnområdet tydligare och på så sätt 
göra hanteringen av bygglov enklare. 

Planområdet utgörs av kommunägd mark och föreslås därför få prioritet 2 i enlighet med 
kommunens prioriteringslista. 

180206\ c: \ users\henand 2 \appdata \local\microsoft\ windows\ tem porary internet files\ eon ten tieS \ coocjdyw\ tjänsteskrivelse hls.doc\ha 
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Preliminär planavgränsning 

Gällande detaljplaner för Torekovs hamnområde är från 1971och1982. Den äldre stadsplanen 
anger hamnändamål "Endast hamntrafik och därmed samhörigt ändamål" och att bebyggelsen 
får vara högst en våning med en högsta byggnadshöjd på 4,4 meter. Den anger inte var inom 
området det är lämpligt att placera byggnader eller hur de ska utformas i övrigt. Ändringen av 
stadsplanen som gjordes 1982 anger hamn, parkering samt gata eller torg som användningar 
inom området. Inte heller denna plan innehåller några bestämmelser om byggnaders placering 
eller utformning. 

"/:: - ~ 
, _,fL/'' : , ' - J.\ 

Utsnitt ur Stadsplan för centrala delen av Torekovs 
samhälle, beslutad av länsstyrelsen 1971. 

"Riktlinjer för utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och Båstads småbåts
hamnar" antogs av kommunstyrelsen 2004 och är en bilaga till nuvarande arrendeavtal. Do
kumentet innehåller mer detaljerade riktlinjer kring utformning, typ av verksamheter, uteser
veringar och service. 
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Enligt plan- och bygglagen ska bygglov prövas utifrån bestämmelserna i gällande detaljplan 
samt Boverkets byggregler och övrig lagstiftning. Det finns inget stöd i lagstiftningen att till
lämpa bestämmelser och riktlinjer från ett arrendeavtal i samband med bygglovprövning. 
Detta gör bygglovprövningen i Torekovs hamn svårhanterad då detaljplanen innehåller väldigt 
få bestämmelser för området samtidigt som arrendeavtalet skapar höga förväntningar på re
glering. 

Kommunen äger fastigheterna Bron 1 och Torekov 98:1. Hamnområdet arrenderas ut det till 
TBSS, Torekovs Sjöfarts- och Hembygdsförening samt Torekovs Turist- och Badförening. Nuva
rande arrendeavtal går ut 2019-12-31. Om det inte omförhandlas förlängs det med 5 år åt 
gången om parterna inte kommer överens om annat. Förvaltningen bedömer att en omför
handling av avtalet bör göras utifrån en ny detaljplan. Om arrendatorn önskar omförhandling 
innan den förlängda arrendetiden löpt ut finns möjlighet till detta. 

Båstads översiktsplan, ÖP08, visar ingen förändrad markanvändning för Torekovs hamn. I för
djupningen av översiktsplanen (FÖP) gällande Torekov konstateras att gamla hamnen med 
omgivande bebyggelse, hamnplatsen och pirarmarna med bodarna är en omistlig del av Tore
kovs identitet. Det konstateras även att ytornas uppdelning på hamnplanen inte är anpassade 
till nya förhållanden. Även för den nya fritidsbåthamnen konstateras att körytorna och parke
ringsytorna i anslutning till den delen av hamnen kan disponeras mer effektivt. I FÖP redovisas 
förslag till utveckling av hamnområdet samt omdisponering av trafik- och parkeringsytor. 

Torekovs hamn har vuxit och utvecklats under åren och har sedan mitten av 1990-talet i prin
cip haft det utseende och den utbredning den har idag. 
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1965-67 1973 

1996 2017 

De gamla delarna av Torekov, med hamnen, är av betydande kulturhistoriskt värde. Området 
är utpekat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse av byggnadsnämnden 1988. Det är även 
utpekat som särskilt värdefullt område av kommunfullmäktige 1990. Flera byggnader i områ
det är utpekade som mer eller mindre värdefulla. Planområdet ingår även i länsstyrelsens kul
turmiljöprogram för Torekov. Ett antal fornlämningar finns i och runt planområdet. 

I 

(D 

I 

I 

I 
I 

I 

\ 

\ 

I 

(D 

TOREKOV 

\ 
I I 
I \ 
I I 

..... _. .~ 

~1ttll 
Utdrag ur "Byggnadstradition och byggnadsvård i Torekov" antaget av kommunfullmäktige 
1990. Byggnader med olika grad av kulturhistoriskt värde markerade med rött och vitt. 

Riksintresse för naturvård "Hallands Väderö med omgivande hav" gäller för vattenområdet i 
och runt hamnen. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för högexpolaterad kust, 



5 (6) 

friluftsliv samt rörligt friluftsliv. Natura 2000-området "Nordvästra Skånes havsområde" ligger 
300 m väster om planområdet. 1,3 km västerut ligger naturreservaret Hallands Väderö och 
600 meter söderut ligger naturreservatet Södra Bjärekusten. 

Det finns idag inget strandskydd inom planområdet, det återinträder i samband med upprät
tandet av ny detaljplan och ett nytt upphävande av strandskyddet måste därför hanteras i 
samband med detaljplanen. 

Planområdet ligger lågt och är därför utsatt vid klimatförändringar. Hamnområdet påverkas 
redan vid 1 meters havsnivåhöjning. Vid en havsnivåhöjning på 2meter står pirar och stora 
delar av hamnen under vatten. Vid 3 meter står nästan hela hamnområdet under vatten. Ham
nens byggnader och infrastruktur är idag inte anpassade för att klara detta. 

Havsn i v~höjning 2 m 

Havsn i v~ höjn i ng 3 m 

Hamnen är målpunkt för turism och sommartid kan trafikbelastningen vara hög. Väg 115, som 
Trafikverket är huvudman för, går in i planområdet. 

Planområdet ingår delvis i NSVAs verksamhetsområde för vatten och spillvatten och delvis i 
verksamhetsområdet för vatten, spill och dagvatten. Delar av planområdet ligger utanför 
NSVAs verksamhetsområde. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Befintliga verksamheter i Torekovs hamn ges möjlighet att utvecklas samtidigt som de kultur
historiskt värdefulla delarna skyddas. 

Verksamhet 
En ny detaljplan underlättar bygglovhanteringen samt utgör en grund för att kunna teckna nya 
arrendeavtal. 

Ekonomi 
I Samhällsbyggnads budget för år 2018 finns inte· resurser avsatta för ofinansierat planarbete 
varför samhällsbyggnad äskar pengar från kommunfullmäktige då kommunstyrelsens förfo
gandemedel är fullt intecknade för 2018 och 2019. Kommunfullmäktige har 250 tkr till sitt 



6 (6) 

förfogande under 2018 och enligt budgetbeslut för 2018 planeras samma summa avsättas för 
2019. 

Ska ytterligare medel tillskjutas för att finansiera uppdraget får antingen omprioritering av 
befintliga budgetmedel ske inom ram eller kommunens totala budgetrelaterade resultat sän
kas. Om kommunens totala budgeterade resultat sänks uppfyller kommunen budgetmässigt 
inte längre sitt finansiella mål om ett resultat som uppgår till 2% av skatteintäkter och gene
rella bidrag. 

Miljökonsekvensanalys 
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § antas en hamn för fritidsbåtar alltid få betydande miljö
påverkan. En MKB kommer därför att upprättas. 

Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. MNs beslut 2017-11-23§142 
2. Behovsbedömning 
3. Kostnadsuppskattning 

Samråd har skett med: 
Planchef, teknikchef, ekonomichef, exploateringsingenjör 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 

KS § 87 Dnr KS 000523/2017 - 600 

Namnsättning av nytt vård- och omsorgsboende och 
ny gata i Förs löv 

9 av 36 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 2018-03-
08, med tillhörande bilagor. 

