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ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Sida 

1 av45 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 5 september 2018 kl. 10.00-16.25. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Thomas N erd (S) 
Christer de la Matte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L) 
Ib Nilsson (C), tjg. ers. Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M) 

Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Håkan Mörnstad (BP), ej tj änstgörande ersättare, del av mötet. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Erik Lidberg, tf. kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Thomas Andersson. Ersättare: Jessica Andersson. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-09-05 

Från och med 2018-09-12 till och med 2018-10-04 

Henrik Andersson 

§§ 180-214 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 

KS § 180 Dnr KS 001412/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 181 Dnr KS 001413/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 182 Dnr KS 001411/2017 - 900 
Informationsärenden 

KS § 183 Dnr KS 000966/2016 - 315 
Detaljplan för Repslagaren 22 m f1 - Beslut om antagande 

KS § 184 Dnr KS 000704/2018 - 200 
Detaljplan för Möllhult 1:3 - Begäran om planbesked 

KS § 185 Dnr KS 000742/2018 - 200 
Upprätta planprogram för ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen 

KS § 186 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Översiktsplan för Båstads kommun - Förlängning av samrådstid 

KS § 187 Dnr KS 000720/2017 - 380 
Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på Östra piren i Torekov 
- Förslag till gåvoavtal 

KS § 188 Dnr KS 001440/2016 - 200 
Förlängning av avtal om anläggningsarrende Torekovs hamn 

KS § 189 Dnr KS 000739/2018 - 350 
Förslag till utformning av Köpmans gatan 

KS § 190 Dnr KS 000554/2018 - 200 
Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal 
samt försäljning av kommunal mark 

KS § 191 Dnr KS 000720/2018 - 200 
Exploateringsavtal för del av Grevie 25:1 

KS § 192 Dnr KS 000602/2018 - 200 
Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 

KS § 193 Dnr KS 000748/2018 - 200 
Förslag till uppvärmningsalternativ på Förslövs skola 

Sida 

2 av45 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

KS§l94 DnrKS000428/2016-460 
Skolskjuts - kompis- och syskonåkning (1) 

KS § 195 Dnr KS 001558/2015 - 460 
Skolskjuts - kompis- och syskonåkning (2) 

KS § 196 Dnr KS 000996/2017 - 902 
Svar på motion - Förmånscykel 

KS§l97 DnrKS000291/2018-900 
Rekryteringsprocessen 

KS § 198 Dnr KS 000241/2018 -100 
Väckt ärende - Policy för fortbildning 

KS§l99 DnrKS000746/2018-904 
Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning- KS/P010 - Beslut om uppsägning av 
personliga skäl/avsked av övrig personal 

KS § 200 Dnr KS 001056/2017 - 700 
Regler för bidrag till pensionärsföreningar och beslut om undantag för 2018 års bidrag 

KS § 201 Dnr KS 001281/2017 - 906 
Firmateckning - Giro och bankräkningar 

KS § 202 Dnr KS 001280/2017 - 906 
Firmateckning - Lagsökning, betalningsföreläggande mm 

KS § 203 Dnr KS 000632/2018 - 905 
Firmateckning av Båstads kommuns förvaltade stiftelser 

KS § 204 Dnr KS 001210/2017 - 907 
Väckt ärende - Konstgräsplan i Förslöv - Borgensförbindelse 

KS § 205 Dnr KS 001344/2017 - 900 
Reglemente för ny överförmyndarorganisation 

KS § 206 Dnr KS 000016/2015 - 901 
Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 

KS § 207 Dnr KS 000686/2018 - 500 
Väckt ärende - Vattensituationen i Båstads kommun 

KS § 208 Dnr KS 000684/2018 - 350 
Väckt ärende - Rondell i Boarp 

KS § 209 Dnr KS 000685/2018 - 350 
Väckt ärende - Trafiksituationen i Grevie 

KS § 210 Dnr KS 000687 /2018 - 100 
Väckt ärende - Medieskugga i Stora Hult 

Sida 

3 av45 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

KS § 211 
Beslutslogg 

KS § 212 
Delgivningar 

2018-09-05 

DnrKS001414/2017-900 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

KS § 213 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

KS § 214 Dnr KS 000627 /2018 - 600 
( Underhåll av offentlig konst 

KS § 215 Dnr KS 000688/2018 - 500 
Yttrande i mål om laglighetsprövning av lokalisering av återvinningscentral 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

( KS § 216 Dnr KS 000382/2018 - 200 

( 

( 

Blockhyresavtal avseende vård- och omsorgs boendet Haga Park i Förslöv 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

usterandes si naturer 

Sida 

4av45 

Utdra sbes rkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 5 av45 

KS § 180 Dnr KS 001412/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens 
protokoll alltid ska justeras av en ledamot från "oppositionen". 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 

Beslut 

valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, 
men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till 
ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Jessica Andersson (S). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 11 september kl. 13.00. 

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

6 av45 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra informationsärende: 

Avstängningen av Kungsbergsvägen i Båstad. 

Nya ärenden: 

§ 186 Översiktsplan för Båstads kommun - Förlängning av samrådstid. 

§ 204 Konstgräsplan i Förslöv - Borgensförbindelse. 

