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Akuta åtgärder - Päronbyns förskola 

KS § 145 Dnr KS 001508/2016 - 600 
Provisoriska skolmoduler, etapp 2 och 3 - Förslövs skola 

KS § 146 Dnr KS 000467 /2018 - 200 
Exploateringsavtal för Böske 38:1 m.fl 

KS § 147 Dnr KS 000436/2018 - 200 
Markavtal för ledningsägare på kommunal mark 

KS § 148 Dnr KS 000511/2018 - 200 
Försäljning av Förslöv 2:100 - Tomt för vård- och omsorgs boende 

KS § 149 Dnr KS 000266/2018 - 200 
Köpekontrakt för del av Vistorp 7: 111, Förslöv 

KS § 150 Dnr KS 000470/2018 - 350 
Arrendeavtal med Båstad GIF - Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 

KS § 151 Dnr KS 001166/2017 - 903 
Svar på motion - Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande 

KS § 152 Dnr KS 000384/2018 - 905 
Vakansprövning - återremitterat ärende 

KS § 153 Dnr KS 001506/2016 - 200 
Ägardirektiv för Båstadhem AB avseende villkor för försäljning av Hamnen 3 

KS § 154 Dnr KS 000770/2012 - 500 
Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

KS § 155 Dnr KS 000724/2017 - 500 
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Uppsägning av arrendeavtal - Svenstads kretsloppsanläggning (Västra Karup 15:30) 

KS § 156 Dnr KS 000488/2018 - 500 
Nytt ärende: Provisorisk återvinningscentral 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 157 Dnr KS 000634/2017 - 500 
Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 

KS § 158 Dnr KS 000883/2017 -100 
Svar på medborgarförslag - Vänort Vidin i Bulgarien 

KS § 159 Dnr KS 000290 /2017 - 900 
Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

KS§160 DnrKS001417/2017-315 
Nytt ärende: Heden, etapp III - Beslut om upprättande av markanvisningstävling 

KS § 161 Dnr KS 001099 /2017 - 300 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 - Beslut om antagande 

KS § 162 Dnr KS 001342/2017 - 315 
Detaljplan för Vistorp 7: 19 - Beslut om MKB 

KS § 163 Dnr KS 000551/2017 - 315 
Detaljplan för Boarp 2:26 m.fl. - Beslut om antagande 

KS § 164 Dnr KS 000482/2018 - 300 
Samråd havsplanen - Beslut om kommunens remissvar 

KS § 165 Dnr KS 000478/2018 - 700 
Beslut om tillbyggnation av Myllefallet 

KS § 166 Dnr KS 000425/2018 - 906 

Sida 
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Begäran hos kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden om budgettillägg för 2018 

KS § 167 Dnr KS 000512/2017 - 906 
Budgetuppföljning - tertial 1 2018 

KS § 168 Dnr KS 000489/2018 - 906 
Budget 2019 och plan 2020-2023 

KS § 169 Dnr KS 001100/2017 - 900 
Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 

KS § 170 Dnr KS 000487 /2018 - 600 
Extratjänster - Beting från staten 

KS § 171 Dnr KS 001043/2017 - 600 
Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård stöd i form av 
arbetsmarknadsinsatser 

KS § 172 Dnr KS 000530/2018 - 900 
Väckt ärende: Genomlysning av utbildningsverksamheten 

KS § 173 Dnr KS 000747 /2017 - 600 
Svar på motion - Ökning av antalet SFI-timmar 

KS § 17 4 Dnr KS 000997 /2017 - 600 
Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 177 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

KS § 178 Dnr KS 000566/2018 - 500 
Nytt ärende: Återvinningscentral i Båstads kommun - Inbjudan till NSR 

KS § 179 Dnr KS 000134/2018 - 902 
Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

justerandes si naturer 
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Utdra sbes rkande 
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KS § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 001412/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens 
protokoll alltid ska justeras av en ledamot från "oppositionen''. 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Johan Olsson Swanstein (M). 

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

3. Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 13 juni kl. 08.15. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 142 Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Nytt ärende: 
§ 178 Återvinningscentral i Båstads kommun - inbjudan till NSR. 

Informationsärenden som omvandlats till beslutsärende: 
§ 156 Provisorisk återvinningscentral, 
§ 160 Heden, etapp 3 - beslut om upprättande av markanvisningstävling. 

Nytt informationsärende: 
Vattenläget i kommunen - NSVA informerar. 

Delar av ärendet utgår: 
§ 150 Arrendeavtal med Båstad GIF - Riddarsporren och del av Nejlikan 2. 
Punkt 1 och 2 utgår, punkt 3 kvarstår - medfinansiering. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 143 Dnr KS 001411/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a) Uppföljning av avfallsplaner i NSR:s ägarkommuner 2017 - Skriftlig bilaga. 

b) Förstudie - Västra Karups förskola (Jan Bernhardsson, Teknik och service, 
Birgitta Berseus, Barn och skola). 

c) Vattenläget i kommunen - Jonas Håkansson, avdelningschef dricksvatten 
på NSVA. 

d) Neddragning av HVB-hem (Henrik Andersson, Bildning och arbete). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000496/2018 - 600 

Akuta åtgärder - Päron byns förskola 

Sida 

8 av45 

Beskrivning av ärendet Det råder stor brist på förskoleplatser i Båstad tätort. Eftersom inga befintliga 
lokaler är lämpliga på längre sikt behöver en modul etableras i väntan på beslut 
kring en optimal förskoleorganisation. Tidigare år har vårdnadshavare blivit 
erbjudna förskoleplats inom en garantitid på fyra månader. I oktober 2017 
visade sammanställningen av barnantal och nettokö att garantitiden skulle 
bli omöjlig att uppfylla om inte antalet förskoleplatser ökade. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från förskoleutvecklare Birgitta Berseus, daterad 2018-05-16. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Etablera en modul i anslutning till Päron byns förskola inför hösten 2018. 

Föredragande Förskoleutvecklare Birgitta Berseus och teknik- och servicechef 
Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall, med följande tillägg: 
Drift och investering finansieras inom ram. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Etablera en modul i anslutning till Päronbyns förskola inför hösten 2018. 

2. Drift och investering finansieras inom ram. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-16 

Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: 000496/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förskoleorganisation - akuta åtgärder 

Förslag till beslut 

1. Etablera en modul i anslutning till Päron byns förskola inför hösten 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Det råder stor brist på förskoleplatser i Båstad tätort. Eftersom inga befintliga lokaler är lämp
liga på längre sikt behöver en modul etableras i väntan på beslut kring en optimal förskoleor
ganisation. 

Bakgrund 
Tidigare år har vårdnadshavare blivit erbjudna förskoleplats inom en garantitid 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 började Malens och Päron byns barn födda 2012 på en extra avdelning till 
Malen på Strandängsskolan. Denna lösning var en akut lösning som blev både kostsam och 
sårbar. Den 20 mars tog KSAU beslut om att följa upp kösituationen i Båstad på sammanträ
dena i april och maj för att se om behovet av förskoleplatser kvarstod. 
Inför hösten behöver Strandängsskolan dessa lokaler till fritidshem. Förskolan behöver en 
långsiktig lösning i Båstad. 

Aktuellt 
När placeringarna inför hösten är gjorda är det fortfarande ca 20 barn i Båstad som inte kan bli 
erbjudna förskola på hemorten. Det finns fortfarande platser kvar på flertalet förskolor men 
om det inte tillkommer en extra avdelning i Båstad kan kösituationen blir densamma under 
2018 /2019 som under 2017 /2018. 

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 
inom garantitiden på fyra månader. 

Ekonomi 
Hyreskostnad för en modul är 24 100kr /mån. 
Engångskostnad för montage och demontage är 345 OOOkr som engångskostnad. 
Förberedelse för markbädd mm är 700 OOOkr. 
Modulen kan med fördel placeras i anslutning till Päron byns förskola. 



2 (2) 

Barn konsekvensanalys 
En modul i anslutning till Päron byns förskola medför att barn kan få permanent förskoleplats 
på hemorten istället för att först börja på förskola i annan kommundel och sedan flytta när 
plats i Båstad blir ledig. 

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 Jan Bernardsson 
och Sofia Boivie, Teknik och Service 
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KS § 145 Dnr KS 001508/2016 - 600 

Provisoriska skolmoduler, etapp 2 och 3 - Förslövs skola 

Beskrivning av ärendet Förslövs skola F-6 står inför byggnation och modernisering. 
Programhandlingar har tagits fram för beslut av projektens omfattning, tidplan 
och kostnad. För att kunna starta byggnationerna krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Behov finns också 
av fler moduler då utökning av antal klasser sker inför hästterminen 2018. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och 
ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-01, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Etablering och inhyrning av provisoriska skolmoduler i Förslöv skola 
godkänns. 

Föredragande 

Beslut 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmodulerna sker 
genom: 
2018 totalt ( 410 000 kr) i 2018 års resultat och att frångå det finansiella 
målet ett budgeterat resultat med 2% av skatter och bidrag. 
2019 totalt (1 834 000 kr) enligt förvaltningens förslag budget 2019 
(938 000 kr) och inom ram (896 000 kr). 
2020 totalt (1 834 000 kr) tas med i budget för 2020. 

3. Finansiering av investeringskostnader sker (2 620 000 kr) inom befintliga 
investeringsmedel för ombyggnad av Förslövs skola F-6 för 2018. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Etablering och inhyrning av provisoriska skolmoduler i Förslöv skola 
godkänns. 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmodulerna sker 
genom: 
2018 totalt ( 410 000 kr) i 2018 års resultat och att frångå det finansiella 
målet ett budgeterat resultat med 2% av skatter och bidrag. 
2019 totalt (1 834 000 kr) enligt förvaltningens förslag budget 2019 
(938 000 kr) och inom ram (896 000 kr). 
2020 totalt (1 834 000 kr) tas med i budget för 2020. 

3. Finansiering av investeringskostnader sker (2 620 000 kr) inom befintliga 
investeringsmedel för ombyggnad av Förslövs skola F-6 för 2018. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-06-01 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: 001508/2016-600 
• 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Provisoriska skolmoduler etapp 2 och 3 - Förslövs skola. 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna att etablera och hyra in provisoriska skolmoduler i Förs
löv skola. 

Finansiering av kostnader hänförliga till hyran av skolmodulerna föreslås ske genom: 
2018 totalt (410 000 kr) i 2018 års resultat och att frångå det finansiella målet ett budgeterat resultat med 2% 
av skatter och bidrag. 
2019 totalt (1 834 000 kr) enligt förvaltningens förslag budget 2019 (938 000 kr) och inom ram (896 000 kr). 
2020 totalt (1 834 000 kr) tas med i budget för 2020. 

Finansiering av investeringskostnader föreslås (2 620 000 kr) inom befintliga investeringsmedel för ombygg
nad av Förslövs skola F-6 för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslövs skola F-6 står inför byggnation och modernisering. Programhandlingar har tagits fram för beslut av 
projektens omfattning, tidplan och kostnad. För att kunna starta byggnationema krävs det att provisoriska 
skolmoduler etableras och sedan hyrs under genomförandet. Behov finns också av fler moduler då utökning av 
antal klasser sker inför höstterminen 2018. 