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

Arbetsutskottets förslag 1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park". 
2. Den nya vägen som går upp till nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv 
ska ha namnet "Linvägen". 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park''. 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2018-04-04 10 av 36 

KS § 88 Dnr KS 001309 /2017 - 600 

Optimal förskoleorganisation - akuta åtgärder 

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

Tjänsteskrivelse från förskoleutvecklare Birgitta Berseus, daterad 2018-03-12. 

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

Teknik- och service Jan Bernhardsson och förskoleutvecklare Birgitta Berseus 
föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Helena Stridh (BP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-12 

Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: KS 001309/2017-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förskoleorganisation - akuta åtgärder 

Förslag till beslut 

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

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

Bakgrund 
Tidigare år har vårdnadshavare blivit erbjudna förskoleplats inom garantitiden på fyra måna
der. I oktober 2017 visade sammanställningen av barnantal och nettokö att garantitiden skulle 
bli omöjlig att uppfylla om inte antalet förskoleplatser ökade. Förvaltningen fick i uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott att hitta alternativ bland i första hand Båstadhems befintliga 
lokaler. Den 3 april kommer Malens och Päron byns barn födda 2012 att börja på en extra av
delning till Malen på Strandängsskolan. Trots denna akuta åtgärd kommer garantitiden inte att 
uppfyllas för de familjer som har rätt till plats från mitten på maj. Risken att kommunen vites
föreläggs av skolinspektionen om inte platser finns är uppenbar. (8 kap. 12 §skollagen (2010:800) 
Vårdnadshavare i Västra Karup efterfrågar åtgärder. Från i höstas placeras barn till vårdnads
havare som önskar Torekov eller Västra Karup oftast i Förslöv eller Östra Karup. 

Aktuellt 
Vårdnadshavare till 19 barn har garantidatum från maj-sista juni. Av dessa kommer flertalet 
under rådande omständigheter inte kunna erbjudas plats. Behovet av förskoleplatser är störst i 
Västra Karup och Båstad. För att säkra behoven av förskoleplats under 2018-2019 bör en mo
dul vara på plats i Västra Karup i början på maj. Eftersom Malens och Päronbyns barn födda 
2012 flyttas redan den 3 april så kommer dessa förskolor inte kunna ta emot några barn i au
gusti, vilket gör att det kommer att behövas platser också i Båstad. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
2020 beräknas barnantalet i Båstads kommun att öka stort utifrån planerade nybyggnationer. 
Det är därför av stor vikt att beslut tas så att vårdnadshavare kan erbjudas plats för sina barn. 

Verksamhet 
En modul i Västra Karup täcker upp det akuta läget av förskoleplatser under våren. Till hösten 
kan en grupp bildas med barn födda 2013 i Västra Karup och Grevie i en gemensam 
femårsgrupp för att öppna upp för fler platser på Klockare byns- och Backabyns förskolor. 
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Ekonomi 

Barnkonsekvensanalys 
Barn födda 2013 flyttas ett år tidigare än vad läroplanen för förskolan föreskriver. Detta 
innebär att åldersspridningen blir mindre på Klockare byns- och Backabyns förskolor och att 
barn födda 2013 kommer att interagera med barn i samma ålder största delen av 
förskoledagen. 

Barn och Skola 
Birgitta Berseus, förskoleutvecklare 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och Service 

Samråd har skett med: 
Henrik Wagersten och Margaretha Ekelund Svensson, Barn och Skola samt Sofia Boivie, Teknik 
och Service 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2018-04-04 11av36 

KS § 89 Dnr KS 000673/2017 - 700 

Förstudie - Nytt gruppboende enligt LSS 

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

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-03-07. 

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

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

Gösta Gebauer (C), Bjärepartiet och Socialdemokraterna: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en programhandling för framtida 
byggnation av LSS-gruppboende i Förslövsområdet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-07 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000673/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förstudie - Nytt gruppboende enligt LSS 

Förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att: 
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1. Upprätta en programhandling för byggnation av LSS-gruppboende i Hemmeslövsområdet. 
2. Upprätta en programhandling för framtida byggnation av LSS-gruppboende i 
F örslövsområdet. 

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

Bakgrund 
Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad enligt LSS 
En bostad enligt 9 § 9 LSS kan utformas på olika sätt, det finns tre huvudformer: 

Servicebostad: är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård 
kan ges dygnet runt. Bostäderna upplåts på sedvanligt sätt och är i regel anpassade efter den 
enskildes behov samt kan vara samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Oftast finn en 
baslägenhet med fast personalbemanning med tillgång till gemensamma utrymmen för säll
skap och aktiviteter. 

Gruppbostad: är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 
omvårdnads behov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade 
kring gemensamma utrymmen med en fast kollektiv bemanning som i huvudsak ska kunna 
täcka alla behov den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktivi
teter. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lä
genheter. 

Annan särskilt anpassad bostad: avser en bostad med viss grundanpassning till funktions
hindrade personers behov men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvård
nad, fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. 

Nuläge 
Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, det 
är endast en kommun i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Bå
stads kommun. I riket är det 69 personer per 10 000 invånare som har någon insats enligt LSS 
och motsvarande siffra för Båstads kommun är 34 personer. 
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Båstad 
Aromagården är en gruppbostad 9 § 9 LSS med fem lägenheter som ligger centralt i Båstad 
med närhet till service och kommunikationer. Aromagården är byggd i början av 1990 och har 
inte riktigt den utformningen som är optimalt idag för gruppboende. 

Ängen har 12 lägenheter och är en servicebostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Under 2016 startades Ängen som trapphusboende och ersatte Tolvans verksamhet som var 
lägenheter utspridda i närområdet. Lägenheter med bra standard och närhet till service och 
kommunikationer. 

Vård och omsorg hyr av Båstadhem. 

Förslöv 
Myllefallet består av 5 lägenheter avsedda för gruppbostad enligt 9 §9 LSS, tre lägenheter be
bos av personer med personlig assistans och två lägenheter är gruppboende platser. Myllefal
let är byggt 1994 och är optimalt ett bra utformat gruppboende lokalmässigt enligt 9 § 9 LSS. 

Vård och omsorg hyr av Båstadhem 

Förstudien 
I nuläget finns ingen ledig lägenhet på gruppboende inom LSS i Båstads kommun. Inom en 
femårsperiod finns det fyra personer som är skrivna i kommunen och som sannorlikt kan vara 
av behov av bostad med särskild service för vuxna. Försäkringskassan har också antagit ett 
hårdare regelverk för möjligheten till personlig assistans vilket tenderar att öka behovet av 
denna typ av boende. 
Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till kommunen kan också ge 
fler personer med behov av gruppboende. 
Planering och projektering av ett nytt gruppboende bör påbörjas ganska omgående då det i 
dagsläget inte finns någon ledig plats och man ser ett kommande behov inom snar framtid. 

Kommunen bör ha med i sin planering att vart femte år bygga ett nytt gruppboende, bostad 
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali
seringen ska inte ha en institutionell prägel. Personer som är i behov av gruppbostad/bostad 
med särskild service enligt LSS har som regel ett livslångt behov av stöd, service och omvård
nad. Det är därför speciellt viktigt att de kan få detta stöd under så normala former som möj
ligt. 

Vård och omsorgsnämnden fattade beslut 2017-10 .. att det finns behov av ytterligare LSS
gruppboende inom Båstads kommun. 

Kommunstyrelsen gav i uppdrag till förvaltningen 2017- att göra en förstudie av behovet av 
LSS-gruppboende och föreslå lokaliseringar. 