§ 216 Blockhyresavtal avseende vård- och omsorgsboendet 

Haga Park (Omedelbar justering, se separat protokoll). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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/,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

2018-09-05 7 av45 

KS § 182 Dnr KS 001411/2017 - 900 

lnformationsärenden 

a). Telefonavbrott och beredskapsplan (Anders Björk, IT-chef). 

b). Uppdatering av EU-projekt (Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare 
och Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg). 

c). Planavdelningens samarbete med NSVA (Kristina Bell, översiktsplanerare). 

d). Avtal gällande Örebäcksvallen (Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef). 

e). Landsbygdsstrategi för VA (Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef). 

f). Avstängningen av Kungsbergsvägen i Båstad (Marie Eriksson, 
gatu- och parkchef och Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef) . 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 8 av45 

KS § 183 DnrKS000966/2016-315 

Detaljplan för Repslagaren 22 m fl - Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Planförslag för Repslagaren 22 har varit utställt för granskning. Nästa steg i 
planprocessen är antagande av detaljplanen. Båstad Tennis och Hotell AB har 
15 februari 2016, med komplettering 15 juli 2016, inkommit med en begäran 
om planbesked för Repslagaren 22 m.fl. fastigheter. För att möjliggöra de 
tillbyggnadsförslag som berör hotellet samt legalisera de avvikelser som redan 
har gjorts behöver en ny detaljplan upprättas. Samråd hölls under tiden 9 
oktober 2017 - 17 november 2017. Inkomna synpunkter sammanställdes och 
kommenterats i en samrådsredogörelse och planhandlingarna reviderades. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 mars 2018 § 4 7 att godkänna 
planförslaget för att ställas ut för granskning. Granskning hölls under tiden 4 
april 2018 - 2 maj 2018. Efter granskningen har inkomna synpunkter 
sammanställts i ett granskningsutlåtande (bilaga 4) och mindre revideringar av 
planhandlingarna (bilaga 1-3) har gjorts utifrån inkomna synpunkter. Dialog 
har förts med berörda grannar gällande revideringarna. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2018-06-21, 
med tillhörande bilagor. 

Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 godkänns för antagande. 

Planarkitekt Emma Johansson och planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L), Ingela Stefansson (S), Jessica Andersson (S), Bo 
Wendt (BP), Inge Henriksson (BP), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP), 
Claes Sjögren (BP), Kerstin Gustafsson (M), Christer de la Motte (M) och 
Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 godkänns för antagande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-06-21 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000966/2016 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Repslagaren 22 m fl - beslut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
1. Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Planförslag för Repslagaren 22 har varit utställt för granskning. Nästa steg i planprocessen är 
antagande av detaljplanen. 

Bakgrund 
Båstad Tennis och Hotell AB har 15 februari 2016, med komplettering 15 juli 2016, inkommit 
med en begäran om planbesked för Repslagaren 22 m.fl. fastigheter. För att möjliggöra de till
byggnadsförslag som berör hotellet samt legalisera de avvikelser som redan har gjorts behöver 
en ny detaljplan upprättas. 

Samråd hölls under tiden 9 oktober 2017 - 17 november 2017. Inkomna synpunkter samman
ställdes och kommenterats i en samrådsredogörelse och planhandlingarna reviderades. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 mars 2018 § 4 7 att godkänna planförslaget för 
att ställas ut för granskning. Granskning hölls under tiden 4 april 2018 - 2 maj 2018. Efter 
granskningen har inkomna synpunkter sammanställts i ett granskningsutlåtande (bilaga 4) och 
mindre revideringar av planhandlingarna (bilaga 1-3) har gjorts utifrån inkomna synpunkter. 
Dialog har förts med berörda grannar gällande revideringarna. 

Aktuellt 
Mindre revideringar har gjorts efter granskningen och nästa skede i planprocessen är att anta 
detaljplanen. 

Konsekvenser av beslut 

Miljökonsekvensanalys 
Se planbeskrivningen (bilaga 1) . 

Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 



2 (2) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Utställningsutlåtande 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 9 av45 

KS § 184 Dnr KS 000704/2018 - 200 

Detaljplan för Möllhult 1:3 - Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägare Daniel Hjalmarsson har 2018-04-24 inkommit med en 
förfrågan om planbesked avseende Möllhult 1:3. För att kunna bygga bostäder 
på fastigheten måste gällande detaljplan ändras. Planförslaget har stöd i ÖP08 
(översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) men inte i 
Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun( antaget av KF 2016) och 
inte heller i Kommunstyrelsens planprioritering (antagen av KS 2017). 
Förvaltningens bedömning är utifrån de strategiska dokumenten att det inte är 
lämpligt att planlägga Möllhult 1:3 som bostadsmark. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

NSVA rekommenderar kommunen att inte planlägga för fler bostäder i 
Glimminge plantering före det att dagvattenledningar har byggts ut i området. 

På fastigheten Möllhult 1:3 ligger i sydväst ett kärr med fynd av Större 
vattensalamander. Större vattensalamander är rödlistad enligt 
artskyddsförordningen varför en inventering av området måste göras före 
på början av planläggning. Området i direkt anslutning till föreslaget 
planområde i söder är klassad som rikkärr, naturvärdesklass 1, ett 
extremrikkärr känslig för hydrologiska förändringar. Förvaltningens samlade 
bedömning av ärendet är att utifrån politiska styrdokument, NSVA:s 
rekommendation och områdets känslighet för störningar avseende flora och 
fauna, att planläggning av området inte är lämplig. 

Tjänsteskrivelse från planchefOlofSellden, daterad 2018-07-10, med 
tillhörande bilaga. 

Begäran om detaljplan för Möllhult 1:3 avslås. 

Arbetsutskottets förslag Begäran om detaljplan för Möllhult 1:3 godkänns. 

Föredragande Planchef Olof Sellden 

Yrkanden Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L), Christer de la Matte: 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Uno Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Arbetsutskottets förslag. 
NEJ - Förvaltningens förslag. 

10 av 45 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson fBP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Claes Sjögren fBP) X 

Ib Nilsson (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Begäran om detaljplan för Möllhult 1:3 godkänns. 