Bakgrund 

Förslövs skola F-6 står inför en stön-e till- och ombyggnation då delar av byggnaderna har nått sin tekniska 
livslängd och brister i byggnaderna ska åtgärdas . 
Skolan har också behov att moderniseras till dagens lärmiljöer. 
Förvaltningen har i uppdrag att ta fram programhandlingar som underlag för projektering och upphandling av 
byggnationen. En politisk styrgrupp är tillsatt för byggnationen. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på provisoriska skolmoduler för att både lösa arbetsmiljörelaterade pro
blemen i befintliga byggnader och för att ha evakuerings lokaler under byggnationen. 
Byggnad Där ersatt av provisoriska skolmoduler i etapp 1 enligt beslut av kommunstyrelsen 2017-12-06 då 
det fanns arbetsmiljörelaterade problem i den byggnaden. 
Fler skolmoduler måste hyras in för att kunna genomföra den planerade byggnationen och för att klara utök
ning av antalet klasser inför höstterminen 2018. Behovet är i etapp 2, två klassrum med tillhörande utrymmen 
när höstterminen staitar och i etapp 3, sex klassrum med tillhörande utrymmen under senare del av hösten. 

• 



Aktuellt 

Framtagning av programhandlingar för om- och tillbyggnation av Förslöv skola F-6 pågår. 
Programhandlingarna är underlag till projektering av förfrågningsunderlaget. 

2 (3) 

Planeringen är att projektering och upphandling sker under 2018 och byggnationen startar bö1jan av 2019. 
För att kunna utrymma och riva vissa byggnadsdelar så måste lokalerna ersättas med provisoriska skolmoduler. 

Etapp 2 
Förslaget är att inför start av hästterminen 2018 etablera skolmoduler för att klara skolans behov av fler klass
rum. 
Hyreskostnad för skolmodulerna är för år 2018 (173 000 kr) och för 2019 och 2020 ( 414 000 kr/år). 
Engångskostnad för montage och demontage av skolmodulerna är (450 000 kr) . 
Förberedelsekostnad för markbädd, VA- och elanslutningar, bygglov, IT, brandlarm mm är för år 2018 
(300 000 kr) . 

Etapp 3 
För att kunna genomföra byggnationen måste byggnad F rivas och byggnad E evakueras och ersättas av skol
moduler. 
Hyreskostnad för skolmodulerna är för år 2018 (237 000 kr) och för 2019 och 2020 (I 420 000 kr/år). 
Engångskostnad för montage och demontage av skolmodulerna är (I 270 000 kr). 
Förberedelsekostnad för markbädd, VA- och elanslutningar, bygglov, IT, brandlarm mm är för 2018 (600 000 
kr). 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 

Etapp 2 
Hyreskostnad för tre år 2018 (173 000 kr) och 2019 och 2020 är ( 414 000 kr/år) som tillkommande driftkost
nad. 
Engångskostnad för montage av skolmoduler 2018 är (300 000 kr) som investeringskostnad. 
Engångskostnad för demontage av skolmoduler avsätts 2018 är (150 000 kr) som investeringskostnad. 
Förberedelsekostnad för markbädd mm är (300 000 kr) som investeringskostnad då nyttjandeperioden översti
ger 3 år. 

Sammanställning driftskostnader etapp 2, kr 

År 2018 2019 2020 

Modulhyra 173 000 414 000 414 000 

Summa 173 000 414 000 414 000 

Sammanställning investeringskostnader etapp 2, kr 

År 2018 2019 2020 

Montage/demontage 

Markbädd 

Summa 

450 000 

300 000 

750 000 



3 (3) 

Etapp 3 
Hyreskostnad för tre år 2018 (237 000 kr) och 2019 och 2020 är (1420 000 kr/år) som tillkommande driftkost
nad. 
Engångskostnad för montage av skolmoduler 2018 är (900 000 kr) som investeringskostnad. 
Engångskostnad för demontage av skolmoduler avsätts är (370 000 kr) som investeringskostnad. 
Förberedelsekostnad för markbädd mm är (600 000 kr) som investeringskostnad då nyttjandeperioden översti
ger 3 år. 

Sammanställning driftskostnader etapp 3, kr 

År 2018 2019 2020 

Modulhyra 237 000 1 420 000 1 420 000 

Summa 237 000 1 420 000 1 420 000 

Sammanställning investeringskostnader etapp 3, kr 

År 2018 2019 2020 

Montage I demontage 

Markbädd 

Summa 

1270000 

600 000 

1870 000 

Finansiering av driftkostnader för ovanstående föreslås ske genom: 
2018 totalt ( 410 000 kr) i 2018 års resultat. 
Det innebär att frångå det finansiella målet om ett budgeterat resultat med 2% av skatter och bidrag. 
Prognosen i tertial ett visar på en prognos på 6,2 mkr vilket är 9,2 mkr sämre jämfört med budgeterat resultat. 
2019 totalt (1 834 000 kr) enligt förvaltningens förslag budget 2019 (938 000 kr) och inom ram (896 000 kr). 
2020 totalt (1 834 000 kr) tas med i budget för 2020. 

Finansiering av investeringskostnader föreslås (2 620 000 kr) inom befintliga investeringsmedel för ombygg
nad av Förslövs skola F-6 för 2018 varav (520 000 kr) är avsättning avseende demontage av moduler. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Bilaga 1: Planritning 

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

Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 
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2018-06-07 10 av45 

KS § 146 DnrKS000467/2018-200 

Exploateringsavtal för Böske 38:1 m.fl 

Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för Böske 38:1 
m.fl, lagakraftvunnen den 18 november 2010. Detaljplanen möjliggör för 
byggnation av 14 bostäder i form av friliggande villor. Fastigheten Böske 38:1 
förvärvades 2017 av Peter Nidelius som initierade påbörjad exploatering. 
Fastighetsbildning har genomförts och de avstyckade tomterna har överlåtits 
till den juridiska personen Markutveckling Timmergården AB medan 
resterande mark, utgörande allmän plats, fortfarande ägs av Peter Nidelius som 
privatperson. Detaljplanen anger att exploateringsavtal ska upprättas innan 
utbyggnad av området sker, varför förslag till exploateringsavtal har 
upprättats. Exploateringsavtalet säkrar genomförandet av detaljplanen, styr 
upp standarden av gator och grönområden samt ger kommunen rätt att på 
exploatörens bekostnad genomföra planen i det fall exploatören förhindras 
fullgöra sitt åtagande. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-05-08, med tillhörande bilagor. 

Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet 
Böske 38:1 m.fl. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist och teknik- och servicechef 
Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet 
Böske 38:1 m.fl. godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-05-08. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000467 /2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Exploateringsavtal för Böske 38:1 m.fl 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till exploateringsav
tal för exploateringsområdet Böske 38:1 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för Böske 38:1 m.fl, Iagakraft
vunnen den 18 november 2010. Detaljplanen möjliggör för byggnation av 14 bostäder i form 
av friliggande villor. 
Fastigheten Böske 38:1 förvärvades 2017 av Peter Nidelius som initierade påbörjad exploate
ringen. Fastighets bildning har genomförts och de avstyckade tomterna har överlåtits till den 
juridiska personen Markutveckling Timmergården AB medan resterande mark, utgörande all
män plats, fortfarande ägs av Peter Nidelius som privatperson. 
Detaljplanen anger att exploateringsavtal ska upprättas innan utbyggnad av området sker, var
för förslag till exploateringsavtal har upprättats. Exploateringsavtalet säkrar genomförandet av 
detaljplanen, styr upp standarden av gator och grönområden samt ger kommunen rätt att på 
exploatörens bekostnad genomföra planen i det fall exploatören förhindras fullgöra sitt åta
gande. 

Bakgrund 
Genomförandet av detaljplanen för Böske 38:1 har dröjt sedan planen antogs 2010. 
Exploateringen bedrivs helt i privat regi och ett exploateringsavtal som säkrar genomförandet 
borde ha upprättats redan innan detaljplanen antogs. Att exploateringen intitierats kom till 
kommunens kännedom genom NSVA som bjudits in till samråd varefter kommun och 
exploatör samrått om fortsatt arbete och upprättade bygghandlingar granskats. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Exploateringen kommer resultera i 14 nya bostäder i Samhället Grevie. Generellt leder 
inflyttning till-, och befolkningsökning i Båstads kommun till fortsatt goda förutsättningar för 
kommunen att utvecklas. 

Ekonomi 
Exploateringen genererar inga kostnader för kommunen annat än för administration, 
kostnader som exploatören enligt avtal ska bekosta. 



2 (2) 

Teknik och Service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Peter Nidelius, Markutveckling Timmergården AB 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med trafikplanerare, projektingenjör samt avdelningen för samhälls
byggnad. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000436/2018 - 200 

Markavtal för ledningsägare på kommunal mark 

Sida 

11 av45 

Beskrivning av ärendet Med anledning av att det allt oftare uppkommer konflikter mellan kommunal 
samhällsplanering och rättigheter kopplade till ledningar bör Båstads kommun 
reglera under vilka förutsättningar ledningsägare får anlägga och bibehålla 
ledningar i kommunal mark. Teknik och service har med utgångspunkt i SKLs 
mall arbetat fram ett förslag till markavtal som Båstads kommun kan använda 
vid alla framtida förfrågningar från ledningsägare, men även för att reglera 
villkoren kring de ledningar som redan lagts i kommunens mark. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-05-03, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Upprättat förslag till markavtal godkänns. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till markavtal godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-05-03. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000436/2018 - 200 

Markavtal för Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till markavtal. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Med anledning av att det allt oftare uppkommer konflikter mellan kommunal samhällsplane
ring och rättigheter kopplade till ledningar bör Båstads kommun reglera under vilka förutsätt
ningar ledningsägare får anlägga och bibehålla ledningar i kommunal mark 

Teknik och service har med utgångspunkt i SKLs mall arbetat fram ett förslag till markavtal 
som Båstads kommun kan använda vid alla framtida förfrågningar från ledningsägare, men 
även för att reglera villkoren kring de ledningar som redan lagts i kommunens mark. 

Förslag till markavtal omfattar alla ledningar i "allmän plats" ägd av kommunen. Markavtalet 
omfattar således inte ledningar på mark som inte är planlagd, ledningar som förlagts på "kvar
tersmark" eller på mark som inte tillhör kommunen. Dock kan särskild överenskommelse träf
fas om att tillämpa avtalet även på sådan mark där kommunen är fastighetsägare. 

Markavtalet syftar till att skapa en förutsägbarhet som båda parter har vinning av och som 
främjar informationsutbyte. Markavtalet skapar tydlighet kring ansvars och kostnadsfördel
ning men binder också ledningsägare som ingått avtalet att inte söka ledningsrätt. Ledningsrät
ten är en stark rättighet som i många fall komplicerar kommunens planarbete och tvingar 
kommunen att stå alla kostnader för att få ledningen flyttad. 

Förevarande förslag till markavtal omfattar framtida ledningsförläggningar, vilket innebär att 
avtalet måste anpassas något i de fall det ska omfatta befintliga ledningar. Anpassningarna görs 
i de delar som rör ersättningsnivå och kostnadsansvaret vid ledningsflytt. Ledningsägaren 
måste således också i det senare scenariot även redovisa när ledningen anlades för att§ 11 
(bestämmelse om kostnadsfördelning) ska vara tillämplig. 