För att uppfylla behoven de närmaste tio åren så behövs det byggas två nya LSS-gruppboenden 
med vardera sex lägenheter och allmän utrymmen. 
Arbetsgruppen för förstudien har tittat på alternativa lokaliseringar och anser att de bästa 
områdena är Hemmeslöv och Förslöv. Där kan de inplaneras och byggas i nya bostadsområden. 

I Förslöv finns mark som planeras för bostäder vilka också kan detaljplaneras för grupp
boende. 
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I Hemmeslöv föreslår arbetsgruppen att den bästa lokaliseringen är inom det nya området som 
exploateras av Tuvelyckan. Ett område som växer upp med bostäder i olika former och med 
närhet till bra allmänna kommunikationer. 

I Båstad har kommunens kontorsfastighet inom kv Plommonet även studerats. Fastigheten är 
tillräckligt stor och har bra närhet till samhällsservice men anses hamna i en lokalisering där 
närområdet redan har flera boenden och omsorgsverksamheter som Ängen, Aromagården och 
Fontänhuset vilket kan ge området en institutionell prägel. 

Utredning pågår med kostnadsberäkning om det är möjligt att bygga ut Aromagården med en 
lägenhet alternativt Myllefallet med en lägenhet. 

Jan Bernhardsson 

Teknik- och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Vård och omsorg 
Samhällsbyggnad 

Emma Pihl 

Vård- och omsorgschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 

KS § 90 Dnr KS 000028/2018 - 903 

Politisk styrgrupp för framtida investeringar i 
skolorganisationen avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområden 

Sida 

12 av 36 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-03-29. 

Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att en politisk styrgrupp 
inrättas för fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen. 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse ledamöter och ersättare till 
den politiska styrgruppen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-01-
24, § 8 styrgrupp till program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola. 
Styrgruppens uppdrag beslutas av kommunstyrelsen och följer de olika faserna 
för fastighetsinvesteringarna avseende ide- och förstudiefasen, programfasen, 
projekteringsfasen och genomförandefasen. Styrgruppen följer upp 
fastighetsinvesteringarnas status och resultat avseende ekonomi, tidplan och 
funktion. Styrgruppens mandat är att besluta eventuella förändringar av 
fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvalitet inom beslutad budget av 
kommunfullmäktige. 

Föredragande Teknik- och servicechef] an Bernhardsson föredrar ärendet. 

Notering Styrgruppen ska utses i samband med dagens sammanträde. 

Yrkande Thomas Nerd (S) och Helena Stridh (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Thomas Andersson (L): Välja samma ledamöter som i styrgrupp för Förslövs 
skola med ändring av Liberal ersättare till Birgitte Dahlin (L). 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

hfi {!; 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-04-04 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande avseende val av 
ledamöter och finner att styrelsen bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. En politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar i för- och 
grundskoleorganisationen. 

13 av 36 

2. Ledamöter och ersättare till den politiska styrgruppen utses i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2018-01-24, § 8 styrgrupp till program för 
om- och tillbyggnad av Förslövs skola. 

3. Styrgruppens uppdrag beslutas av kommunstyrelsen och följer de olika 
faserna för fastighetsinvesteringarna avseende ide- och förstudiefasen, 
programfasen, projekteringsfasen och genomförandefasen. 

4. Styrgruppen följer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat 
avseende ekonomi, tidplan och funktion. 

5. Styrgruppens mandat är att besluta eventuella förändringar av 
fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvalitet inom beslutad budget 
av kommunfullmäktige. 

6. Följande utses som ledamöter och ersättare i styrgruppen: 

Ledamöter: 
Helena Stridh (BP) 
Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP) 
Ingela Stefansson (S) 
Uno Johansson (C) 
Thomas Andersson (L) 
Johan Olsson Swanstein (M) 

usterandes si naturer 

Ersättare: 
Hans Grönkvist (BP) 
Carolin Gräbner (SD) 
Jessica Andersson (S) 
Ebba Krumlinde (C) 
Birgitte Dahlin (L) 
Kerstin Gustafsson (M) 

f}lv' 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-29 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000028/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i skolorganisationen. 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att en politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar 
i för- och grundskoleorganisationen. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse ledamöter och ersättare till den politiska styrgruppen i enlig
het med kommunfullmäktiges beslut 2018-01-24, § 8 styrgrupp till program för om- och tillbyggnad av Förs
lövs skola. 

Styrgruppens uppdrag beslutas av kommunstyrelsen och följer de olika faserna för fastighetsinvesteringarna 
avseende ide- och förstudiefasen, programfasen, projekteringsfasen och genomförandefasen. Styrgruppen föl
jer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat avseende ekonomi, tidplan och funktion. 

Styrgruppens mandat är att besluta eventuella förändringar av fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvali
tet inom beslutad budget av kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett flertal utredningar med att ta fram en för- och grundskoleorganisation har pågått en tid. 
Det fortsatta arbetet med att få beslut i fastighetsinvesteringar behöver få vägledning och en bred politisk för
ankring genom en politisk styrgrupp. 
Med en politisk styrgrupp skulle det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som 
underlag inför beslut av de olika faserna i investeringsprocessen avseende ide- och förstudie, programhand
lingar, projektering och genomförande. 
Styrgruppen får också löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar avseende sta
tus, tidplan, ekonomi och funktion. 

Bakgrund 
Utredning med att ta fram en skolorganisation för att få en tidsenlig och likvärdig utbildning har pågått en tid. 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-06-13 att renovera skolan i Torekov, renovera och bygga till skolan i 
Västra Karup och bygga ny skola i Grevie. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-24 att bevilja investeringsmedel och bilda styrgrupp till program för 
om- och tillbyggnad av Förslövs skola F-6. 
Fyra alternativ av skolstrukturer på kommunens nmrn del har tagits fram och presenterats för utbildnings
nämnden med beslut att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för ett gemensamt möte i januari 2018. 
Mötet var 2018-01-09 där alternativen presenterades. 

För att försäkra att behovet av fastighetsinvesteringar i förskole- och grundskolorganisationen får en bred poli
tisk förankring, behövs en politisk styrgrupp utses för det fortsatta arbetet. 

Styrgruppen samordnas av kommunens fastighetsstrateg som blir projektsamordnare. 
Projektsamordnaren organiserar och planerar styrgruppens möten. 

Ärendet åten-emitterades i KS 2018-03-07 med yrkande att definiera styrgruppens uppdrag och mandat. 

Fastighetsinvesteringarna planeras in i budgetprocessen och beslutas i olika faser. Fasernas är ide' - förstudie
fas, programfas, projekteringsfas och genomförandefas. 
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I ide' - och förstudiefasen beskrivs fastighetsinvesteringen med att översiktligt precisera behovet av investe
ringen och bedömning av de ekonomiska konsekvenserna. 
I programfasen konkretiseras omfattningen och ekonomin för fastighetsinvesteringen. 
I projekteringsfasen projekteras handlingar för upphandling av entreprenör. 
I genomförandefasen sker byggnationen av fastighetsinvesteringen. 

Styrgruppens uppdrag följer faserna för fastighetsinvesteringen. 
Styrgruppen har mandat att besluta om förändringar avseende omfattning och kvalitet i fastighetsinvesteringen. 
Förutsättning är att förändringen ryms inom den budget som är beslutad av kommunfullmäktige. 
Styrgruppen följer också upp fastighetsinvesteringens resultat och rådgör med projektsamordnaren inför kom
mande beslut i de olika faserna. 
Styrgruppen följer också upp statusen kring fastighetsinvesteringen vad avser ekonomi, tidsplanering och 
funktion. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Justerat förslag från 
förvaltningen 

Föredragande 

Yrkanden 

2018-04-04 

KS § 91 Dnr KS 000248/2018 - 350 

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

14 av 36 

Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om tillköp av kollektivtrafik för 
trafikåret 2019, d.v.s. 2018-12-09 och ett år framåt. Under 2018 gör Båstads 
kommun tillköp av trafik motsvarande 50 % av kostnaderna för linje 523. 
Förvaltningen föreslår för trafikåret 2019 ett oförändrat tillköp för linje 523 
samt ett nytt tillköp i form av en förlängning av vissa turer för linje 501 till 
Apelrydsskolan/Norrviken. Syftet med det nya tillköpet är att 
skolskjutsintegrera linjetrafiken för Apelrydsskolan. 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander E. Johanzon, daterad 
2018-03-01, med tillhörande bilagor. 