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-07-10 

Handläggare: Olof Sellden, Planchef 

Dnr: B16-565 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Möllhult 1:3, Båstads kommun, Skåne län - Begäran om 
planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
1. Kommunstyrelsen avslår begäran om detaljplan för Möllhult 1:3 i Båstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägare Daniel Hjalmarsson har 2018-04-24 inkommit med en förfrågan om planbesked 
avseende Möllhult 1:3. För att kunna bygga bostäder på fastigheten måste gällande detaljplan 
ändras. 

Planförslaget har stöd i ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) men inte i 
Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun(antaget av KF 2016) och inte heller i 
Kommunstyrelsens planprioritering (antagen av KS 2017). Förvaltningens bedömning är utifrån de 
strategiska dokumenten att det inte är lämpligt att planlägga Möllhult 1:3 som bostadsmark. 

NSVA rekommenderar kommunen att inte planlägga för fler bostäder i Glimminge plantering före 
det att dagvattenledningar har byggts ut i området. 

På fastigheten Möllhult 1:3 ligger i sydväst ett kärr med fynd av Större vattensalamander. Större 
vattensalamander är rödlistad enligt artskyddsförordningen varför en inventering av området 
måste göras före påbörjan av planläggning. Området i direkt anslutning till föreslaget planområde i 
söder är klassad som rikkärr, naturvärdesklass 1, ett extremrikkärr känslig för hydrologiska 
förändringar. 

Förvaltningens samlade bedömning av ärendet är att utifrån politiska styrdokument, NSVA:s 
rekommendation och områdets känslighet för störningar avseende flora och fauna, att planläggning 
av området inte är lämplig. 
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Bakgrund 
Fastighetsägare Daniel Hjalmarsson har 2018-04-24 inkommit med en förfrågan om planbesked 
avseende Möllhult 1:3. Intressenten ansöker om ändring av detaljplanen för att kunna bygga en 
bostad. Marken är i dag planlagd för allmän plats, park, plantering enligt detaljplan 800, som vann 
laga kraft år 1961-05-03. För att kunna bygga bostäder på fastigheten måste gällande detaljplan 
ändras. 

Ungefärlig Ungefärlig 
avgränsning 

av 
planområde 

Planområdet är beläget i Glimminge plantering och avgränsas av fastigheterna Möllhult 1:41 i väst, 
Möllhult 1:43 i öst, Nyponvägen i norr och ett grönområde i söder. Området omfattar cirka 0,2 ha 
(2100 m2

) . 

Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken av 
svallsediment, grus. Söder om planområdet består marken av kärrtorv. Några kända föroreningar 
finns ej. 

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 

Trafik- och bullerfrågor hanteras under planprocessen. 

Kommunens översiktsplan från 2008 (antagen i KF 2008) pekar ut ytan som lämplig för 
bostadsbebyggelse. Sedan dess har dokumenten Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 
2015 (antaget i KF 2016) och Kommunstyrelsens planprioritering (antagen i KS 2017) tillkommit. 
Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet ska kommunen nedprioritera: 

• Lägen som ej är kollektivtrafiknära 

• Bygg nation där verksamheter, handel och kommunal service ej finns 

• Fritidsbostäder 

• Utbyggnadsområden med ensidigt bostadsbestånd 

I kommunstyrelsens planprioritering ska planer inte prioriteras i följande fall : 

• Planer som endast syftar till att gynna ett enstaka enskilt intresse (så kallade 
frimärksplaner) 

• Planer med längre avstånd (500m ->)till kollektivtrafik. 

• Planer med längre avstånd {SOOm ->)till samhällsservice. 

Möllhult 1:3 är berörd av samtliga ovanstående punkter. De strategiska dokumenten är därför 
motstridiga va randra . Förvaltningens bedömning är att följa Bostadsförsörjningsprogrammet och 
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Planprioriteringen då de blivit politiskt antagna efter ÖP08 och ligger till grund för framtagande av 
ny översiktsplan. 

NSVA rekommenderar kommunen att inte planlägga för fler bostäder i Glimminge plantering före 
det att dagvattenledningar har byggts ut i området. Dagvattenhanteringen i området är idag 
problematisk. 

På fastigheten Möllhult 1:3 ligger i sydväst öppet vatten med fynd av Större vattensalamander. 
Större vattensalamander är rödlistad enligt artskyddsförordningen varför en inventering av 
området måste göras före påbörjan av planläggning. Området är en viktig biotop klassad som 
rikkärr, naturvärdesklass 1, ett extremrikkärr känslig för hydrologiska förändringar. En 
hydrogeologisk undersökning måste genomföras i samband med planläggning för att utreda hur 
rikkärret påverkas. För flora och fauna är stråket mellan grönområdet på Möllhult 1:3, över 
Nyponvägen och vidare norrut av betydelse. 

I samband med att befintlig detaljplan upphävs återinträder strandskyddet ifrån kärret i sydväst, 
vilket påverkar sydvästra delen av föreslaget planområde, ca 300 m2

• Strandskyddet syftar bland 
annat till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten, och planläggning av 
Möllhult 1:3 påverkar dessa livsvillkor. 

Planområdet berörs av riksintresse Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploaterad 
kust, 4 kap 4§ Miljöbalken . Planområdet behöver inventeras för att kunna bedömas som förenligt 
med riksintressen. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för kulturmiljö och ingår även 
länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under "Särskilt värdefulla kulturmiljöer" samt 
kulturmiljöstråk "Per Albin-linjen" (LST 2007). 