Bakgrund 
Båstads kommun växer, nya områden planläggs och förutsättningarna för andra ändras genom 
planändringar. Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och annan allmän 
platsmark. Det är i de flesta fall önskvärt och ändamålsenligt att använda dessa utrymmen för 
ledningsändamål. Ledningarna tjänar regelmässigt ett allmänt ändamål vars tillgodoseende för 
kommunen själv utgör ett viktigt intresse. Utvecklingen mot fler ledningsägare har inneburit 
att konkurrensen om utrymmet har ökat. 

Det finns många samhällsnyttiga funktioner som distribueras genom ledningsnät och ägs av 
extern part. I många fall uppstår frågan om ekonomisk kompensation när kommunen ändrar 
markplaneringen och ledningarna måste flyttas för att frigöra byggrätt mm. Ibland löser par
terna det genom att dela upp kostnaderna men i många fall får kommunen stå hela kostnaden. 
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2 (3) 

Risken för förändringar är känt för alla parter och ett markavtal efterfrågas av företagen som 
har ledningar i Båstads kommun för att få en tydlighet i hur konfliksituationer ska hanteras. 

Andra syften med bifogat avtal är att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, sam
ordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering. 

Förslag till avtal ersätter alla tidigare avtal och andra överenskommelser avseende ledningsä
garens ledningar i kommunens allmänna platsmark samt i annan kommunen tillhörig mark när 
särskild överenskommelse träffats om att tillämpa avtalet på sådan mark 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att använda upprättat förslag till markavtal kommer förutsättningarna för samtliga 
ledningsägare bli tydliga och risken för att nya ledningsrätter skapas och försvårar planlägg
ning av kommunal mark blir mindre. Kommunikationen parter emellan kommer bli tätare i 
och med de avstämningar som nämns i avtalet vilket borde resultera i bättre möjligheter att 
lägga en långsiktig planering. 

Verksamhet 
Markavtalet får vissa konsekvenser för verksamheten i form av tidsåtgång. Initialt ska 
befintliga ledningar kartläggas och avtal tecknas med ledningsägarna. Sedan följer det löpande 
arbetet som omfattar samråd och upprättande av nya avtal. Dock bör en strukturerad 
hantering spara tid för kommunen, då vi kan förekomma situationer som annars möste lösas 
akut. 

Ekonomi 
Att använda ett markavtal har ekonomiska fördelar för kommunen. Dels får ledningsägaren 
som vill lägga ner ledning i kommunal mark betala för rättigheten per löpmeter ledning och 
dels sprids den ekonomiska risken för ledningsflytt på parterna över tid. 

Ersättningen till kommunen ska täcka de kostnader och olägenheter som uppstår för kommu
nen pga. att ledningsägaren har sina ledningar och tillbehör i kommunens mark. Häri inklude
ras administrativa merkostnader, ökade framtida drifts- och underhållskostnader samt ökade 
kostnader för hänsynstagande vid framtida användning av marken. Eftersom ledningsägaren 
själv bekostar ev. flyttning av ledningarna efter att viss tid förflutit och kommunen ska bära 
risken för flyttningar dessförinnan, ska ersättningen inte inkludera framtida flyttkostnader för 
kommunen. Kostnader som har direkt samband med själva grävningen (t.ex. ev. avgift för ad
ministration av grävningstillstånd och återställningskostnader) omfattas inte av ersättningen 
utan regleras separat i samband med grävningen. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
E.ON, Bjäre Kraft, Skanova, Södra Hallands kraft, NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till markavtal 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000511/2018 - 200 

Försäljning av Förslöv 2:100 - Tomt för vård- och 
omsorgsboende 

Sida 

12 av 45 

Beskrivning av ärendet Projektet för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv har nått 
byggprojekteringsfas och den fastighet som bildats för ändamålet ska överlåtas 
till byggherren, Båstadhem AB. Fastigheten föreslås överlåtas för en 
köpeskilling om 1 600 000 kronor med föreslaget tillträde efter 
lagakraftvunnet beslut i kommunstyrelsen. Köpets genomförande föreslås 
villkoras med att Båstadhem AB erhåller startbesked för vård och 
omsorgs boendet senast den 1 februari 2019. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-05-17, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Båstad Förslöv 2:100 godkänns. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Avslag. 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C): 
Bifall till liggande förslag. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Båstad Förslöv 2:100 godkänns. 

Thomas Andersson (L) reserverar sig mot beslutet, se skriftlig bilaga. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-05-17. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000511/2018 - 200 

Tjänsteskrivel?.~ 

Till: Kommunstyrelsen 

Försäljning av Förslöv 2:100, tomt för vård och omsorgsboende 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för 
fastigheten Båstad Förslöv 2:100. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet för det nya vård och omsorgs boende i Förslöv har nått byggprojekteringsfas och den 
fastighet som bildats för ändamålet ska överlåtas till byggherren, Båstadhem AB. Fastigheten 
föreslås överlåtas för en köpeskilling om 1 600 000 kronor med föreslaget tillträde efter la
gakraftvunnet beslut i kommunstyrelsen. Köpets genomförande föreslås villkoras med att 
Båstadhem AB erhåller startbesked för vård och omsorgs boendet senast den 1 februari 2019. 

Bakgrund 
Den ursprungliga detaljplanen för området, omfattande även bostäder, delades upp i två etap
per varav delen för vård och omsorgs boendet var den första att vinna laga kraft. Fastighets
bildning söktes i januari 2018 och fastigheten Båstad Förslöv 2:100 är nu bildad för ändamålet 
vård och omsorgsboende. Köpeskillingen är framräknad med utgångspunkt i de kostnader som 
fastigheten ska bära av detaljplanens genomförande, samt kostnad för fastighets bildning. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett nytt vård och omsorgs boende är efterfrågat i kommunen och Båstadhem AB, i egenskap av 
kommunens fastighets bolag, har i uppdrag att bygga det i Förslöv. Boendet omfattar 48 styck
en lägenheter och den totala produktionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr. 

Ekonomi 
Ovanstående förslag till beslut påverkar kommunens budget såtillvida att kommunens 
kommande kostnad för hyra av lägenheter i det färdiga vård och omsorgs boendet påverkas av 
produktionskonstnaden. Köpeskilling har därför föreslagits motsvarar de faktiska kostnaderna 
för tomten för att inte driva upp kommunens kommande hyra. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

180517\2\ha 
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Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett internt 
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~ViJ ro'V\.- V:- ) BÅSTADS KOMMUN 
Kornmunstyrelsa11 

FÖRSÄLJNING AV FÖRSLÖV 2:100-TOMT FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 2018 -06- 01' 
onK.S.QQQ§:f IJ 

Liberalerna yrkar på avslag på KSAU förslag till beslut. 
~LC,.:-.. brd.q, ......... .. 

Reservation: 

Fullmäktige tog den 16 maj 2018 beslut om principerna för ett kommande hyresavtal mellan 

Båstads kommun och Båstadhem gällande hyra av det nya vård- och omsorgsboendet i 

Förslöv - Haga Park. 

Vi Liberaler reagerar mot detta beslut eftersom det är en dålig affär- hyresavtalet blir 

kostsamt - för Båstads kommun och dess skattebetalare. 

Båstad hem är ett affärsdrivande företag som har ställt upp som krav för tecknande av 

hyresavtal om 5,5 % direktavkastning (avkastning på investeringen). Detta har fullmäktige 

godkänt. 

Detta innebär att när Båstads kommun nu säljer Förslöv 2:100 för 1,6 mkr så får Båstads 

kommun årligen i 25 år betala 5,5 % direktavkastning på det investerade kapitalet -1,6 mkr. 

Det blir i längden en kostsam affär. 

Avtalskravet på 5,5 % direktavkastning innebär att det är mera lönsamt för Båstads 

kommuns skattebetalare att skänka Förslöv 2:100 till Båstadhem. Båstads kommun kan idag 

låna pengar betydligt billigare och besparingen för Båstads kommun och dess skattebetalare 

blir mellan 50 000- 70 000 kr per år om vi skänker tomten till Båstad hem. 

Därför yrkar vi avslag på liggande förslag. 

Båstad 7 juni 2018 

Libe~alei: - a i Båstad 
~/~ 

Tho as Andersson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Protokollsanteckning 

2018-06-07 13 av 45 

KS § 149 Dnr KS 000266/2018 - 200 

Köpekontrakt för del av Vistorp 7: 111, Förslöv 

Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en 
verksamhetstomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads 
kommun har upprättat ett förslag till köpehandling för överlåtelsen som 
omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 7:111, till en köpeskilling om 
544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet under villkor att 
de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets 
§ 6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs 
på tillträdesdagen ska Båstads kommun söka om fastighets bildning 

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

Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och 
Bjäre Biovärme AB. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist och teknik- och servicechef 
Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Christer de la Matte (M), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Thomas 
Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): Bifall till liggande förslag. 

Gösta Gebauer (C) yrkar dessutom att Rune Anderssons (C) yrkande från 
myndighetsnämnden ska läggas till här som en protokollsanteckning. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och 
Bjäre Biovärme AB. 

En alternativ placering av fjärrvärmeverket efterfrågas. Den låga placeringen 
är inte lämplig och till förfång för framtida bebyggelse, med tanke på vindar 
och luktproblem för boende. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

;tv 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Notering 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2018-06-07 

KS § 150 DnrKS000470/2018-350 

Arrendeavtal med Båstad GIF - Riddarsporren 9 och 
del av Nejlikan 2 

14 av 45 

Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte 
villkoren för skötsel och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på 
Riddarsporren 9. På grund av det måste befintligt arrendeavtal sägas upp och 
ett nytt arrendeavtal måste tecknas. I samband med beslutsfattande om att 
bygga och anlägga en ny friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en 
miljon kronor av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna 
för anläggningsprojektet. För att reglera Båstad GIFs medfinansiering har ett 
avtal härom upprättats och ska godkännas av båda parter. 

Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad 
2018-05-30, med tillhörande bilagor. 

1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 
kommundirektör ges i uppdrag att underteckna uppsägning av gällande 
arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del Nejlikan 2 med Båstad GIF. 
2. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 
kommundirektör ges i uppdrag att teckna nytt arrendeavtal för Riddarsporren 
9 och del Nejlikan 2 med Båstad GIF. 
3. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 
kommundirektör ges i uppdrag att med Båstads GIF, teckna 
medfinansieringsavtal för uppförandet av friidrottsanläggning på 
Riddarsporren 9. 

Ärendets punkt 1 och 2 utgår från dagens möte. Punkt 3 avseende 
medfinansiering kvarstår. 

Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C): Bifall. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 
kommundirektör ges i uppdrag att med Båstads GIF, teckna 
medfinansieringsavtal för uppförandet av friidrottsanläggning 
på Riddarsporren 9. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-05-30. 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000470/2018 - 350 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Arrendeavtal med Båstad GIF - Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
• Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 

uppdrag att underteckna uppsägning av gällande arrendeavtal för Riddarsporren 9 och 
del av Nejlikan 2 med Båstads GIF. 

• Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 
uppdrag att teckna nytt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 med 
Båstads GIF. 

• Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 
uppdrag att, med Båstads GIF, teckna medfinansieringsavtal för uppförandet av fri
idrottsanläggning på Riddarsporren 9. 

Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte villkoren för skötsel 
och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på Riddarsporren 9. På grund av det måste 
befintligt arrendeavtal sägas upp och ett nytt arrendeavtal måste tecknas. I samband med be
slutsfattande om att bygga och anlägga en ny friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en 
miljon kronor av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för anlägg
ningsprojektet. För att reglera Båstad GIFs medfinansiering har ett avtal härom upprättats och 
ska godkännas av båda parter. 

Bakgrund 
Båstads GIF har under många år arrenderat kommunens fastigheter Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 för att bedriva föreningens verksamheter. Gällande arrendeavtal tecknades janu
ari 2012 och sträcker sig 25 år framåt, Ks001206/10-350. De senaste åren har kommunen 
uppfört en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och därmed har fastigheten en helt annan 
anläggning än vad som fanns på fastigheten när gällande avtal ingicks. Befintligt avtal måste 
därför sägas upp och ett nytt arrendeavtal som reglerar villkor och skötsel av friidrottsanlägg
ningen måste tecknas mellan parterna. 

Kommunfullmäktige fattade 2015-06-10 (Ks000643/2015-200) beslut om avsiktsförklaring 
att kommunen skulle uppföra en ny friidrottsanläggning. Beslutet var bland annat en förut
sättning för Stiftelsen Gripen att bevilja Båstads GIF en gåva om en miljon kronor att medfinan
siera projektet med. Stiftelsens stadgar och reglemente omöjliggjorde en gåva direkt till kom
munen/projektet. De var styrda att bevilja gåvan till en förening (BGIF) för att den sedermera 
kunde stödja anläggningsprojektet ekonomiskt. 

Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till anläggningsarrende, se bilaga 1 (med tre tillhörande 
bilagor, varav den sista bilagan om skötselinstruktioner för bevattningsanläggning saknas i 
skrivande stund). Vidare har förvaltningen tagit fram ett förslag på uppsägning av befintligt 

iw (;1Q 
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2 (2) 

arrendeavtal, se bilaga 2. Förvaltningen har slutligen även tagit fram ett förslag på medfinan
siering om en miljon kronor från Båstads GIF till anläggningsprojektet, bilaga 3. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Arrenden måste eller ska regleras genomskriftliga avtal. Då föreslaget arrendeavtal sträcker 
sig 25 år och förvaltningen saknar delegation att ingå arrendeavtal med arrendetid längre än 5 
år kräver kommunens riktlinjer att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Ett beslut härom är 
nödvändigt för att reglera arrendatorns och kommunens respektive rättigheter och skyldig
heter. För att fatta beslut om nytt arrendeavtal krävs beslut om att säga upp existerande ar
rendeavtal som gäller till december 2036. 

Båstads GIFs medfinansiering om en miljon kronor får och kan anses vara en gåva till uppfö
randet av friidrottsanläggningen som kommunen äger. En miljon kronor får anses vara en 
större gåva och enligt, av kommunfullmäktige antagna (2009-05-27, Dnr 261/09-940) riktlin
jer för sponsring, gåvor mm ska sådan gåva hanteras i respektive nämnd. Förvaltningen bedö
mer att ett beslut om att ingå ett medfinansieringsavtal, enligt bilaga 3, kan ses som beslut om 
att formellt acceptera att motta gåvan. 

Verksamhetsområde 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Båstads GIF 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om anläggningsarrende inklusive tre bilagor, bilaga 1 
Uppsägning av befintligt anläggningsarrende, bilaga 2 
Medfinansieringsavtal, bilaga 3 

Samråd har skett med: 
Båstads GIF 
Båstads kommuns mark- och exploateringsingenjör. 



[llJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 

KS § 151 Dnr KS 001166/2017 - 903 

Svar på motion -Avgiftsfria resor för seniorer 70+ 
för kollektivresande 

15 av 45 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för 
seniorer. Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). I dialog 
med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner 
som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav fyra kommuner har 
begränsat det till vissa tider "lågtrafik". Kommunerna har olika gränser för 
åldersurvalet. Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär 
att seniorerna i dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen. Upplägget 
för Båstads kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ 
åker gratis. Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det 
ska skötas både administrativt och praktiskt. Konceptet heter jojo-kort för 
seniorer. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Alexander E Johanzon, daterad 
2018-06-05, med tillhörande bilagor. 

Motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 16 av 45 

KS § 152 Dnr KS 000384/2018 - 905 

Vakansprövning- återremitterat ärende 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att "Förvaltningen uppmanas till största möjliga 
sparsamhet. Alla anställningar ska prövas av kommunchefen, så även 
återbesättning av tjänster". Konsekvensen av beslutet blev att 
kommundirektören får godkänna samtliga anställningar genom en särskilt 
framtagen blankett. Vidare innebar beslutet att chefens möjlighet att leva upp 
till sitt arbetsmiljöansvar har påverkats. Båstads kommun har i sitt 
personalpolitiska program tydliggjort vad som förväntas och vilket ansvar som 
ligger på en chef. Båstads kommun har vidare klargjort vad som gäller kring 
chefens ansvar samt fördelat arbetsmiljöuppgifter i chefsleden. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning 
av konsekvenserna av vakansprövning samt utreda möjligheterna att ha 
fortsatt vakans prövning av vissa tjänster. 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2018-05-25. 

Vakansprövning enligt tidigare beslut - KS 001098/2016-905 - avskaffas 
och beslutanderätten om anställning återgår till chefsansvaret. 

HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Ingela Stefans son (S): bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Vakansprövning enligt tidigare beslut- KS 001098/2016-905 - avskaffas 
och beslutanderätten om anställning återgår till chefsansvaret. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-25 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000384/2018-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Beträffande återremiss av vakansprövning 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera tjänsteskrivelsen angående vakansprövning för 
ytterligare utredning av konsekvenserna av vakansprövning samt utreda möjligheterna att ha 
fortsatt vakansprövning av vissa tjänster. 

Utredning av konsekvenserna av beslutet 

Sedan beslutet KS001098/2016 - 905 gällande "Åtgärder för ekonomi i balans" infördes 2016-09-07 
har samtliga vakansprövningar beviljats av kommundirektören för samtliga tjänster inom Båstads 
kommun. En analys av antalet nyanställda tillsvidareanställningar som har ingåtts visar på en ökning 
av antalet anställningar mellan åren 2016 då vakansprövningen infördes och år 2017. 

År Antal nya tillsvidareanställningar 
2014 31 
2015 41 
2016 63 (Vakansprövning infördes 2016-09-07) 
2017 94 

Slutsatsen är att vakansprövningen i sig inte har haft någon märkbar effekt på antalet tjänster som 
faktiskt har varit föremål för prövning. 

Kommunstyrelsen lyfter vidare frågan huruvida man kan behålla vakansprövningen för vissa tjänster. 
Undertecknad hänvisar till tidigare tjänsteskrivelse gällande avskaffande av vakansprövning för 
samtliga tjänster inom Båstads kommun. 

Att behålla vakansprövningen för vissa tjänster skulle få negativa konsekvenser för verksamheten 
och de chefer som påverkas av särregleringen. Följden skulle bli att Båstads kommun gör skillnad 
i förutsättningarna för cheferna att utföra sitt chefsuppdrag för kommunen. 

Philipp Seuffer 
HR-chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga chefer inom Båstads kommun, HR-avdelningen samt representanter för 
arbetstagarorganisationerna och huvudarbetsmiljöombud. 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse Vakansprövning enligt tidigare beslut KS 001098/2016-905 avskaffas och 
beslutanderätten om anställning återgår till chefsansvaret. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

2018-06-07 

KS § 153 DnrKS001506/2016-200 

Ägardirektiv för Båstad hem AB avseende villkor för 
försäljning av Hamnen 3 

17 av45 

Ärendet om försäljning av Hamnen 3 i Torekov återremitterades på 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 för klargörande av hur 
ägardirektiv uppdateras i enlighet med ar-betsutskottets förslag. 
Arbetsutskottets förslag var till sammanträdet att Båstads kommun överlåter 
fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem för en köpeskilling av 3,6 Mkr 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv 
för Båstadhem att fastigheten inte får överlåtas till någon utan att 
kommunfullmäktige prövat frågan. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-05-11, med 
tillhörande bilagor. 

1. Anta ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 i Torekov. 
2. Kommunfullmäktige kallar snarast till extra bolagsstämma för att fastställa 
ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 i Torekov. 
3. Kommunfullmäktige överlåter Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem AB. 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP) med bifall från Johan Olsson Swanstein (M) och Gösta 
Gebauer (C): Återremiss med uppdrag till förvaltningen att kontakta 
Båstadhem för att teckna ett fortsatt drift- och hyresavtal under den 
av Båstadhem begärda utredningen, enligt protokoll från sammanträde med 
Båstadhems styrelse 2018-05-24, § 37. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

Återremiss med uppdrag till förvaltningen att kontakta Båstadhem för att 
teckna ett fortsatt drift- och hyresavtal under den av Båstadhem begärda 
utredningen, enligt protokoll från sammanträde med Båstadhems styrelse 
2018-05-24, § 37. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

zw 



iJI1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000770/2012 - 500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

Sida 

18 av45 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att utreda lokalisering av en ny 
återvinningscentral (ÅVC). Kommunstyrelsen gav 2017-06-07 förvaltningen i 
uppdrag att utifrån landskaps bild, logistik, ekonomi, miljö och hållbarhet belysa 
Förslövsalternativen i förhållande till Svenstadalternativet. De föreslagna 
lokaliseringarna kring Förslöv var Vistorps industriområde, Bokesliden/ 
Killerödsvägen norr om Förslöv, norr om stationen väster om väg 105 och norr 
om stationen öster om väg 105 intill tunnelmynningen. 
Lokaliseringsutredningen var underlag för beslut av kommunstyrelsen 
2017-12-06. Förvaltningen föreslog i utredningen en placering i Förslöv, öster 
om väg 105 vid tidigare upplagsplats för tunnelmassor intill tunnelmynningen. 
NSR har gjort en lokaliseringsutredning daterad 2017-01-18 och ansett att 
område kring Förslöv har bäst förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC 
vilket också NSR:s styrelse har beslutat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-05-18, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Förslöv, väster om 105 intill tunnelmynningen förordas som huvudalternativ 
för lokaliseringen av ny återvinningscentral inom Båstads kommun. 
2. Beslut i kommunfullmäktige§ 86 2015-05-04 upphävs. 

Arbetsutskottets förslag 1. Återvinningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen 
norr om stationen. 
2. Beslut i kommunfullmäktige§ 86 2015-05-04 upphävs. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 60 minuter. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C): Bifall till Svenstad-alternativet, 
med omförhandling. 

Notering Liberalerna och Moderaterna avstår från att delta i beslutet. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 

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

Omröstningsresultat 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Bifall till arbetsutskottets förslag. 
NEJ - Bifall till Ingela Stefanssons m fl yrkande. 

Omröstningen utfaller med 5 JA-röster, 4 NEJ-röster samt 4 som avstår. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets 
förslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Hans Grönqvist fBP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein fM) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 4 4 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Återvinningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen 
norr om stationen. 