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

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

Trafikingenjör Alexander E. Johanzon och teknik- och servicechef 
Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S) och Bjärepartiet: Bifall till förvaltningens justerade förslag. 

Kerstin Gustafsson (M) med bifall från Bjärepartiet: Kostanden för tillköp tas i 
budget 2019. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen bifallit dessa. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-04-04 15 av 36 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

2. Förvaltningen får i uppdrag att meddela Skånetrafiken att kommunen för 
trafikåret 2019 önskar göra oförändrade tillköp på linje 523. 

3. Kostnaden för tillköp tas i budget 2019. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-01 

Handläggare: Alexander E Johanzon 

Dnr: KS000248/2018-3SO 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tillköp av kollektivtrafik för trafikåret 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen förordar att Skånetrafiken behåller dagens turutbud och upplägg för 
linje S01 och linje S2S under trafikåret 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att meddela Skånetrafiken att kommunen för trafikåret 
2019 önskar göra oförändrade tillköp på linje S23, samt önskar förlänga vissa turer på 
linje S01 till/från Apelrydsskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan(se bilaga E) om tillköp av kollektivtrafik för 
trafikåret 2019, d.v.s. 2018-12-09 och ett år framåt. Under 2018 gör Båstads kommun tillköp 
av trafik motsvarande SO% av kostnaderna för linje S23. Förvaltningen föreslår för trafikåret 
2019 ett oförändrat tillköp för linje S23 samt ett nytt tillköp i form av en förlängning av vissa 
turer för linje S01 till Apelrydsskolan/Norrviken. Syftet med det nya tillköpet är att 
skolskjutsintegrera linjetrafiken för Apelrydsskolan. 

Bakgrund 
Båstads kommun har sedan trafikåret 2016 gjort tillköp på kollektivtrafik. Åren 2016 och 2017 
bekostade kommunen hela linje S2S och halva linje S23. Under 2018 drivs linje S2S i 
Skånetrafikens egen regi och Båstads kommun bekostar SO% av kostnaderna för linje S23. 
Syftet med Båstads kommuns tillköp är främst att integrera kommunens skolskjutsverksamhet 
i Skånetrafikens ordinarie turutbud samt därutöver skapa möjligheter för allmänheten att resa 
kollektivt. 

Aktuellt 
I Skånetrafikens arbete med trafikplan 2019 föreslås att linje S2S: Östra Karup -
Strandängsskolan läggs ner inför 2019 och att resurserna istället ska användas till att förstärka 
linje S01. Linje S01 går mellan Båstads järnvägsstation och Båstads busstation. Däremot så 
kommer nedläggning av S2S innebära att Båstads kommun kommer behöva anordna alternativ 
till utebliven skolskjuts. Ett alternativ till busstabell för S2S ses i tabell 1. Här öppnar man upp 
möjligheten för resande som skall till Norrviken Apelrydsskolan. En förändring av 
busstabellen togs fram efter önskemål från kommunen att öppna upp för bussförbindelse till 
västra Båstad. Förslaget innebär dock en försämring av skolskjuts från Hemmeslöv med 
omnejd. Busstoppet vid Strandängsskolan tas helt bort i detta förslag. Det finns däremot 
möjligheter till mindre justeringar av tiderna i tidtabellen. 



Tabell 1: Tabellförslag för förändrad busslinje 525 

525 Norrviken - Båstad - östra Karup 

Norrviken Apelrydsskolan 0 08:00 09:13 14:36 16:00 

Båstad busstation 10 08:10 09:23 12:46 14:46 16:10 

Båstad busstation 14:50 16:14 

ö Karup affären 30 08:30 09:43 13:06 15:10 16:34 

ö Karup skolan 31 08:31 09:44 13:07 15:11 16:35 

525 östra Karup - Båstad - Norrviken 

ö Karup skolan 0 07:20 08:33 12:20 14:00 15:20 

ö Karup affären 1 07:21 08:34 12:21 14:01 15:21 

Båstad busstation 21 07:41 08:54 12:41 14:21 15:41 

Båstad busstation 07:45 08:58 

Norrviken Apelrydsskolan 31 07:55 09:08 14:31 15:51 

Om man tittar på antalet resande med busslinje 525 har den minskat med 23 procent mellan 
åren 2016 - 2017. Se bilaga A för diagram. Antalet turer samt geografisk sträckning framgår av 
tidtabellerna bilaga Dl. 

Med bostadsutvecklingen i Hemmeslövs området och viss utveckling i Östra Karup finns det 
anledning att beakta ett ev större behov av busslinje 525 med ökat antal resande. 

Trafiken till och från Apelrydsskolan Norrviken med busslinje 525 skulle kunna minskas något 
vid utökning av busslinje 501. Det ökar möjligheterna för turister, elever vid Apelrydsskolan 
samt kommuninvånare att lättare att ta sig till/från centrala Båstad och till Norrviken. Speciellt 
under sommaren är det bra om vi kan minska biltrafiken till fördel för kollektiva trafiken. 
Se Bilaga B för diagram över antal resande för 2016. Dock finns ej hela 2017 redovisad. 
Tidtabell finns redovisad i Bilaga D2. 

I och med att området Tuvelyckan utvecklas samt att arbetspendlare utifrån kommer till 
Båstad kommun via tex. tåg öppnar det upp för möjligheten för mindre bilanvändning. 

Busslinje 523 mellan Torekov och Båstad utgör en möjlighet för arbetspendling samt även 
alternativt resande för turister som besöker vår kommun. Utbudet idag är enligt samtal från 
allmänheten inte tillfredsställande och att skära ned på busslinje 523 ytterligare riskerar att 
motverka intresset för allmänheten att åka kollektivt. I och med att vi har gått fram med en 
trafikregleringsåtgärd för att delvis försöka lösa parkeringsproblemet i framförallt centrala 
Båstad är det rimligt att vi öppnar upp för alternativa transportmedel som tex. buss eller cykel. 

Om man tittar på mätningar över antalet resande med Busslinje 523 mellan 2016-2017 
minskade den endast med 2 procent. Se bilaga C för diagram. Antalet turer samt geografisk 
sträckning framgår av Bilaga D3. 



Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att vi som kommun ska bidra och skapa förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande är 
viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den hållbara utvecklingen. En 
långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för att kunna skapa 
resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 

Enligt naturvårdverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och
luft/Luftfororeningar / 
orsakar utsläpp från bland annat bilar tusentals människors förtidiga död i Sverige. Det leder 
även till ökade kostnader inom sjukvården. Barn är mer sårbara för förorening enligt WHO. 
http://www.who.int/features/factfiles/children environmental health/en/ 

Kollektivtrafiken kan ha en positiv verkan för att kunna minska utsläppen av bilavgaser i vår 
närmiljö. 

Verksamhet 
Om man lägger ned busslinje 525 kommer, man behöva titta på andra lösningar för skolskjuts. 
Busslinjen 525 knyter idag samman Östra Karup skola, Hemmeslövsområdet och en del av 
östra Båstad med Strandängsskolan. Enligt tolkning av TSVFS 1988:17 bör man se till att 
försöka placera busshållplatser i direkta närheten av skolområdet, för att barnen inte ska 
behöva vistas i en otrygg och osäker trafikmiljö. 