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

Samhälls byggnad 
Olof Sellden, planchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2018-04-23 

Samråd har skett med: 
Sara Borglin, NSVA 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 

KS § 185 Dnr KS 000742/2018 - 200 

Upprätta planprogram för ny återvinningscentral 
på Bokesliden/Killerödsvägen 

11 av45 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att 
kommunens nya återvinningscentral ska placeras på Bokesliden/ 
Killerödsvägen norr om stationen. Placeringen saknar stöd i kommunens 
översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera och omfatta är 
det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets 
förutsättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

Reservation 

Tjänsteskrivelse från planchefOlof Sellden, daterad 2018-08-08, med 
tillhörande bilaga. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering 
av ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s 
beslut den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) och att samråda om programmet med 
berörda myndigheter och sakägare. 
2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
3. Planarbetet ska ges planprioritet 1. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L), Johan Olsson Swanstein (M), Inge Henriksson (BP) och 
Eddie Grankvist (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ingela Stefansson (S) och Uno Johansson (C): Avslag. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering 
av ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s 
beslut den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) och att samråda om programmet 
med berörda myndigheter och sakägare. 

2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 

3. Planarbetet ska ges planprioritet 1. 

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 12 av 45 

KS § 186 Dnr KS 000652/2014- 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Förlängning av samrådstid 

Beskrivning av ärendet Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande 
konsekvensbeskrivning har varit ute på samråd sedan 2018-05-25. Det 
planerade samrådet skulle avslutas 2018-08-31, men eftersom synpunkter 
framförts att samrådstiden varit för kort och övergången till en digital 
planhandling försvårat granskningen lyftes frågan om förlängd samrådstid 
på KS au:s sammanträde 2018-08-21. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2018-08-29. 

Förvaltningens 
förslag 

Beslut 

Samrådstiden för Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och 
tillhörande konsekvensbeskrivning - förlängs till och med den 
30 september 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Samrådstiden för Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling 
och tillhörande konsekvensbeskrivning - förlängs till och med den 
30 september 2018. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 187 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 000720/2017 - 380 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad 
brygga på Östra piren i Torekov - Förslag till gåvoavtal 

Sida 

13 av 45 

Beskrivning av ärendet Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med 
förslag på tre nya betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena är 
tillgänglighetsanpassad med ramp. TTBF har åtagit sig att finansiera 
huvuddelen av investeringskostnaderna genom gåva till kommunen. 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2017-09-06 att under 
förutsättning att extern finansiering erhålls ställa sig positiv till rivningen av 
befintliga bryggor samt byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs 
strand och en tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir. 
Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta 
gåvoavtal. Efter kommunstyrelsens positiva besked, har TTBF och 
förvaltningen drivit byggprojektet vidare och TTBF:s konsult har tagit fram 
kostnadsredogörelse samt ritningar. Förvaltningen har haft erforderliga 
kontakter med myndigheter. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-08-29, med 
tillhörande bilagor. 

Gåvoavtal för nya bryggor i Torekov godkänns. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Gåvoavtal för nya bryggor i Torekov godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-29 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 000720/2017-380 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Kommunstyrelsen 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på 
Östra piren i Torekov, förslag till gåvoavtal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna gåvoavtal för nya bryggor i Torekov. 

Bakgrund 

1 (2) 

Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med förslag på tre nya 
betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena är tillgänglighetsanpassad med ramp. TTBF 
har åtagit sig att finansiera huvuddelen av investeringskostnaderna genom gåva till kommu
nen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2017-09-06 att under förutsättning att 
extern finansiering erhålls ställa sig positiv till rivningen av befintliga bryggor samt byggnation 
av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en tillgänglighetsanpassad brygga längs 
Torekovs hamns östra pir. Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att 
inhämta gåvoavtal. 

Efter kommunstyrelsens positiva besked, har TTBF och förvaltningen drivit byggprojektet vi
dare och TTBF:s konsult har tagit fram kostnadsredogörelse samt ritningar. Förvaltningen har 
haft erforderliga kontakter med myndigheter. 

Aktuellt 
Gåvobrev har tagits fram av kommunjurist och juridiskt ombud för TTB. Detta avtal innebär att 
TTBF står för finansiering av investeringskostnader och att Båstads kommun står för förvalt
ningens del av projektledning. Förvaltningens projektledning finansieras genom avsatta medel 
för byggande av bryggor i Torekov. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förvaltnignen bedömer nybyggnation av bryggor vara positivt såväl för boende som turister i 
Torekovs samhälle. 

Ekonomi 
Förvaltningen bedömer att projektet utöver avsatta medel inte kommer innebära kostnader 
för kommunen. De nybyggda bryggorna bedöms på grund av sin konstruktion medöra lägre 
underhållskostnader än tidigare bryggor. 

Barn konsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer inte att nybyggnation av bryggor innebär negativa konsekvenser för 
barn. 
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Miljökonsekvensanalys 
Miljökonsekvensanalys bedöms inte behöva göras i förevarande projekt. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ombud för Båstads turism- och badförening 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kostnadsberäkning gjord av entreprenör 2018-06-08 
Förslagsritningar gjorda av entreprenör 2018-06-08 

Samråd har skett med: 
Ingemar Lundström 

2 (2) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 14 av 45 

KS § 188 DnrKS001440/2016-200 

Förlängning av avtal om anläggningsarrende Torekovs hamn 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har ett avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och 
segelsällskap, TBSS avseende Torekovs hamn. Avtalet upphör 2020-02-28 om 
inte förlängning sker. Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Torekovs hamn. TBSS har framfört önskemål att förlänga avtalsperioden om 
helst 10 år för att få god framförhållning gällande andrahandsarrenden med 
näringsidkare, bod ägare mm och planering av de upprustning- och 
underhållsinsatser som måste utföras i hamnen. Förvaltningen föreslår att inte 
göra några ändringar i nuvarande arrendeavtal förutom att ändra avtalstiden 
till att gälla till och med 2023-02-28 så att förutsättningar i en ny detaljplan kan 
arbetas in i ett nytt kommande arrendeavtal för Torekovs hamn. Planområdet 
utgörs av kommunägd mark och har prioritet 2 enligt kommunens 
prioriteringslista. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-08-13, med tillhörande bilaga. 