2. Beslut i kommunfullmäktige§ 86 2015-05-04 upphävs. 

Sida 

19 av45 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-06-07 20 av45 

KS § 155 DnrKS000724/2017-500 

Uppsägning av arrendeavtal - Svenstads kretsloppsanläggning 
(Västra Karup 15:30) 

Båstads kommun arrenderar mark inom del av fastigheten Västra Karup 15:30 i 
Svenstad för kommunens återvinningscentral (ÅVC). Mellan NSR och Båstads 
kommun finns ett ramavtal upprättat som korresponderar till det 
arrendekontrakt som Båstads kommun har med jordägaren. Detta ramavtal 
är uppsagt av NSR och upphör 2019-12-31. Förvaltningen föreslår att Båstads 
kommun säger upp arrendekontraktet med upphörande 2019-12-31 då 
arrendet korresponderar med det uppsagda ramavtalet med NSR och att 
sluttäckning och avveckling av återvinningscentralen i Svenstad planeras. 

Tjänsteskrivelse från Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-05-18, med tillhörande bilaga. 

Uppsägning av arrendekontrakt för återvinningscentralen på del av fastigheten 
Västra Karup 15:30 i Svenstad med upphörande 2019-12-31. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Förvaltningen får i uppdrag att utreda och förhandla fram 
en förlängning av nuvarande arrendeavtal. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda och förhandla fram en förlängning 
av nuvarande arrendeavtal. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-18 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000770/2012-500 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppsägning av arrendekontrakt avseende mark för återvinningscentral 
i Svenstad, del av Västra Karup 15:30. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Uppsägning av arrendekontraktet för återvinningscentralen på del av fastigheten 

Västra Karup 15:30 i Svenstad med upphörande 2019-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun arrenderar mark inom del av fastigheten Västra Karup 15 :30 i Svenstad för 
kommunens återvinningscentral (ÅVC). Mellan NSR och Båstads kommun finns ett ramavtal 
upprättat som korresponderar till det arrendekontrakt som Båstads kommun har med jordä
garen. Detta ramavtal är uppsagt av NSR och upphör 2019-12-31. 
Förvaltningen föreslår att Båstads kommun säger upp arrendekontraktet med upphörande 
2019-12-31 då arrendet korresponderar med det uppsagda ramavtalet med NSR och att slut
täckning och avveckling av återvinningscentralen i Svenstad planeras. 

Bakgrund 
· Båstads kommun arrenderar mark inom fastigheten Västra Karup 15:30 i Svenstad för kom
munens återvinningscentral (ÅVC). Mellan NSR och Båstads kommun finns ett ramavtal upp
rättat som korresponderar till det arrendekontrakt som Båstads kommun har med markäga
ren. Detta ramavtal är uppsagt av NSR och upphör 2019-12-31. 
Inom området inryms också en deponi som inte längre används och en nerlagd sopförbrän
ningsanläggning. NSR ska sluttäcka den delen som har varit deponi. Detta är påbörjat och be
räknas vara klart under 2019. 
Markområdet där ovan nämnda anläggning är lokaliserad ägdes under lång tid av Båstads 
kommun. 1990 upprättades ett avtal där Båstads kommun utan krav på ersättning överlät fas
tigheten genom fastighetsreglering. I avtalet om fastighetsreglering mellan parterna regleras 
vilka villkor fastigheten överläts på. Från och med 1988 och 15 år framåt hade kommunen 
nyttjanderätt för att bedriva verksamhet inom fastigheten. Eftersom det fortfarande fanns på
gående verksamhet efter detta datum upprättades därefter arrendeavtal mellan markägaren 
och Båstads kommun. Båstads kommun har i andrahand upplåtit marken till NSR. Under 2000-
talet har framtiden för området och den verksamhet som bedrivits varit föremål för politisk 
behandling under ett flertal tillfällen. Bland annat har markbytesavtal diskuterats och ett fler
tal olika alternativa placeringar för ÅVC har presenterats. 
Arrendeavtal har också förnyats. 

Då sluttäckning och avveclding av återvinningscentralen i Svenstad planeras så föreslås, att 
lika ramavtalet med NSR även arrendekontraktet mellan Båstads kommun och markägaren 
sägs upp. 
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Teknik och service 
Jan Bernhardsson, 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
Teknik och service 

2 (2) 

• 



IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 21av45 

KS § 156 DnrKS000488/2018-500 

Nytt ärende: Provisorisk återvinningscentral 

Beskrivning av ärendet Informationspunkt om provisorisk återvinningscentral i Båstads kommun 
omvandlades under mötet till ett beslutsärende. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): 1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR 
skapa en provisorisk återvinningscentral i Svenstad. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram lösning för trädgårdsavfall om detta 
inte kan tas hand om i Svenstad. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR skapa en provisorisk 
återvinningscentral i Svenstad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram lösning för trädgårdsavfall om detta 
inte kan tas hand om i Svenstad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000634/2017 - 500 

Svar på motion -Återvinningscentralen i Svenstad 

Sida 

22 av 45 

Beskrivning av ärendet Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, 
tillsammans med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i 
kommunen. Efter samråd med ansvariga i förvaltningen framkommer att ett 
det redan pågår ett projekt som hanterar frågeställningarna från motionärerna. 
Därmed kan motionen anses vara besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-14. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 158 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000883/2017 -100 

Sida 

23 av 45 

Svar på medborgarförslag - Vänort Vid in i Bulgarien 

Beskrivning av ärendet Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i 
Bulgarien. Baserat på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, 
föreslås att medborgarförslaget avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett 
plats, är ej att rekommendera om förutsättningarna ej finns för att driva ett 
aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas ekonomiska och 
personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-04-12. 

Förvaltningens förslag Medborgarförslaget avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Medborgarförslaget avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[lil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000290 /2017 - 900 

Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

Sida 

24 av 45 

Beskrivning av ärendet Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt 
nuvarande kvalitets- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa 
att invånarna får rätt information och känner sig delaktiga i den politiska och 
kommunala verksamheten. Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas 
och kommunstyrelsens ansvar, att redan idag öppna upp för ytterligare 
kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i kombination 
med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att 
motionen kan anses vara besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-15. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Kerstin Gustafsson (M) och Christer 
de la Motte (M): Bifall till motionen. 

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

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Bifall till arbetsutskottets förslag. 
NEJ - Bifall till Johan Olsson Swansteins m fl yrkande. 

Omröstningen utfaller med 5 JA-röster, 5 NEJ-röster samt 3 som avstår. 
Ordförandens röst fäller avgörandet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes.si aturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Claes Sjögren (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 5 3 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer 

Sida 

25 av45 

Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 

KS § 160 DnrKS001417/2017-315 

Nytt ärende: Heden, etapp 111 - Beslut om upprättande 
av markanvisningstävling 

26 av 45 

Beskrivning av ärendet lnformationspunkt om Heden och markanvisningstävling omvandlades under 
mötet till ett beslutsärende. På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen 
tagit fram ett förslag till inbjudan till markanvisningstävling för Heden etapp III 
i Hemmeslöv. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2018-05-09, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att genomföra markanvisningstävling för Heden 
Etapp III och godkänna förslaget till inbjudan till markanvisningstävling för 
bostads bebyggelse på Heden i Båstads kommun. 

Föredragande Planchef Olof Sellden och exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar 
ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Yrkanden Christer de Ja Matte (M), Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C) och 
Thomas Andersson (L): Ärendet omvandlas till ett beslutsärende. Bifall 
till förvaltningens förslag om markanvisningstävling. 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

Bo Wendt (BP): Med hänsyn till den överhettning som råder på marknaden 
föredrar vi att vi väntar med att gå ut med markanvisningstävlingen. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Christer de la Mattes m.fl. yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra markanvisningstävling för Heden 
Etapp III och godkänna förslaget till inbjudan till markanvisningstävling för 
bostads bebyggelse på Heden i Båstads kommun. 

Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande, reserverar sig Bo Wendt (BP), 
Eddie Grankvist (BP), Hans Grönqvist (BP) och Claes Sjögren (BP). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-09 
Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 001417 /2017 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Heden, etapp 111 - beslut om upprättande av markanvisningstävling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att: 

1 (1) 

1. Uppdra förvaltningen att genomföra Markanvisningstävling för Heden Etapp III 
och godkänna förslaget till Inbjudan till markanvisningstävling för bostads be
byggelse på Heden i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett förslag till Inbjudan till mar
kanvisningstävling för Heden etapp III i Hemmeslöv. 

Bakgrund 
2018-02-14 fick förvaltningen i uppdrag att upprätta en Inbjudan till markanvisningstävling 
för bostads bebyggelse på Heden med syfte att komplettera kommunens bostadsutbud och att 
bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Båstad. Kommunstyrelsen betonade vik
ten av att markanvisningstävlingen ska riktas mot åretruntboende. 

Aktuellt 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen en Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, se 
bilaga. Tävlingsunderlaget består av en beskrivning av tävlingsområdet och vad uppgiften be
står i, vilka förutsättningar som finns för att få bygga, en tidplan från tävling till genomförande 
och hur kommunen kommer att bedöma inlämnade tävlings bidrag. 

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

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inbjudan till markanvisningstävling för bostads bebyggelse på Heden i Båstads kommun 

Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
Camilla Nermark, Planarkitekt 
Martin Ådahl, Kommunikatör 

180509\ c: \ users\henand2\appdata \ local\microsoft\ Windows\ temporary internet files\ eon tent.ieS\ dljuOooj\ tjänsteskrivelse h ls.doc\ha 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 001099/2017 - 300 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 - Beslut om antagande 

Sida 

27 av 45 

Beskrivning av ärendet Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m f1 har varit utställt för granskning. 
Inga remissinstanser, sakägare eller andra berörda har framfört någon erinran 
mot planförslaget. Nästa steg i planprocessen är beslut om antagande 
av detaljplanen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2018-05-04, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5: 17 m.fl. godkänns för antagande. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5: 17 m.fl. godkänns för antagande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-05-04. 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001099 /2017 - 300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl - beslut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl har varit utställt för granskning. Inga remissin
stanser, sakägare eller andra berörda har framfört någon erinran mot planförslaget. Nästa steg 
i planprocessen är beslut om antagande av detaljplanen. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren inkom 2017-09-07 med en ansökan om planbesked med syfte att göra några 
mindre ändringar i gällande detaljplan. Ändringarna avser möjligheten att bygga underjordiska 
garage för att kunna skapa utemiljöer med högre kvalitet, en justering av en användningsgräns 
samt möjlighet att uppföra radhus på fastighet där gällande plan endast medger flerbostads
hus. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 § 252 att förslag till detaljplan fick upprättas samt att 
samråd fick hållas. Samråd hölls under tiden 2018-02-12 till 2018-03-21 och inkomna syn
punkter finns sammanställda och kommenterade i en samrådsredogörelse. Planförslaget revi
derades efter samrådet och 2018-04-17 § 76 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
godkänna förslaget till detaljplan för att ställas ut för granskning. 

Aktuellt 
Granskning har hållits för detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl under tiden 2018-04-19 till 
2018-05-04. Inga remissinstanser, sakägare eller andra berörda har framfört någon erinran 
mot planförslaget. Inkomna yttranden finns sammanställda i ett granskningsutlåtande (bilaga 
X). 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Möjlighet ges att bygga underjordiska garage istället för markparkeringar vilket gör utemiljöer 
och rekreationsytor mer trivsamma. 