Ett av förslagen är att ändra busstabellen för busslinje 525 genom att inte stanna vid 
Strandängsskolan och genom att inte åka igenom Hemmeslövsområdet. Man skulle däremot 
fortfarande öppna upp för möjligheter för boende i Östra Karup att ta sig in till busstationen i 
Båstad, samt ytterligare möjligheter för studerande vid Apelrydsskolan att nå centrala delarna 
av Båstad via kollektivtrafiken. 

Trafiksituationen vid Strandängsskolan är i dagsläget inte bra. Bilar kan köra runt och i 
skolområdet på ett sätt som utsätter skolbarnen för onödiga risker. Om man skär ned på 
kollektivtrafiken kan det leda till större problem med biltrafiken vid Strandängsskolan. 

Ekonomi 
Kostnaderna som beskrivs nedan gäller per år. 

För busslinje 523: 
Med ett oförändrat turutbud för Tl 9, där man utgår från att antalet resande inte ändras och 
med nya priser blir den uppskattade bruttokostnaden 1 800 000 kr och nettokostnaden 1 370 
000 kr. Kommunen betalar 50% av kostnaden, vilket innebär 685 000 kr. 

För befintlig busslinje 525: Östra Karup - Strandängsskolan 
Med oförändrat antal resande jämför med 2017 års nivå, blir den uppskattade 
bruttokostnaden 1 000 000 kr och nettokostnaden 620 000 kr. I denna kostnad ingår ett 
tillkommande fordon. Om man däremot lägger ned 525 öppnar det upp för möjligheter med 
tillköp på andra viktiga busslinjer. 

För förändrad busslinje 525: Östra Karup - Norrviken 
I detta förslag finns det inget stopp vid Strandängsskolan och möjligheter att resa till och från 
Hemmeslövsområdet har också tagits bort. Däremot har man en busslinje som sträcker sig 
ända bort till Norrviken och Apelrydsskolan. Den uppskattade bruttokostnaden blir 1 400 000 



kr och nettokostnaden 650 000 kr, om resandet fördubblas jämfört med 2017 års nivå. I denna 
kostnad ingår ett tillkommande fordon. 

För busslinje 501: Förlängning från Båstad torg till Norrviken 
En förlängning av linje 501 från torget till Norrviken med x antal turer förutsätter nedläggning 
eller tillköp av linje 525 om turerna ska gå i samma tidsspann. Vilka turer som går att förlänga 
är beroende av trafikföretagets omloppsplanering men kan ses i detalj om förslaget övervägs. 
Bruttokostnaden per dubbeltur (tur/retur Torget - Norrviken) blir ca 40 500 kr. I denna 
kostnad ingår inte ett tillkommande fordon. 

Om man tittar på förslaget för trafikår 2019 : 

• Vi behåller dagens turutbud och upplägg för linje 501 och linje 525. 
• Vi gör oförändrade tillköp på linje 523, samt förlänger vissa turer på linje 501 till/från 

Apelrydsskolan. 

Detta innebär följande kostnader för Båstads kommun: 

• Linje 525 med nettokostnad: 620 000 kr 
• Linje 523 med nettokostnad: 685 000 kr. 
• Linje 501 med bruttokostnad: 40 500 kr tur och retur. 

Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Alexander Ejwertz Johanzon 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Resmönster för busslinje 525, bilaga A 
Resmönster för busslinje 501, bilaga B 
Resmönster för busslinje 523, bilaga C 
Befintliga busstabeller för busslinjer 501, 523 och 525, bilaga D1-D3. 
Tillköpsbrev 2019, bilaga E 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Båstad kommun, Samhällsbyggnad 
Andreas Jansson, Båstad kommun, Teknik och Service 
Henrik Eliasson, Båstad kommun, Samhällsbyggnad 
Magnus Kvarnström, Skånetrafiken, affärsområde Buss Norra 
Robert Johnsson Trafikplanerare, Nobina 
BILAGAA: 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

2018-04-04 16 av 36 

KS § 92 Dnr KS 000283/2018 - 200 

Försäljning av kommunal mark- Vistorp 7:84 i Förslöv 

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

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-03-06, med tillhörande bilaga. 

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

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Samtliga ledamöter: bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

)usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-04-04 17 av 36 

KS § 93 DnrKS000304/2018-200 

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

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

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-03-09, med tillhörande bilagor. 

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

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-09. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000304/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till köpekontrakt 
avseende försäljning av Fastigheten Båstad Hålarp 4:197 till Grexploatering AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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

Bakgrund 
Backaskolan i Grevie samhälle var i dålig kondition och genom beslut i kommunstyrelsen den 
14 oktober 2015 fick teknik och service i uppdrag att riva skolan eller sälja fastigheten med 
krav på rivning. Under 2016 initierades planarbete för att skapa förutsättningar att bebygga 
fastigheten med bostäder. Med grund i att den utrymda skolbyggnaden genererade skadegö
relse och förhandling inte påbörjats med någon intressent rev kommunen skolan kvartal 3 
2017. 
Under våren 2017 påbörjades en diskussion med företaget Första Villan om byggrätten på fas
tigheten Hålarp 4:197. Företaget framförde önskemål att få förvärva området och bebygga det 
med parhus. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
För Grevie samhälle har det tagits fram ett inriktningsdokument som stöd för kommande ut
veckling. I inriktningsdokumntet lyfts att Grevie i första hand ska förtätas och aktuellt mark
område är ett utmärkt exempel på lämpligt förtätningsområde. Exploateringen kommer att 
tillföra en typ av boende och upplåtelseform som saknas på orten, 28 bostadsrätter med egen 
tomt. Området byggs ut i 2 etapper. 

Verksamhet 
Beslutsförslaget innebär inga konsekvenser kända för teknik och fritid förutom att parkeringen 
i sydvästra delen av fastigehten även fortsättningsvis kommer ägas och driftas av kommunen. 

180309\fell lalet l<an Inte representeras I angivet format. \sa 



2 (2) 

Ekonomi 
Den föreslagna försäljningen kommer att generera en intäkt till kommunen om 2 750 000 
kronor. Intäkten berälmas vara kommunen tillhanda kvartal 3 2018. Försäljningen kommer 
också att generera inteäkter för Va-anslutning i samband med att fastigheten bebyggs. 
Kommunen kommer att bära del av kostnaden för den lantmäteriförrättning som är nödvändig 
för försäljningens fullbordan. Kostnaden uppskattas till ca 50 000 kronor. 

Beslutet ska expedieras till: 
Grexploatering AB, enheten för samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-04-04 18 av 36 

KS § 94 Dnr KS 000305/2018 - 200 

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

Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för 
Hålarp 4: 197 m.fl. Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på 
fastigheten som tidigare använts som skoltomt. I anslutning till 
exploateringsområdet ligger bostadsfastigheten Hålarp 4:213 som ägs av Anton 
Waltersson. Anton Waltersson aviserade tidigt sitt intresse att förvärva en del 
av kommunens fastighet som angränsar till den egna i östligt läge och 
förhandlingar har förts för att möjliggöra en sådan marköverföring. Ett förslag 
till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering innebärande att ca 370 
kvm av fastigheten Hålarp 4:197 överlåts till ett värde om 228 kr/kvm har 
upprättats och Anton Waltersson har undertecknat köpehandlingen. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-03-09, med tillhörande bilagor. 