1. Förlänga avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, 
TBSS att gälla till och med 2023-02-28. 
2. Uppdra åt förvaltningen att i avvaktan på ny detaljplan tillsammans med 
TBSS se över och uppdatera de handläggningsregler som idag styr 
byggnationer och övrig verksamhet i hamnen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förlänga avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, 
TBSS att gälla till och med 2023-02-28. 

2. Uppdra åt förvaltningen att i avvaktan på ny detaljplan tillsammans med 
TBSS se över och uppdatera de handläggningsregler som idag styr 
byggnationer och övrig verksamhet i hamnen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-13 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 001440/2016 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förlängning av avtal om anläggningsarrende Torekovs hamn. 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att förlänga avtal om anläggningsatTende med Torekovs 
Båt- och segelsällskap, TBSS att gälla till och med 2023-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har ett avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS avseende 
Torekovs hamn. Avtalet upphör 2020-02-28 om inte förlängning sker. 
Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Torekovs hamn. TBSS har framfört önskemål att 
förlänga avtalsperioden om helst 10 år för att få god framförhållning gällande andrahandsarrenden med nä
ringsidkare, bod ägare mm och planering av de upprustning- och underhållsinsatser som måste utföras i ham
nen. 
Förvaltningen föreslår att inte göra några ändringar i nuvarande arrendeavtal förutom att ändra avtalstiden till 
att gälla till och med 2023-02-28 så att förutsättningar i en ny detaljplan kan arbetas in i ett nytt kommande 
arrendeavtal för Torekovs hamn. Planområdet utgörs av kommunägd mark och har prioritet 2 enligt kommu
nens prioriteringslista. 

Bakgrund 
2007 tecknade Båstads kommun avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS 
avseende Torekovs hamn. Arrendetiden var 12 år från och med 2008-03-01 och har därefter förlängts med 5 år 
i sänder. Uppsägning ska ske senast 12 månader före arrendetidens utgång. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 om planuppdrag till förvaltningen om att detaljplan för Torekovs 
hamn upprättas. 
Bakgrunden var att gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom om
rådet. Reglering av bebyggelse och användning finns istället som en bilaga till arrendeavtalet. Otydligheter 
gällande var som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. Behovet 
finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling samtidigt som bevarandefrågor och frågor 
om bland annat klimatförändringar behandlas. 
Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS har skrivit en avsiktsförklaring till kommunen om önskemål att fort
sätta arrendera Torekovs hamn en ytterligare avtalsperiod helst 10 år. 
Motivet till att förlänga avtalstiden är att kunna samstämma den med de arrendekontrakt som TBSS har i sin 
tur med näringsidkare, bod ägare och andra aktörer i hamnen för att få en god framförhållning. 
Det finns också upprustningsbehov av hamnen för att säkerställa kajer, bryggor, vågbrytare, byggnader mm 
som också behöver framförhållning med planering för att kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. 

Om inte arrendeavtalet sägs upp så förlängs det med 5 år, från och med 2020-03-01 till och med 2025-02-28. 
Då detaljplanen kommer att reglera bebyggelse mm så föreslås att atTendetiden sätts så att ett nytt upplägg på 
anläggningsarrende kan tas fram och starta när detaljplanen har vunnit laga kraft. 
Förslag är att förlänga nuvarande avtalstid med tre år till 2023-02-28. 

Båstad 2018-08-13 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 15 av 45 

KS § 189 Dnr KS 000739 /2018 - 350 

Förslag till utformning av Köpmansgatan 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har i samarbete med Båstads kommun tagit fram 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på del av Köpmansgatan/Hallandsvägen, från 
Agardhsgatan i väster till Rivieravägen i öster. Åtgärderna grundar sig delvis på 
en tidigare utredning från 2007 som togs fram av Båstads Kommun och 
dåvarande Vägverket. Anpassningar har nu gjorts med hänsyn till ändrade 
regelverk som främjar cykel trafik samt ökad trafik på Rivieravägen. En översyn 
av övergångsställen på sträckan ingår också i projektet. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Hans Paganus, daterad 2018-08-09, 
med tillhörande bilaga. 

Medfinansiering av projektet godkänns, både avseende trafiksäkerhet och 
utformning, i enlighet med budget med 2 Mkr 2018 och 2 Mkr 2019. 

Gatu- och parkchef Marie Eriksson och teknik- och servicechef 
Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L): Bifall till liggande förslag med 
följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att, i 
enlighet med tidigare förslag, enkelrikta Ängelholmsvägens utfart vid 
Musikhuset ut mot Köpmansgatan. 

Bo Wendt (BP): Bifall med följande tillägg: Den skriftliga inlagan från 
Bjärepartiet ska utgöra en del av beslutsunderlaget i ärendet. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Medfinansiering av projektet godkänns, både avseende trafiksäkerhet och 
utformning, i enlighet med budget med 2 Mkr 2018 och 2 Mkr 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att, i enlighet med 
tidigare förslag, enkelrikta Ängelholmsvägens utfart vid Musikhuset ut 
mot Köpmansgatan. 

3. Den skriftliga inlagan från Bjärepartiet ska utgöra en del av 
beslutsunderlaget i ärendet. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vi vill med det bestämdaste yrka på att övergångställe återskapas vid parkeringsplats med bland 

annat handikapparkeringar vid Cafe Continental, begravningsbyrå, klädaffär och fotvård . 

Enligt förslaget blir det övergångställe vid Malens restaurang, bageri Knut Jöns vid Korrödsvägen och 

Spa rata rget. 