Verksamhet 
Ärendet avslutas och arkiveras efter att beslutet vunnit laga kraft. 

Ekonomi 
Planen finansieras i sin helhet av exploatören. 

180504 \ c:\ users\henand 2\appdata \ local\microsoft\ windows\ temporary internet files\ eon tentieS\ coocjdyw\ tjänsteskrivelse hls.doc\ha 



2 (2) 

Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta med illustrationskarta 
3. Granskningsutlåtande 

Samråd har skett med: 
Planchef 



lil] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-06-07 28 av 45 

KS § 162 Dnr KS 001342/2017 - 315 

Detaljplan för Vistorp 7:19 - Beslut om MKB 

En behovs bedömning har upprättats för detaljplanen för del av Vistorp 7:19. 
Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en MKB behöver 
därför inte upprättas. Dock kommer viktiga frågor redovisas utförligt i 
planbeskrivningen. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2018-05-08, 
med tillhörande bilaga. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-05-08. 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001342/2017 - 315 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Vistorp 7:19 - beslut gällande betydande miljöpåverkan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv

ning (MKB) kommer därför inte att upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
En behovs bedömning har upprättats för detaljplanen för del av Vistorp 7:19. Planen bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan och en MKB behöver därför inte upprättas. Dock kom
mer viktiga frågor redovisas utförligt i planbeskrivningen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-10 § 8 att förslag till detaljplan för del av Vistorp 7:19 
får upprättas samt samråd får hållas. 

Aktuellt 
En be hovs bedömning för planområdet har upprättats och har efter möte med länsstyrelsen 
kompletterats ytterligare. Detaljplanen berör ett antal frågor som kommer att behöva redovi
sas närmare i planbeskrivningen, framförallt lokaliserings bedömningen då planen inte har 
stöd i gällande översiktsplan. Dock bedöms inte en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vara 
motiverad då planen inte bedöms påverka riksintressen negativt, inte påverkar skyddade kul
tur- och naturvärden eller område av betydelse för hushållningen med natur- och samhällsre
surser. Bedömningen är att de viktiga frågorna kan redovisas tillräckligt ingående i planbe
skrivningen. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Viktiga frågor kommer att utredas och redovisas även om de inte hanteras inom ramarna för 
en MKB. 

Verksamhet 
De viktiga frågorna kommer att utredas och redovisas i planbeskrivningen 

Ekonomi 
Bedöms inte påverka projektets ekonomi. 

M i ljökonsekvensa na lys 
Se behovsbedömningen, bilaga 1. 
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Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
1. Behovsbedömning 

Samråd har skett med: 
Planchef, översiktsplanerare 

2 (2) 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-06-07 29 av 45 

KS § 163 Dnr KS 000551/2017 - 315 

Detaljplan för Boarp 2:26 m.fl. - Beslut om antagande 

Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, 
inom den så kallade "nedre platån" utmed Kattviksvägen. Området omfattar 
delar av fastigheterna Boarp 2:26, 2:27, 2:28 och är cirka 0,58 ha (5 800 kvm) 
stort. Planområdet avgränsas av Kattviksvägen och havet i norr och en 
norrvänd bokskogsbevuxen brant i söder. I väster avgränsas planområdet av 
lövskog och i öster av Kattviksvägen. 2017-03-20 inkom Norrviken Kust Moder 
AB med en förfrågan om planbesked avseende del av fastigheten Boarp 2:26 
m.fl. fastigheter i Norrviken. Intressenten avser uppföra 66 garage med carport 
samt servicebyggnader avsedda för miljöhantering i anslutning till de 9 
flerbostadshus som just nu håller på att byggas. Marken där garage, carport och 
miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark inom 
kvartersmark för bostäder, hotell (BKl), och avsett för interngata samt 
längsgående parkeringsfickor, samt delvis för friluftsområde/ 
trädgårdsanläggning (N). Detaljplan, 1615, vann laga kraft 2010-04-29. 
Då sedumtak avses att anläggas på garage, carport och miljöhus bedöms den 
visuella effekten av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna 
tak förhindrar reflektioner och ökar mängden grönyta för fastigheterna. 
Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, Norrviken nedre, syftar till att 
möjliggöra garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för 
miljöhantering mellan garagebyggnaderna. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2018-05-09, 
med tillhörande bilagor. 

Planförslag för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Planförslag för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, i Norrviken, antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-09 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B2017-299 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken, Båstads 
kommun, Skåne län - antagande 

Förslag till beslut 

1 (3) 

• Planförslag för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, i Norrviken, antas i enlighet med de 
revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, inom den så kallade 
"nedre platån" utmed Kattviksvägen, se nedanstående bild. 
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Området omfattar delar av fastigheterna Boarp 2:26, 2:27, 2:28 och är cirka 0,58 ha ( 5 800 m2) 

stort. Planområdet avgränsas av Kattviksvägen och havet i norr och en norrvänd bokskogsbe
vuxen brant i söder. I väster avgränsas planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen. 

2017-03-20 inkom Norrviken Kust Moder AB med en förfrågan om planbesked avseende del av 
fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken. Intressenten avser uppföra 66 garage med 
carport samt servicebyggnader avsedda för miljöhantering i anslutning till de 9 flerbostadshus 
som just nu håller på att byggas. 



2 (3) 

Marken där garage, carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark 
inom kvartersmark för bostäder, hotell (BK1), och avsett för interngata samt längsgående par
keringsfickor, samt delvis för friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Detaljplan, 1615, vann 
laga kraft 2010-04-29. 

Då sedumtak avses att anläggas på garage, carport och miljöhus bedöms den visuella effekten 
av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna tak förhindrar reflektioner och 
ökar mängden grönyta för fastigheterna. 

Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, Norrviken nedre, syftar till att möjliggöra 
garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan ga
ragebyggnaderna. 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken får 
ställas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2017-06-07 §149. Ett planförslag har va
rit utsänt för samråd under tiden 2017-12-07 till 2018-01-22. Då planförslaget drivs enligt 
"standardförfarande" sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och granskning i 
ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjordes så
ledes inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i gransk
ningsförslaget. 

Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende. 

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-03-01 till och med 
2018-04-03. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning sam
manställts och kommenteras i ett så kallat granskningsutlåtande. Se bilaga 1. Inkomna syn
punkter efter granskningsskedet har inte föranlett några större justeringar av planförslaget 
inför antagandet. Förutom omdöpning av planhandlingarna har planbeskrivningen komplette
rats med text angående dricks- och spillvatten samt plankartan justerats avseende prickmark 
mot Kattviksvägen för att tillgodose ett byggnadsfritt avstånd om 12 m. 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09. 

Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående "Konsekvenser av beslut" föreslår Sam
hällsbyggnad att kommunstyrelsen godkänner och antar detaljplanen för del av Boarp 2:26 
m.fl. fastigheter i Norrviken, Båstads kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak för att dölja både fordon och avfall
skärl bedöms den visuella påverkan minskas vilket i sin tur leder till ett positivt inslag i miljön 
och därmed göra platsen attraktivare att både bo och verka på. 

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

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålet 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner" uppfylls. Byggnation av 
garage och carport sker i anslutning till planerad byggnation och dess utformning gör att de 
bedöms smälta in i naturmiljön. Uppställda fordon döljs genom sedumklädda tak som också 



3 (3) 

genererar olika ekosystemtjänster såsom tex bullerdämpning, luftrening och hjälp med dag
vattenhantering. 

Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. 

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

M i ljökonsekvensana lys 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) togs fram av Sweco 2008. Sammanfattningsvis 
konstateras att detaljplanen 1615 (laga kraft vunnen 2010-04-29) som omfattar ett ett större 
markområde, i huvudsak påverkar de naturvärden som finns i den fuktiga askskogen mellan 
sluttningen nedanför Norrviken Trädgårdar och Kattviksvägen. Naturvårdsintressena 
representerar dock ett mycket smalt bevarandeperspektiv i form av vissa hotade lavar och 
mossor. Detta måste vägas mot det breda bevarandeintresse som Norrviken Trädgårdar 
representerar. De värdefulla sluttningszonerna ovan- och nedanför trädgårdarna kommer 
endast att beröras i mycket begränsad omfattning. 

Det nu aktuella planområdet är beläget utanför de värdefulla sluttningszonerna. 

Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-05-09 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-05-09 
3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-05-09 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson - samhällsbyggnadschef, Olof Sellden - planchef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 30 av45 

KS § 164 Dnr KS 000482/2018 - 300 

Samråd havsplanen - Beslut om kommunens remissvar 

Beskrivning av ärendet Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram tre 
havsplaner för Sverige, vilka är Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. 
Uppdraget är en följd av den svenska nationella maritima strategin som antogs 
av regeringen år 2015 och syftet är att den ska bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling och göra en avvägning mellan olika allmänna intressen. Den statliga 
havsplaneringen omfattar svenskt territorialhav från en sjömil räknat från 
baslinjen ut till och med ekonomisk zon (EEZ). Den ska ge vägledning om vad 
som är den mest lämplig användningen av havet och hur oförenliga ändamål 
bör hanteras. Havsplanen anger sju användningar i Västerhavet: attraktiva 
livsmiljöer, energiutvinning, försvar, generell användning, natur, sjöfart och 
yrkesfiske. Utöver dessa anger den också områden där särskild hänsyn ska tas 
till höga naturvärden eller till totalförsvarets intressen. Den eller de 
användningar som anges i ett område har företräde framför andra 
användningar. I nästan hela havet bedöms användningar kunna samsas om de 
anpassar sig till varandra. På vissa platser bedöms användningar inte kunna 
samsas och föreslås då inte. Planen avses vid behov eller minst vart åttonde år 
revideras. Förvaltningen har samrått med Höganäs kommun för att kunna 
svara på remissen. Avsaknad av egen kommunekolog eller motsvarande gör 
att förvaltningens svar till Havs och vattenmyndigheten är knapphändigt. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2018-05-09, med 
tillhörande bilaga. 

Uppdra förvaltningen att svara Havs- och vattenmyndigheten att Båstads 
kommun inte har något att erinra om förslagen i samrådshandling för Havsplan 
Västerhavet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Uppdra förvaltningen att svara Havs- och vattenmyndigheten att Båstads 
kommun inte har något att erinra om förslagen i samrådshandling för 
Havsplan Västerhavet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-09 
Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 000482/2018-300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Remissvar - Förslag till Havsplan Västerhavet, samrådshandling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att: 

1 (1) 

• Uppdra förvaltningen att svara Havs- och vattenmyndigheten att Båstads 
kommun inte har något att erinra om förslagen i samrådshandling för Havsplan 
Västerhavet. 

Sammanfattning C!V ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram tre havsplaner för Sve
rige, vilka är Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Uppdraget är en följd av den svenska 
nationella maritima strategin som antogs av regeringen år 2015 och syftet är att den ska bidra 
till en långsiktigt hållbar utveckling och göra en avvägning mellan olika allmänna intressen. 
Den statliga havsplaneringen omfattar svenskt territorialhav från en sjömil räknat från baslin
jen ut till och med ekonomisk zon (EEZ). Den ska ge vägledning om vad som är den mest lämp
lig användningen av havet och hur oförenliga ändamål bör hanteras. 