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

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-09. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000305/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till överenskom
melse/ansökan om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för Hålarp 4:197 
m.fl . Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på fastigheten som tidigare an
vänts som skoltomt. 
I anslutning till exploateringsområdet ligger bostadsfastigheten Hålarp 4:213 som ägs av An
ton Waltersson. Anton Waltersson aviserade tidigt sitt intresse att förvärva en del av kommu
nens fastighet som angränsar till den egna i östligt läge och förhandlingar har förts för att möj
liggöra en sådan marköverföring. Ett förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsre
glering innebärande att ca 370 kvm av fastigheten Hålarp 4:197 överlåts till ett värde om 228 
kr /kvm har upprättats och Anton Waltersson har undertecknat köpe handlingen. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Beslutsförslaget; att överföra del av Fastigheten Hålarp 4:197 till fastigheten Hålarp 4:213 in
nebär att en asfalterad tillfart till förevarande skoltomt övergår i privat ägo och ersätts med en 
gång och cykelväg som förbinder kommande bostadsområde med Solhemsgatan/Skolgatan. 

Verksamhet 
Beslutsförslaget för inte med sig några konsekvenser kända för teknik och service 

Ekonomi 
Genom överlåtelse av det aktuella markområdet genereras en intäkt om ca 84 000 kronor 
jämte del i förrättningskostnader om maximalt 25 000 kronor till kommunen. Intäkten 
förväntas vara kommunen tillahnda kvartal 3 2018. Marken överlåts i befintligt skick vilket 
besparar kommunen utgifter för iordningställande av den asfalterad yta som finnas inom det 
aktuella området. 

""'"''"" ....... '"" ......... , ...... ~""'""'"i>lr ~ 
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Beslutet ska expedieras till: 
Anton Waltersson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197, över
siktkarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-04-04 

KS § 95 Dnr KS 000903/2017 - 200 

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

Eraora AB inkom den 15 februari 2018 till kommunen med en begäran 

19 av 36 

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

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-03-06, med tillhörande bilaga. 

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

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-06 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000903/2017 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att bifalla inkommen begäran från Eraora AB om 
förlängning av det ingångna köpekontraktets§ 7. 

Sammanfattning av ärendet 
Eraora AB inkom den 15 februari 2018 till kommunen med en begäran om förlängning av kö
pekontraktets § 7 då man inte kunnat leverera de bygghandlingar som avtalats om i kontrak
tets § 8 till den 1 mars 2018. Bolaget begär förlängning av villkoret till den 1 september 2018 
med grund i nödvändig om projektering av byggnad och markdisponering. Förlängningen inne
bär att bolaget medges en tidsfrist om fem månader. 

Bakgrund 
Båstads kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 25 maj 2016 medgivit Eraora AB 
tidsbegränsad option på del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 i avvaktan på att företaget 
skulle få tillfälle att bereda de funktionella och ekonomiska förutsättningar för tilltänkt ny
byggnation. 
Genom beslut i kommunstyrelsen den 6 september 2017 godkändes sedan förslag till köpe
handling omfattande villkoren för överlåtelsen av fastigheten Hemmeslöv 5:60 (tidigare del av 
Hemmeslöv 5:9). 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Bolagets verksamhet och framförda ideskisser kring tilltänkt byggnation i relation till de vär
den det tillför Båstads kommun och stationsområdet motiverar att kommunen medger sö
kande möjlighet att genomföra nödvändigt projekteringsarbete. 

Verksamhet 
Aktuell förlängning har inga kända konsekvenser för kommunen annat än att Eraora ABs eta
blering försenas något. 

Ekonomi 
Den ekonomiska konsekvensen av beslutet är att förväntad intäkt från försäljningen, då den är 
kopplats till tillträdesdagen, kommer kommunen tillhanda senare än förväntat. 
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Teknik och service 

Susanna Almqvist, 

Beslutet ska expedieras till: 
Eraora AB och enheten för samhällsbyggnad 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt, begäran om förlängning av avtalsvillkor från Eraora AB 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med berörda förvaltningar 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr KS 000988/2017 - 100 

Begäran om utträde ur EU-projektet Biodolomer for Lite 

Sida 

20 av 36 

Beskrivning av ärendet Projektledningen anser att Båstads kommun som projektägare inte har 
tillräcklig insyn i de andra parternas genomförande av projektets innehåll för 
att kunna uppfylla vårt åtagande enligt det avtal vi ingått med EASME. Som 
projektägare har vi till uppgift att se till att de andra parterna levererar sina 
åtaganden i projektet enligt Grant Agreement samt att sköta all rapportering 
och kommunikation till EU. Båstad har inte någon operativ del i det tekniska 
genomförandet för att nå projektets övergripande mål - att tillverka och testa 
ett nytt bio-material som kan ersätta plast och förbrännas till biogas - och är 
helt beroende av den information vi får från de andra parterna. 
Projektledningen anser att det inte är möjligt att vara kvar i projektet eftersom 
transparens och förtroende parterna emellan under projektets gång urholkats 
och nu nått en kritisk punkt. Projektet är dessutom i en fas då de andra 
parterna skall leverara en rad resultat, varav en del redan är försenade, och 
som vi har minimal möjlighet att påverka. Då det finns en stor osäkerhet kring 
dessa leveranser riskerar detta att påverka oss negativt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson Ivarsson, daterad 
2018-03-27. 

Förvaltningens förslag Att avsluta Båstads kommuns medverkan i EU-projektet Biodolomer for Life 
ENV /SE 00315. 

Föredragande Projektledare Carolina Holgersson Ivarsson och utvecklingsstrateg 
Sari Bengtsson föredrar ärendet. 

Yrkande Thomas Nerd (S), Bo Wendt (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall med följande 
tillägg: Förvaltningen ska kommunicera processens olika steg till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att avsluta Båstads kommuns medverkan i EU-projektet Biodolomer 
for Life ENV /SE 00315. 

2. Förvaltningen ska kommunicera processens olika steg till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-27 

Handläggare: Carolina Holgersson Ivarsson 

Dnr: KS 000988/2017-100 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Kommunstyrelsen 

Begäran om utträde ur EU-projektet Biodolomer for Life 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

Att avsluta Båstads kommuns medverkan i EU-projektet Biodolomer for Life ENV /SE 00315. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledningen anser att Båstads kommun som projektägare inte har tillräcklig insyn i de 
andra parternas genomförande av projektets innehåll för att kunna uppfylla vårt åtagande 
enligt det avtal vi ingått med EASME. Som projektägare har vi till uppgift att se till att de andra 
parterna levererar sina åtaganden i projektet enligt Grant Agreement samt att sköta all rappor
tering och kommunikation till EU. Båstad har inte någon operativ del i det tekniska genomfö
randet för att nå projektets övergripande mål - att tillverka och testa ett nytt bio-material som 
kan ersätta plast och förbrännas till biogas - och är helt beroende av den information vi får från 
de andra parterna. Projektledningen anser att det inte är möjligt att vara kvar i projektet 
eftersom transparens och förtroende parterna emellan under projektets gång urholkats och 
nu nått en kritisk punkt. Projektet är dessutom i en fas då de andra parterna skall leverara en 
rad resultat, varav en del redan är försenade, och som vi har minimal möjlighet att påverka. 
Då det finns en stor osäkerhet kring dessa leveranser riskerar detta att påverka oss negativt. 

Bakgrund 
Projektets löptid är 2016-09-01 till 2019-12-31. Avtalet med EASME (Executive Agency for 
Small and Medium-sized Enterprises) skrevs under av Katarina Pelin och Patrik Johansson 
(Båstad kommun), Peter Stenström och Åke Rosen (Gaia Biomaterials AB) och Kim Olsson 
(NSR AB). Projektansökan har skrivits av konsultföretaget GIA Sweden AB. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Båstad kommun och dess medborgare får inte ut någon direkt nytta av projektet men på en 
mer övergripande nivå kan projektets resultat, om det uppnås, bidra till att Gaia ökar 
försäljningen av sina produkter vilket kan bidra till mindre plast i samhället och ge evidens 
för att produkten kan ingå i en cirkulär ekonomi. 