Vi föreslår som alternativ att befintligt övergångställe vid Korrödsvägen ( Knut Jöns) flyttas till 

parkeringsplatsen vid Cafe Continental så blir avstånden mer lika mellan övergångställen på 

Köpmansgatan . 

Nuvarande handikapparkering fungerar inte då det saknas övergångställe och det är alldeles för långt 

för handikappade att först gå 150 m österut till övergångställe vid Knut Jöns när man skall besöka 

begravningsbyrå ,fotvård och affärer. Här måste bl i en ändring! 

Trottoarkant vid infart i Flora vägen är för hög. I två års tid har jag som kommunalråd framfört att 

denna trottoarkant utgör en trafikfara då de som skall svänga in i Floravägen från Köpmansgatan sent 

upptäcker kanten och bromsar in vilket bakomvarande bilar ej är beredda på med efterföljande 

olyckor. Mycket lätt att åtgärda! 

Vi vill också höja ett varningens tecken för mötande cykeltrafik på norra sidan av Köpmangatan. Vi 

ser risker med mötande trafik med allt högra hastigheter med elcyklar och tävlingscyklar. Här finns 

också mycket farliga bil utfarter tomter med hyreshus och höga häckar. 

Förslag till äell skall först presenteras m~.mnga;och kostnadsberäkning innan vi kan ta 

st .. ing till ev. medfinansiering. -~ 

~inns in~med på onsdag på ett för Bjä_!>Ptrf'fiet godtagbart sätt kommer vi att begära 

_;.t~iss . ~ 

För Bjärepartiet 

Bo Wendt 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2018-08-09 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr:KS000739/2018 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 (Bilaga 1) 

Samråd har skett med: 
Planavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse 

Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg 115) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

1. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering av projektet både avseende 
trafiksäkerhet och utformning, i enlighet med budget, med 2 Mkr 2018 och 2 Mkr 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Ritningsunderlag för projektet är under framtagande, sammanfattning av åtgärder presenteras 
i bilaga 1. De stora förändringarna är följande: 

• Cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan som är estetiskt 
tilltalande och blir navet för trafiken i Båstad tätort. Tre parkeringsytor vid korsningen 
försvinner och ersätts med parkeringar längs Fridhemsvägen. 
Den estetiska utformningen vid cirkulationsplatsen är under projektering och är ännu 
inte helt fastställd. 

• Vänstersvängfält i korsningen Rivieravägen/Hallandsvägen. 
• Dubbelriktad upphöjd GC-väg på norra sidan av Köpmansgatan mellan Agardhsgatan 

och Havs badsvägen, alternativt Kungs bergsvägen, där cyklister har företräde i 
korsningarna. 

• Flytt av övergångsställen vid Kungs bergsvägen, Havs badsvägen och Rivieravägen samt 
upphöjning av övergångsställen vid Kungsbergsvägen och eventuellt Korrödsvägen. 

Bakgrund 
Trafikverket har i samarbete med Båstads kommun tagit fram trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
på del av Köpmansgatan/Hallandsvägen, från Agardhsgatan i väster till Rivieravägen i öster. 
Åtgärderna grundar sig delvis på en tidigare utredning från 2007 som togs fram av Båstads 
Kommun och dåvarande Vägverket. Anpassningar har nu gjorts med hänsyn till ändrade 
regelverk som främjar cykeltrafik samt ökad trafik på Rivieravägen. En översyn av 
övergångsställen på sträckan ingår också i projektet. 

Tidplan 
Byggnadsarbeten beräknas starta i november 2018 vid Rivieravägen och avslutas senast 31 
maj 2019. 
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Ekonomi 
Total kostnad för projektet beräknas till 14 Mkr. Båstads kommun har budgeterat 2 Mkr 2018 
samt 2 Mkr 2019 för detta projekt. Trafikverket står för resterande kostnader. 

Båstad 2018-08-09 

Hans Paganus 
Projektingenjör 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 

KS § 190 DnrKS000554/2018-200 

Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings
och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

16 av45 

Beskrivning av ärendet Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och 
bygglagen (ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala 
markanvisningar (SFS 2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när 
det gäller exploaterings- avtal och markanvisningar. De nya reglerna trädde 
kraft den I januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. Kommunerna ska 
således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och 
dels riktlinjer för exploateringsavtal. Att kommunerna är skyldiga att anta 
riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är dock inte en 
förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvisning eller 
ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta 
riktlinjer kommer således inte att bli ogiltiga. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-06-08, med tillhörande bilagor. 

1. Godkänna upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, 
markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark. 
2. Tidigare beslutade dokument; Avgifter för framtagande av 
exploateringsavtal, Dnr: KS 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, 
Dnr: KS 1429 /12-200 ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark. 

1. Godkänna upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, 
markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark, 
med justering i första stycket under punkt 4 till: Försäljning av kommunal mark 
ska i normalfallet ske till marknadsmässiga priser. 
2. Tidigare beslutade dokument; Avgifter för framtagande av 
exploateringsavtal, Dnr: KS 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, 
Dnr: KS 1429 /12-200 ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

2018-09-05 17 av 45 

Ingela Stefansson (S): Bifall med förtydligande om att samtliga tidigare beslut 
som upphävs ska räknas upp. 

Thomas Andersson (L): Bifall med tillägget att Liberalernas motion i detta 
ärende - Dnr: KS 000510/2018-200 - därmed kan anses bifallen. 

Ingela Stefansson (S): Tillägg: De som vill bygga hyresrätter ska ges förmånliga 
villkor. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag, Ingela Stefanssons första 
yrkande samt Thomas Anderssons yrkande. Ingela Stefanssons andra yrkande 
avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, 
markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal 
mark godkänns, med justering i första stycket under punkt 4 till: Försäljning 
av kommunal mark ska i normalfallet ske till marknadsmässiga priser. 