Havsplanen anger sju användningar i Västerhavet: attraktiva livsmiljöer, energiutvinning, för
svar, generell användning, natur, sjöfart och yrkesfiske. Utöver dessa anger den också områden 
där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden eller till totalförsvarets intressen. Den eller de 
användningar som anges i ett område har företräde framför andra användningar. I nästan hela 
havet bedöms användningar kunna samsas om de anpassar sig till varandra. På vissa platser 
bedöms användningar inte kunna samsas och föreslås då inte. Planen avses vid behov eller 
minst vart åttonde år revideras. 

Förvaltningen har samrått med Höganäs kommun för att kunna svara på remissen. Avsaknad 
av egen kommunekolog eller motsvarande gör att förvaltningens svar till Havs och vattenmyn
digheten är knapphändigt. 

Samhällsbyggnad 
Olof Sellden, Planchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till Havsplan Västerhavet, Samrådshandling den 15 februari 2018 

Samråd har skett med: 
Richard Åkesson, kommunekolog i Höganäs kommun 

180509\ c:\ users\henand 2\appdata \local\ microsoft\ Windows\ temporary internet fi les\ eon ten tie5\xolm9qqu\ remissvar - förslag till havsplan västerhavet; 
samrådshandling.docx\ha 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-06-07 31av45 

KS § 165 Dnr KS 000478/2018 - 700 

Beslut om tillbyggnation av Myllefallet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att bygga till såväl 
Aromagården som Myllefallet med vardera en lägenhet. Att bygga till 
Aromagården med en lägenhet skulle innebära ett större ingrepp och kommer 
påverka verksamheten negativt under ombyggnaden. Myllefallet består idag av 
fem lägenheter avsedda för gruppbostad enligt§ 9:9 LSS. Tre lägenheter bebos 
av personer med personlig assistans och två lägenheter är grupp boendeplatser. 
Myllefallet är optimalt ett bra utformat gruppboende. Att utöka med en 
lägenhet skulle vara resurseffektivt och inte innebära några direkta störningar 
under byggtiden för de boende. 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-30. 

Uppdra åt Båstadhem att snarast bygga till en sjätte lägenhet avsedd för 
vård- och omsorgstagare på Myllefallet, gruppboende inom LSS. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (SJ: Bifall, med följande tillägg: 
De ekonomiska konsekvenserna av utbyggnad av en lägenhet innebär inte 
ytterligare behov av bemanning, d v s en resursoptimering kommer att ske. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstadhem uppdras att snarast bygga till en sjätte lägenhet avsedd för 
vård- och omsorgstagare på Myllefallet, gruppboende inom LSS. 

2. De ekonomiska konsekvenserna av utbyggnad av en lägenhet innebär inte 
ytterligare behov av bemanning, dvs en resursoptimering kommer att ske. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-30 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslut om tillbyggnation av Myllefallet 

Förslag till beslut 

1 (%) 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Båstadhem att snarast bygga till en sjätte lägenhet 
avsedd för vård- och omsorgtagare på Myllefallet, gruppboende inom LSS. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att bygga till såväl Aromagården 
som Myllefallet med vardera en lägenhet. Att bygga till Aromagården med en lägenhet skulle 
innebära ett större ingrepp och kommer påverka verksamheten negativt under ombyggnaden. 
Myllefallet består idag av fem lägenheter avsedda för gruppbostad enligt 9§9 LSS, tre lägenhet
er bebos av personer med personlig assistans och två lägenheter är grupp boendeplatser. 
Myllefallet är optimalt ett bra utformat gruppboende. Att utöka med en lägenhet skulle vara 
resurseffektivt och inte innebära några direkta störningar under byggtiden för de boende. 

Bakgrund 
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 finns 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. 

Kommunen har ett gruppboende med fem lägenheter i Båstad (Aromagården), ett gruppbo
ende med två lägenheter i Förslöv (Myllefallet) samt ett serviceboende med tolv lägenheter i 
Båstad (Ängen). Gruppboende kan omfatta som mest sex lägenheter för att vara ett optimalt 
boende. Idag finns inga lediga grupp boendeplatser. 

Förvaltningen fick i mars 2017 i uppdrag av Vård och omsorgsnämnden att utreda möjlighet
erna för tillbyggnation av en lägenhet vid såväl Aromagården som Myllefallet. Underlag har nu 
inkommit från Båstadhem. 



Aktuellt 
Båstadhem äger fastigheterna Myllefallet och Aromagården och har gjort en preliminär beräk
ning på kostnaden för tillbyggnation. 

På Myllefallet i Förslöv finns möjlighet att på ett relativt enkelt sätt bygga till ytterligare en 
lägenhet då ingrepp i befintlig verksamhet sker sent i förloppet och under en kort tid. Grupp
boendet vid Myllefallet omfattar då tre lägenheter vilket kommer att ge en väsentlig resursop
timering. På Aromgården krävs större ingrepp inne i huskroppen vilket kommer att påverka 
verksamheten negativt. 

Lägenheten kommer att hyras av en vård och omsorgstagare med biståndsbeslut om gruppbo
ende och bära större delen av kostnaden för lägenheten. Dock krävs ett beslut från Båstads 
kommun om att Båstadhem ska starta byggnationen. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att kunna flytta till en ändamålsenlig bostad är av vikt. Idag finns inga lediga lägenheter inom 
gruppboende i kommunen. Kommunstyrelsen har fattat beslut om nybyggnation av en helt ny 
gruppbostad, geografiskt placerad i Båstads omedelbara närhet, men det förtar inte vinsten av 
ytterligare en lägenhet i Förslöv. 

Verksamhet 
Idag drivs Myllefallet som ett gruppboende för två vård och omsorgstagare. Att öka med 
ytterligare en vård och omsorgstagare innebär inte ytterligare behov av bemanning, det vill 
säga en resursoptimering kommer att ske. 

Ekonomi 
Att bygga till Myllefallet beräknas kosta 1,42 mkr exklusive moms vilket kommer att till största 
delen finansieras av hyresintäkter från hyresgästen. En bebodd lägenhet på gruppboende 
påverkar kommunen positivt i LSS-utjämningssystemet om cirka 0,9 mkr årligen baserat på 
2017 års nivå. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem 
Vård- och omsorgsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ritning Myllefallet 

Samråd har skett med: 
Båstadhem 
Teknik och service 



IJ1,l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-06-07 32 av 45 

KS § 166 Dnr KS 000425/2018 - 906 

Begäran hos kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden 
om budgettillägg för 2018 

Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för 
helåret 2018 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård
och omsorgsnämnden begär budgetförstärkning för 2018 om 4,15 mkr. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2018-04-23. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2018-04-16. 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär budgettillägg om 4,15 mkr för 
innevarande år. 
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 delvis 
finansieras genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet. 

Det är positivt att budgetavvikelsen signaleras, men begäran avslås. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Det är positivt att budgetavvikelsen signaleras, men begäran avslås. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 167 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000512/2017 - 906 

Budgetuppföljning - tertial 12018 

Beskrivning av ärendet Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per 2018-04-30. 

Sida 

33 av45 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +6,2 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med 9,2 mkr. Bedömningen för helåret 2018 är att 
kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att 
kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda 
finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-05-16, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Budgetuppföljning per 2018-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2018-04-30. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgetuppföljning per 2018-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2018-04-30. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-16 

Handläggare: Christel Crespin 

Dnr: 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning 2018-04-30 

Samråd har skett med: 

Budgetuppföljning 2018-04-30 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per 2018-04-30. Resultatet för helåret beräknas bli ett 
överskott på +6,2 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 9,2 mkr. 

1 (1) 

Bedömningen för helåret 2018 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att 
kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende 
överskott och finansiering av investeringar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Budgetuppföljning per 2018-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2018-04-30. 

Båstad 2018-05-16 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000489/2018 - 906 

Budget 2019 och plan 2020-2023 

Sida 

34 av45 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 
2014-02-12,§ 29, samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03, § 23, ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Förvaltningen kompletterar med 
plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter föremål för 
en revidering under hösten senast i samband med november månads 
kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis 
vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att 
uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller 
boendedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella 
uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med 
budgetbeslutet i juni eller andra polisiska beslut under året kan också vara 
exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras senast i november. För att undvika framtagande av et 
budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter att det skapats 
kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-05, 
med tillhörande bilaga. Budgetförslag från BP, M, S, C och L. 

Arbetsutskottets förslag Anta Bjärepartiets budget för 2019. 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag. 
Kerstin Gustafsson (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag. 
Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. 
Uno Johansson (C): Bifall till Centerpartiets budgetförslag. 
Thomas Andersson (L): Bifall till Liberalernas budgetförslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Bjärepartiets budgetförslag. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reservation 

2018-06-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta Bjärepartiets budget för 2019. 

2. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr 
per skattekrona. 

35 av45 

3. Resultatet för 2019 budgeteras till 15,8 mkr. Resultaten för 2020 och 2021 
planeras uppgå till -9,2 mkr respektive -12,3 mkr. 

4. Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 302 486 tkr för 2019 
och 286 795 tkr för 2020samt193 930 tkr för 2021. Kommunstyrelsen 
har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2019-2021 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca 31 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 150 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta 
kortfristiga lån inom en ram om 20 mkr. 

Mot beslutet, till förmån för sina egna budgetförslag, reserverar sig 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Demokratiberedningens 
förslag 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-06-07 36 av 45 

KS § 169 Dnr KS 001100 /2017 - 900 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 

Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17 
(§ 15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen 
har sedan dess processat reglementet och principerna rörande ersättning till 
förtroendevalda. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss 
hos de politiska partierna under perioden 2017-04-03 - 2017-06-07. Därefter 
har beredningen gjort en sammanställning av remissvaren och sett över 
bestämmelserna en sista gång. Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 
beslutade beredningen att överlämna sitt förslag till kommunfullmäktige för 
beslut. Eftersom processen har tagit längre tid än förväntat har 
tjänsteskrivelsen uppdaterats så att den baseras på 2018-års riksdagsarvode 
(tidigare 2017). 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-06-05, 
med tillhörande bilagor. 
Kommunstyrelsens förslag till arvodesreglemente. 

1. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 antas. 
2. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på framförda förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat yttra till fullmäktige att kommunstyrelsen förslag 
till arvodesreglemente ska godkännas. 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige: 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 godkänns, 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-06-07 37 av 45 

KS § 170 Dnr KS 000487 /2018 - 600 

Extratjänster - Beting från staten 

Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i bonus att fördelas under 2018 till 
kommuner och landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer 
som står långt från arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster i välfärden. 
Båstads kommun gavs ett beting om att tillhandahålla nio tjänster vid årsskiftet 
17 /18. Vid den tidpunkten hade kommunen 14 personer i extratjänster, vilket 
inneburit att regeringen tilldelat Båstads kommun en bonus på 7 41 791 kr. 
Förvaltningen önskar att få använda 466 000 kr av bonusen i syfte att 
ytterligare utveckla arbetet med kvalitetshöjning av extratjänster och 
samverkan mellan olika verksamheter inom näringslivet och offentlig sektor. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Ritva Veeborn, daterad 2018-05-04. 