Ekonomi 
Båstads totala projektbudget är 435 353 Euro. Vi har hittills fått 77 833,30 Euro. Självfinansie
ringsdelen är 40 %. Projektledningen bedömer att det är en större risk att vara kvar i projektet 
än att begära ett utträde nu. Det finns en risk att vi kommer att blir återbetalningsskyldiga men 
den ekonomiska risken ökar i takt med att projektet får fortgå. Projektledningen bedömmer att 
det finns goda möjligheter att behålla det vi fått hittills om vi avslutar nu. 
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Strategi och Utveckling 
Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare 

Beslutet ska expedieras till: 
Strategi och Utveckling 

Samråd har skett med: 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

2018-04-04 21av36 

KS § 97 Dnr KS 000222/2018 - 900 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 

Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 
för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. I reglementet för 
intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från 
nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar 
behöver göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-03-17, 
med tillhörande bilaga. 

Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): tilläggsyrkande avseende två rödmarkerade kontroller: 
a) Kontrollmoment nr. 2 - Rutiner för hur skriveler ska besvaras skyndsamt 

tas fram. Uppföljning till kommunstyrelsen efter 6 månader hur 
förbättringsarbetet går. 

b) Kontrollmoment nr. 5 - Tydliga instruktioner till bensinstationen att 
skriftlig anmälan görs när registreringsnummer byts på kortet. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningens och arbetsutskottets förslag Uppföljningen av 2017 års 
interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns med följande tillägg: 
a) Kontrollmoment nr. 2 - Rutiner för hur skriveler ska besvaras 

skyndsamt tas fram. Uppföljning till kommunstyrelsen efter 6 månader 
hur förbättringsarbetet går. 

b) Kontrollmoment nr. 5 - Tydliga instruktioner till bensinstationen att 
skriftlig anmälan görs när registreringsnummer byts på kortet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fH.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2017-03-17 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000222/2018-900 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 

Bakgrund 

Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den 
interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 

1 (2) 

§ 284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som 
ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

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

Aktuellt 

Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den interna kon
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har. 

Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment som 
ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2017. 

Kommentar till röd avvikelse på Rutin för besvarande av skrivelser till kommunen 
5/6 kontroller utförda 2017. Majoriteten av de kontrollerade skrivelserna kan inte anses 
vara besvarade skyndsamt. Handläggarna får meddelande från registrator när kontrollen 
görs att skrivelsen inte är besvarad skyndsamt eller inte är registrerad som besvarad i 
diariet. 

Kommentar till röd avvikelse på Hantering av bensinkort 
Kontrollen visar att det finns olika rutiner beroende på var man arbetar. Bensinmacken 
byter Regnummer på korten om någon ber dom om det. Tydliga regler bör arbetas fram 
till ett bra system som kan gälla alla. 
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Kommentar till regler för upphandling 
Ej utfört på grund av att tjänsten inte varit tillsatt aktuell period. 

Beslutet skall expedieras till: 

Revisionen, Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr KS 001411/2017 - 900 

I nformationsä renden 

Beskrivning av ärendet a). Bjäre Kraft - bredband (Vice VD Alexander Jansson) 

usterandes si naturer 

Sida 

22 av 36 

Utdra sbes rkande 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 23 av 36 

KS§ 99 Dnr KS 000303/2018 - 906 

Årsredovisning 2017 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2017 uppgick till 16,5 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse i förhållande till budget med 1,6 mkr. Resultatet för 2016 var 14,8 
mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för ev. reavinster uppgår 2017 till 
15,8 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 120,5 mkr, jämfört med 120,8 
mkr året innan, varav ca 4 7 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 40 mkr 
togs under året och kommunen amorterade drygt 15 mkr på gamla lån. De 
likvida medlen ökade med 39 mkr till 56 mkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-03-20, med 
tillhörande bilaga. 

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

Arbetsutskottets förslag Nämnderna inkommer till kommunstyrelsen med handlingsplaner för att hålla 
budget 2018. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättad årsredovisning för 2017 godkänns. 

2. Resultatet för 2017 och balansräkning per den 31 december 2017 fastställs 

i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 7,6 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 101,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till 
pensionsreserven. 4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA
regleringsfonden på 16,3 mkr. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-04-04 24 av 36 

KS § 100 DnrKS000224/2018-905 

Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

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

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-03-15, 
med tillhörande bilaga. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-04-04 25 av 36 

KS § 101 Dnr KS 000225/2018 - 905 

Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

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

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-03-15, 
med tillhörande bilaga. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

i1u (f 
I 



IIiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-04-04 26 av 36 

KS § 102 Dnr KS 000226/2018 - 905 

Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

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

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-03-17, 
med tillhörande bilaga. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-04-04 

KS § 103 DnrKS000124/2018-903 

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

27 av 36 

Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till 
förtroendevalda. I granskningsrapporten framkommer rekommendationer för 
kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Baserat på kommunrevisionens 
rekommendationer föreslår kommunstyrelsen en rad åtgärder för att hantera 
uppmärksammade brister. Eftersom processen kring nytt arvodesreglemente 
är i slutfasen föreslås att den processen får fullföljas först. Därefter bör 
tillämpningsinstruktioner uppdateras och regelverk förtydligas om så behövs. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-03-13. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-13 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr:KS000124/2018 -903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på granskningsrapport avseende kommunens hantering av 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning av ärende 

1 (3) 

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

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

Aktuellt 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av arvoden och ersättningar till för
troendevalda. I granskningsrapporten framkommer en rad förslag på åtgärder som kommun
styrelsen, och kommunens nämnder, kan genomföra för att få en tydligare och mer rättssäker 
process för ersättningar. För kommunstyrelsen är rekommendationerna att: 

• Föreslå kommunfullmäktige ett förtydligande gällande roll- och ansvarsfördelning avse
ende arvoden och ersättningar, 

• Föreslå kommunfullmäktige ett förtydligande om vilka regler som gäller vid reseersätt
ning samt vid förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda utan anställning, 

• Säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar. 

• Säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 
gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

Kommunfullmäktige har beslutat ge i uppdrag åt demokratiberedningen att ta fram ett nytt 
arvodesreglemente. För att inte skapa två parallella processer är svaret på granskningen 
främst inriktad på vad kommunstyrelsen kan göra i dagsläget. 

Förslag och åtgärder 
Nedan kommer fyra förslag att lyftas fram på åtgärder som kommunstyrelsen kan genomföra 
baserat på granskningsrapporten. Eftersom processen kring nytt arvodesreglemente närmar 
sig sluttampen för demokratiberedningen är rekommendationen att åtgärder får ske av det 
nya reglementet i samband med beredningen av ärendet genom ett yttrande, eller när det fast
ställts av kommunfullmäktige. 



2 (3) 

1) Roll och ansvarsfördelning 
Kommunrevisionen kommenterar att det är av vikt, för roll- och ansvarsfördelningen, att be
slutsattesteringen är tydlig och dokumenterad. Granskningsrapporten lyfter fram att atteste
ring av en överordnad inte ska göras av en underordnad (att politikers ersättningsanspråk ska 
attesteras av politiker och ej tjänsteperson). I tillämpningsinstruktioner för arvodesreglemen
tet framkommer att det är ordförande som ska attestera ersättningsanspråken, för att på så vis 
ta ansvar för processen. 

Förslag på åtgärd 
Regler för attesteringen av ordförande föreslås i nytt arvodesreglemente 2019-2022. Om för
slaget ändras bör kommunstyrelsen väcka frågan för att säkerställa att attesteringen sker i 
enlighet med kommunrevisionens rekommendation om under- och överordnad. 