Kommunstyrelsen beviljar förvaltningen 466 000 kr i syfte att ytterligare 
utveckla arbetet med kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan 
mellan olika verksamheter inom näringslivet och offentlig sektor. 

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen beviljar förvaltningen 466 000 kr i syfte att ytterligare 
utveckla arbetet med kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan 
mellan olika verksamheter inom näringslivet och offentlig sektor. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-04 

Handläggare: Ritva Veeborn 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Samverkan och kvalitetshöjande insatser av extratjänster 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunstyrelsen beviljar förvaltningen 466 000 kr i syfte att ytterligare utveckla arbetet med 
kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan mellan olika verksamheter inom näringslivet 
och offentlig sektor. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i bonus att fördelas under 2018 till kommuner och 
landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från arbetsmark
naden med hjälp av extratjänster i välfärden. 
Båstads kommun gavs ett beting om att tillhandahålla nio tjänster vid årsskiftet 17 /18. Vid den 
tidpunkten hade kommunen 14 personer i extratjänster, vilket inneburit att regeringen tillde
lat Båstads kommun en bonus på 741 791 kr. 
Förvaltningen önskar att få använda 466 000 kr av bonusen i syfte att ytterligare utveckla ar
betet med kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan mellan olika verksamheter inom 
näringslivet och offentlig sektor. 

Bakgrund 
Särskilt anställningsstöd i form av extratjänst lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera an
ställningar av personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att få ett 
arbete utan stöd. Insatsen riktar sig till arbetsgivare som bedriver verksamhet inom vissa delar 
av välfärden samt kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver näringsverksamhet. 
Målet med extratjänst är att arbetstagaren på sikt ska öka sina möjligheter till att få en osub
ventionerad anställning. 

Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i bonus att fördelas under 2018 till kommuner och 
landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från arbetsmark
naden med hjälp av extratjänster i välfärden. Fördelningen av de 500 miljoner kronorna är i 
huvudsak kopplad till antalet extratjänster i kommuner och landsting. I enlighet med uppdrag i 
reglerings brevet avseende budgetåret 2018 har Arbetsförmedlingen redovisat hur många an
ställningar hos respektive kommun och landsting som omfattades av ett beslut om extratjänst 
per den 31december2017. 

Aktuellt 
Båstads kommun gavs ett beting om att tillhandahålla nio tjänster vid årsskiftet 17 /18. Vid den 
tidpunkten hade kommunen 14 personer i extratjänster, vilket inneburit att regeringen tillde
lat Båstads kommun en bonus på 741 791 kr. I maj 2018 finns 22 pågående extratjänster inom 
förvaltningen. Förvaltningen önskar att 466 000 kr tillförs verksamheten i syfte att erbjuda 
samtliga avdelningars personal handledarutbildning samt stå för vikariekostnaderna under 
utbildningstillfällena. Förvaltningen önskar även erbjuda motivationshöjande kurser till de i 
extratjänsterna. Detta för att engagera till att utbilda/fortbilda sig till yrken inom kommunal 
verksamhet. Förvaltningen vill även arbeta med att underlätta arbetsåtergången för personer 
med erfarenhet av psykisk ohälsa genom att öka arbetsgivares och personalens kunskaper om 



psykisk ohälsa och därmed öka tron på personer med psykisk ohälsas arbetsförmåga. 
Vinsterna är många, några exempel: 

2 (2) 

• Förhindra att de anställda i extratjänster återgår till arbetslöshet efter periodens slut 
• Höja individen i tillfälligt arbete och skapa förutsättningar att komma vidare till ett nytt 

arbete/ egen försörjning/ studier 
• Skapa förståelse och intresse för personer med funktionshinder vid rekrytering. Alla 

ska få möjlighet att bli sedda, kunna jobba och bidra efter just sina förutsättningar. 
• Skapa en positiv ekonomisk effekt vilket kan omsättas i minskning av sjukskrivningar 

och utbrändhet, ökad produktivitet och värdet i att vara en attraktiv arbetsplats 
• Utveckla det psykosociala arbetsmiljöarbetet inom kommunen 
• Stärka Båstads kommuns varumärke och attraktivitet som arbetsgivare 

Förvaltningen önskar använda 466 000 kr till fördjupat arbete för att motverka att personerna 
efter två år i anställning återgår till arbetslöshet samt kartlägga hur samarbetet är idag och hur 
man jobbar med detta i de olika verksamheterna samt börja arbetet med att bygga en modell 
för samverkan inom Vård och Omsorg, Arbetsmarknadsenhet, Individ och Familj och näringsli
vet. 

1. Utbildning för personal som är ansvariga för introduktion och handledning av nyan
ställda, praktikanter, personer i arbetsträning och i extratjänster. 4 dagars utbildning 
för ca 20 personer. Kostnad 125 000 kr 

2. Vikariekostnader för personal som går handledarutbildningen ca 150 000 kr 
3. Värdskapsutbildning, halvdag för personer anställda i extratjänster. Kostnad 15 500 kr 
4. Inspirationsföreläsning och nästa steg i utvecklingen för personer anställda i extra

tjänster för 20-30 personer. Kostnad för halvdag 15 500 kr 
5. Storföreläsning med Pär Johansson från Glada Hudikteatern på temat "Kunskap om att 

arbeta med personer med funktionsnedsättningar". Riktar sig mot ca 150 anställda 
inom Båstads kommun. Kostnad föreläsning, resa, logi, måltider. Kostnad 90 000 kr. 

6. Inspirationsföreläsning från näringslivet hur man skapar utvecklande arbeten åt per
soner med funktionsnedsättningar. Samt genom Hjärnkolls ambassadörer få en inblick 
i hur man som funktionshindrad kan utvecklas och se sitt handikapp som möjlighet 
istället för hinder. Hjärnkoll är sedan 2015 ett riksförbund som jobbar för att alla ska 
ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Forskning visar 
att det mest framgångsrika sättet att förbättra attityder och beteenden är när personer 
med egen erfarenhet för sin egen talan och här gör ambassadörerna ett oerhört viktigt 
arbete. Kostnad för dessa olika föreläsningar är ca 30 000 kr 

7. En processledare som genomför en kartläggning och behovsanalys gällande samarbetet 
inom verksamheterna samt starta arbetet med att ta fram en metod för samverkan, 
detta i form av ett gemensamt projekt under hösten 2018. Kostnad ca 40 000 kr. 

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

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 

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



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 171 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 001043/2017 - 600 

Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps 
Hembygdsgård stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

Sida 

38 av 45 

Beskrivning av ärendet Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta 
arbetsmarknadsinsatser till Boarps hembygdsgårdsförening. Regeringen hade 
beslutat om att extratjänster får tillsättas inom kommunal verksamhet och 
inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell verksamhet eller 
verksamhet för bevarande av kulturarv. Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet 
att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen personer med utländsk 
bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden 19 januari 
2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med 
erfarenhet från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil 
och väveri anställda i extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade 
av staten. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Ritva Veeborn, daterad 2018-05-24. 

Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade 
arbetsmarknadsinsatser redan används för att stötta upp Boarps 
Hembygdsgård. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade 
arbetsmarknadsinsatser redan används för att stötta upp Boarps 
Hembygdsgård. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000530/2018 - 900 

Sida 

39 av 45 

Väckt ärende: Genomlysning av utbildningsverksamheten 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väckte ärende om genomlysning av utbildnings
verksamheten i kommunen, avseende både Barn och skola och Bildning och 
arbete. Vård och omsorg har blivit genomlyst och politiker och ledning fick 
viktig information om läget. Utbildningsverksamheten behöver genomlysas för 
att se om pengarna används på ett effektivt och rätt sätt för att nå målen samt 
om medarbetarna har rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. 

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

Yrkande Ingela Stefansson (S) och Uno Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 173 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

Dnr KS 000747 /2017 - 600 

Svar på motion - Ökning av antalet SFl-timmar 

Sida 

40 av 45 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars 
undervisnings i svenska för invandrare. Socialdemokraterna har lämnat en 
motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att man gärna ser att 
detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. I det beslut som 
fullmäktige tog avseende användande av de överskott som integrations
verksamheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår ett projekt 
med förstärkt SFI-undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid men också på 
ett flexiblare sätt så att fler kan kombinera svenska och praktik. Ansvaret för 
projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning, budgeten är 1 miljoner kr 
under tre år. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2018-05-21. 

Förvaltningens förslag Motionen anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Motionen anses bifallen. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Bo Wendt (BP) : Bifall till förvaltningens förslag. 

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

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-06-07 

KS § 174 DnrKS000997/2017-600 

Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar 

Centerpartiet har inkommit med en motion som avser frågan om att 
kunna ge våra barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang 
och kulturkurser i syfte att bland annat bidra till en flerkulturell och 
innehållsrik utveckling. 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2018-05-21. 

41 av45 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
ge våra unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för 
målgruppen anpassat kulturkort. I utredningen ska redovisas samverkans
möjligheter liksom ekonomiska, personella och andras förutsättningar 
som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
ge våra unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för 
målgruppen anpassat kulturkort. I utredningen ska redovisas samverkans
möjligheter liksom ekonomiska, personella och andras förutsättningar 
som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 175 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

DnrKS001414/2017-900 

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 

Sida 

42 av 45 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för juni 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



f}l:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 

KS § 176 Dnr KS 001415/2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

a). Ramprogram för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun 

b). Protokoll Båstadhem AB -Årsstämma 2018-04-26 

c). Styrelseprotokoll nr. 3/2018 i Båstadhem AB 

d). Protokoll NSR AB - Styrelsemöte 2/2018 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 

Sida 

43 av45 

Utdra sbes rkande 



fJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 

KS § 177 Dnr KS 001416/2017 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

a). Delegationsbeslut- Individ och familj 2018-03-26 - 2018-04-22 

b). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan tom 2018-05-07 

c). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan tom 2018-05-21 

d). Delegationsbeslut- Individ och familj 2018-04-23 - 2018-05-23 

e). Delegationsbeslut- HR-avdelningen tom 2018-05-17 

f). Delegationsbeslut- Trafikingenjören tom 2018-05-28 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

44 av 45 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 

KS § 178 Dnr KS 000566/2018 - 500 

Nytt ärende: Återvinningscentral i Båstads kommun 
- Inbjudan till NSR 

Beskrivning av ärendet Återvinningscentral (ÅVC): Möte med NSR avseende fortsättning m.m. 

Yrkande Bo Wendt (BP): NSR bjuds in till arbetsutskottet för att hitta lösningar på 
gemensamma problemställningar såsom: 

Beslut 

a). Sluttäckningsarbetet av återvinningscentralen i Svenstad. 
b ). Uppsägning av ramavtal/arrendeavtal. 
c). Provisorisk återvinningscentral i Båstads kommun. 
d). Slutgiltig lokalisering av ny återvinningscentral i Båstads kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

NSR bjuds in till arbetsutskottet för att hitta lösningar på gemensamma 
problemställningar såsom: 

a). Sluttäckningsarbetet av återvinningscentralen i Svenstad. 
b ). Uppsägning av ramavtal/arrendeavtal. 
c). Provisorisk återvinningscentral i Båstads kommun. 
d). Slutgiltig lokalisering av ny återvinningscentral i Båstads kommun. 

Sida 

45 av45 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