2) Förtydligande om reseersättning och förlorad arbetsinkomst 
Kommunrevisionen kommenterar att det är otydligt hur reseersättning ska beräknas samt att 
yrkan om förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda utan anställningsförhållande bör förtyd
ligas. 

Förslag på åtgärd 
Om det i beredningen av arvodereglemente för 2019-2022 inte framkommer på ett tydligt vis 
vilken reseersättning som ska utgå föreslås att kommunstyrelsen då yttrar sig i ärendet. För
slag bör i sådana fall vara att den ska följa samma ersättning som när anställda använder sin bil 
i tjänsten. 

Regler för förlorad arbetsinkomst föreslås förändras i arvodesreglemente 2019-2022. En sär
skild arvodesnämnd föreslås att tillsättas för att arbeta fram en praxis för förtroendevalda utan 
anställningsförhållande. Kommunstyrelsen bör bevaka frågan under beredningen så att regel
verket möjliggör för förtroendevalda utan anställningsförhållande att få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. I dagsläget är det möjligt att få ersättning när den förtroendevalda kan påvisa 
ett inkomstbortfall. 

3) Säkerställa ändamålsenlig kontroll (Intern kontrollplan) 
Granskning av ersättningsblanketter sker av förvaltningen. Kommunstyrelsens interna kon
trollmoment för ersättningar tar fasta på om det är korrekt ersättning som utbetalats. Stick
proverna i kommunrevisionens granskningsrapport lyfter fram att det finns brister i signatu
rer och beslutsattestering på ersättningsblanketterna. 

Förslag på åtgärd 
Kommunstyrelsen bör, till 2019-års kontrollplan, säkerställa att kontrollen gällande arvoden ej 
enbart gäller korrekt utbetalt belopp utan även så att yrkan om ersättning följer formalian. Det 
kan genomgöras genom att lägga till, eller förändra nuvarande kontrollmoment, så att besluts
attest, signaturer, datum och övrigt är korrekt. 

Förvaltningen deltar i utbildning enligt nästa punkt för att hålla sig a jour med regelverket vid 
sitt granskningsmoment. 



3 (3) 

4) Utbildning 
I granskningsrapporten framkommer att förtroendevalda och tjänstepersoner inte är förtrogna 
med regelverket för ersättningar till förtroendevalda. 

Förslag på åtgärd 
Kommunstyrelsens presidium bör samråda med förvaltningen angående att upprätta en ut
bildningsplan. Utbildning genomförs sedan av förvaltningen för förtroendevalda och berörda 
tjänstepersoner. 

Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson, kanslichef. 

Jw ff 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr KS 000300/2018 - 902 

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

Sida 

28 av 36 

Beskrivning av ärendet Gösta Gebauer (C) har väckt ett nytt ärende angående Båstads kommuns 
personalpolitiska program. Det behövs en översyn dels för uppdatering av 
fakta, dels för uppdatering till dagens syn på personalpolitik och effekter. 
Centerpartiet föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ge förslag till 
förändringar. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr KS 000342/2018 - 903 

Väckt ärende: Utöka budgetberedningen med 
nämndernas presidium 

Sida 

29 av 36 

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

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 

KS § 106 Dnr KS 000343/2018 - 900 

Väckt ärende: Ta fram en värdegrund för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Christer de la Matte (M) väckte ett nytt ärende på arbetsutskottets 
sammanträde om att ta fram en värdegrund för Båstads kommun. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

30 av 36 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 107 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

DnrKS001414/2017-900 

Sida 

31av36 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen 
finns det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje 
kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning över de fattade beslut 
som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för april 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 

KS § 108 Dnr KS 001415/2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

Beslut 

a). Protokoll 2017 från NSVA 

b). Årsredovisning 2017 från NSVA 

c). Hållbarhetsredovisning 2017 från NSVA 

d). Protokoll - Styrelsemöte 1/2018 med styrelsen i NSR AB samt 
Protokoll nr 1/2018 - Ekonomiska och tekniska delegationen i NSR AB 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

32 av 36 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 

KS § 109 DnrKS001416/2017-900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

a). Delegationsbeslut- Individ och familj - 2018-02-01 - 2018-02-23 

b ). Delegationsbeslut - Teknik och service - 2018-03-13 

c). Delegationsbeslut- Teknik och service - Mark- och fritidschefen 

d). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

33 av 36 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

i111 



IJI] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 

KS § 110 Dnr KS 000368/2018 - 350 

Väckt ärende: GC-väg längs med Glimmingevägen 
i Västra Karup 

34 av 36 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) väcker ett nytt ärende om GC-väg längs med 
Glimmingevägen i Västra Karup: 
En gång- och cykelväg från f.d. Lindstöms affär till idrottsplatsen i Västra Karup 
har länge varit på önskelistan i kommunen. Tyvärr så ligger denna GC-väg långt 
fram i Trafikverkets och regionens planer och blir inte genomförd inom den 
närmaste 10-årsperioden. Det är synnerligen angeläget att förbättra de 
oskyddade trafikanternas trafiksäkerhet längs denna vägsträcka. Just nu 
planerar Bjäre Kraft för att gräva ner fiber längs Glimmingevägen. En möjlighet 
öppnar sig att samordna detta med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående 
och cyklister. Liberalerna yrkar därför att förvaltningen får i uppdrag att 
snarast undersöka möjligheterna att genomföra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för gångtrafikanter och cyklister längs Glimmingevägen som 
bekostas/förskotteras av kommunen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 35 av 36 

KS § 111 Dnr KS 000369/2018 - 500 

Väckt ärende: Återvinningscentral: tidsplan mm 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ett nytt ärende om återvinningscentral: 
tidsplan: Socialdemokraterna vill ha en tidsplan för när en ny 
återvinningscentral kan vara på plats i Båstads kommun. Socialdemokraterna 
vill också ha en skriftlig redogörelse för hur avfallet kommer att kunna lämnas 
under tiden som sluttäckningen i Svenstad pågår, samt en ny 
återvinningsanläggning anläggs. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

1» fl 
I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 

KS § 112 Dnr KS 000362/2018 - 902 

Väckt ärende: Långsiktigt hållbar arbetsmiljö för såväl 
medarbetare som politiker i Båstads kommun 

36 av 36 

Beskrivning av ärendet Gösta Gebauer (C) väcker ett nytt ärende om långsiktigt hållbar arbetsmiljö 
för såväl medarbetare som politiker i Båstads kommun: 
En inofficiell sanning har blivit officiell. Båstads kommun erbjuder inte bra 
arbetsmiljö för sina anställda. Båstads kommun är en politiskt styrd 
organisation som ansvarar för absolut nödvändig samhällsservice inom vitt 
skilda områden. Det är väsentligt att det finns en organisationskultur som 
främjar uppgiften och i detta är givetvis arbetsmiljön värdefull. Kommunen har 
upplevt en serie störningar som motverkar möjligheterna till högkvalitativ 
leverans av samhällsservice och för att finna långsiktigt hållbar 
organisationskultur anser vi att man bör starta genom att lägga stabil grund. 
SKL har en väl beprövad metod att skapa tydlighet i rollerna för chefer och 
ledande politiker i kommuner. Man brukar ofta prata om "vad" och "hur" och 
alltid konstateras en flexibel gråzon. Alla organisationer mår bra av tydlighet 
även i gråzoner. Det är också viktigt att bygga förtroende, samförstånd och 
hållbar målstyrning. Centerpartiet yrkar att förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med SKL skapa ett projekt för långsiktigt hållbar 
organisationskultur med betoning på arbetsmiljö i bemärkelse, samt at 
förslaget till projekt beslutas i kommunstyrelsen inom tre månader. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