2. Tidigare beslutade dokument: Avgifter för framtagande av 
exploateringsavtal - Dnr: KS 000805/2008-210 - Markpolicy samt Regler 
för markanvisning- Dnr: KS 001429 /2012-200 - ersätts av upprättat förslag 
till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark. 

3. Liberalernas motion i detta ärende - Dnr: KS 000510/2018-200 - kan 
därmed anses vara bifallen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 191 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 000720/2018 - 200 

Exploateringsavtal för del av Grevie 25:1 

Sida 

18 av45 

Beskrivning av ärendet Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för del av 
Grevie 25:1, lagakraftvunnen den 2 september 2010. Detaljplanen möjliggör för 
byggnation av 7 bostäder i form av friliggande villor, området planlades som 
den första av två tänkta etapper bostadsexploatering. Fastigheten Grevie 25:1 
ägs och exploateras av Verner Bengtsson. Exploateringen har påbörjats genom 
att fastighets bildning sökts och genomförts. Tomterna i området är under 
försäljning. Innan förslag till exploateringsavtal lyfts för godkännande i 
kommunstyrelsen ska exploatören ha ställt kommunen en säkerhet om 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

1 800 000 kronor. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-07-26, med tillhörande bilagor. 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet 
del av Grevie 25:1 godkänns 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet 
del av Grevie 25:1 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-07-26. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000720/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Exploateringsavtal för del av Grevie 25:1 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till exploateringsav
tal för exploateringsområdet "del av Grevie 25:1". 

Sammanfattning av ärendet 
Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för del av Grevie 25:1, la
gakraftvunnen den 2 september 2010. Detaljplanen möjliggör för byggnation av 7 bostäder i 
form av friliggande villor, området planlades som den första av två tänkta etapper bostadsex
ploatering. 
Fastigheten Grevie 25:1 ägs och exploateras av Verner Bengtsson. Exploateringen har påbör
jats genom att fastighets bildning sökts och genomförts. Tomterna i området är under försälj
ning. 
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. Innan förslag till exploateringsavtal lyfts för godkännande i kommunstyrelsen ska ex
ploatören ha ställt kommunen en säkerhet om 1 800 000 kronor. 

Bakgrund 
Genomförandet av detaljplanen för Grevie 25:1 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 korp. till 
kommunens kännedom genom NSVA som bjudits in till samråd varefter kommun och 
exploatör samrått om fortsatt exploateringsprocess. Exploateringen har dock genomförts på 
ett korrekt sätt och bygghandlingar för gatutbyggnad är under framtagande. 
Under exploatörens projektering av VA och gata upptäcktes att kommunens spillvattenledning 
inte var placerad i förväntat läge. NSVA har av säkerhetsskäl begärt att få spillvattenledningen 
flyttad. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Exploateringen kommer resultera i 7 nya bostäder i den södra delen av samhället Grevie. 
Generellt genererar inflyttning till-, och befolkningsökning i Båstads kommun fortsatt goda 
förutsättningar för kommunen att utvecklas. 
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Ekonomi 
Exploateringen orsakar inte kommunen några kostnader annat än för flytt av en 
spillvattenledning som kommunen underlåtit undersöka placeringen av under planarbetet. 
Den kostnaden beräknas till 250 000 kronor och ska belasta ramen för Va-investeringar. För 
övrigt står exploatören samtliga kostnader som uppkommer till följd av exploateringen. 

Teknik och Service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Verner Bengtsson, Exploatör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med NSVA, trafikplanerare, projektingenjör samt avdelningen för sam
hällsbyggnad. 
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rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 19 av45 

KS § 192 Dnr KS 000602/ 2018 - 200 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 

Beskrivning av ärendet Företaget 2M2 Group i Båstad AB, vidare benämnd exploatören, har för avsikt 
att utöka sin verksamhet i kommunen och har framfört önskemål att förvärva 
tomtmark söder om Båstads nya station. Exploatören avser att bygga en 
visningslokal för sina varor, tillskapa kontorsplatser, bedriva försäljning och 
utveckla ett för verksamheten nödvändigt lager. Etableringen beräknas initialt 
sysselsätta ca 25 personer för att succesivt öka. Ett förslag till optionsavtal har 
tagit fram för att ge exploatören möjlighet att projektera tomten och 
kommunen möjlighet att genomföra en planändring för att tomten ska kunna 
användas rationellt. Tomtmarken som omfattas av optionen delas av en 
lokalgata för vilken kommunen är huvudman. På grund av att tomten är 
långsmal och byggrätten begränsas av så kallad prickmark (dvs. mark som ej 
får bebyggas) och lokalgatans utformning omöjliggörs en rationell disponering 
av ytorna varför en ändring av gällande plan måste genomföras under tiden 
optionen löper. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-06-21. 

1. Godkänna upprättat förslag till optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9. 
2. Uppdra förvaltningen att ändra gällande detaljplan för området, med syfte 
att förslag omvandla allmän plats mellan tomterna som omfattas av optionen 
till kvartersmark, samt att hålla samråd. 
3. Ändring av detaljplan ges prioritet 1 enligt kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
4. Ändring av detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan 
varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 
5. Ändring av detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad. 

Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9. 
2. Uppdra förvaltningen att ändra gällande detaljplan för området, med syfte 
att omvandla allmän plats mellan tomterna som omfattas av optionen till 
kvartersmark, samt att hålla samråd. 
3. Ändring av detaljplan ges prioritet 1 enligt kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
4. Ändring av detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan 
varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 
5. Ändring av detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-06-21. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000602/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Optionsavtal samt beslut om planuppdrag för del av Hemmeslöv 5:9 

Förslag till beslut 

1. godkänna upprättat förslag till optionsavtal för del av Hemmeslöv 5 :9 

1 (2) 

2. uppdra förvaltningen att ändra gällande detaljplan för området, med syfte att om
vandla allmän plats mellan tomterna som omfattas av optionen till kvartersmark, samt 
att hålla samråd 

3. ändring av detaljplan ges prioritet 1 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista 
4. ändring av detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan varför en miljökon

sekvensbeskrivning inte behöver upprättas 
5. ändring av detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget 2M2 Group i Båstad AB, vidare benämnd exploatören, har för avsikt att utöka sin 
verksamhet i kommunen och har framfört önskemål att förvärva tomtmark söder om Båstads 
nya station. Exploatören avser att bygga en visningslokal för sina varor, tillskapa kontorsplat
ser, bedriva försäljning och utveckla ett för verksamheten nödvändigt lager. Etableringen be
räknas initialt sysselsätta ca 25 personer för att succesivt öka. 
Ett förslag till optionsavtal har tagit fram för att ge exploatören möjlighet att projektera tomten 
och kommunen möjlighet att genomföra en planändring för att tomten ska kunna användas 
rationellt. 
Tomtmarken som omfattas av optionen delas av en lokalgata för vilken kommunen är huvud
man. På grund av att tomten är långsmal och byggrätten begränsas av så kallad prickmark (dvs 
mark som ej får bebyggas) och lokalgatans utformning omöjliggörs en rationell disponering av 
ytorna varför en ändring av gällande plan måste genomföras under tiden optionen löper. 
Överlåtelse av tomten sker genom särskilt upprättad köpehandling. Exploatören ska först ha 
sökt bygglov i enlighet med optionsavtalets § 4. 
3 månaders förlängning av optionen ska kunna medges utan särskilt beslut för att anpassa 
optionsrättens längd till pågående detaljplanearbete. 

Bakgrund 
Förvaltningen har under tid fört diskussioner med exploatör och arkitekt om en etablering för 
2M2 Group i Båstad AB på den aktuella platsen och i senare skede blivit varse de begränsning
ar som tomtens beskaffenhet orsakar då den är långsmal och byggrätten dessutom begränsas 
av så kallad prickmark samt lokalgata. Exploatörens verksamhet kräver åtkomst till hela opt
ionsområdet och tillfarts/angöringsmöjlighet för verksamhetens transporter. Parterna har 
utvärderat de lösningar som funnits att tillgå och landat i behovet av en ändring av detaljplan. 

180621 \2\ha 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Exploatörens verksamhet växer successivt och etableringen tillför området nybyggnation som 
tillsammans med Beslag Designs etablering på granntomten skapar en helhet i fråga om volym, 
placering och utformning av byggnader. Båda företagen använder samma arkitekt och delar 
samma ambition att skapa en tilltalande exponeringsyta mot Inre kustvägen. 

Exploatörens verksamhet kommer generera nya arbetstillfällen till kommunen, från ett initialt 
20-tal anställda till en förväntad fördubbling över tid. 

Verksamhet 
Konsekvenserna för kommunens verksamhet är kopplade till den planändring som föreslås . 
Den lokalgata som genom planändring omvandlas till kvartersmark kommer inte längre vara 
kommunens ansvar att anlägga och sköta. 
Åtkomst till den elcentral som är belägen mot trafikverkets vall kommer att säkras genom 
servitut vilket således inte påverkar åtkomsten trots planändring. 

Ekonomi 
Optionsavtalet medför inga specifika ekonomiska konsekvenser undantaget den kostnad 
kommunen kommer få för planarbetet. Den kostnaden ska sättas i relation till den kostnad som 
kommunen, utan planändring, hade haft för utbyggnad av lokalgata och belysning. 
Uppskattningsvis sparar kommunen investeringskostnader om 500- 800 000 kronor på 
föreslaget förfarande. 

Teknik och Service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
2M2 Group i Båstad AB, Carsten Johansen 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Trafikverket, Jan-Fredrik W ahlin 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. förslag till optionsavtal 
2. åtgärdsbeskrivning 

Samråd har skett med: 

Samhälls byggnad 

Camilla Nermark, planarkitekt 

Olof Sellden, plancefoch Fredrik Jönsson, gruppchef exploatering (NSVA) 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 193 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 000748/2018 - 200 

Förslag till uppvärmningsalternativ på Förs lövs skola 

Sida 

20 av 45 

Beskrivning av ärendet I samband med framtagandet av projekteringshandlingar för om- och 
tillbyggnad av Förslövs skola F-6 har förvaltningen jämfört olika alternativ av 
uppvärmningsförsörjning. Styrgruppen för projektet har efterfrågat en 
jämförelse men möjligheten att kunna ansluta uppvärmningen med fler 
alternativ har aktualiserats då det pågår en etablering av fjärrvärme i Förslöv. 
De alternativ som har utretts är uppvärmning via gaspannor (lika befintligt), 
uppvärmning med fjärrvärme och uppvärmning med bergvärme. Förvaltningen 
förorda uppvärmning med fjärrvärme då drift- och investeringskostnaden blir 
lägre. Andra fördelar är att skötseln är enkel, mindre ytkrävande, tystare och 
det är en driftsäker installation. Ur miljösynpunkt kommer fjärrvärmepannan 
att eldas med biobränsle. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Tjänsteskrivelse från Teknik och service, daterad 2018-08-13. 

1. Välja försörjning med fjärrvärme som uppvärmning till Förslövs skola F-6. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal gällande leverans av fjärrvärme. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Christer de la Matte (M), Jessica Andersson (S), 
Thomas Andersson (L) och Uno Johansson (C): Bergvärme väljs som 
uppvärmningsalternativ. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Christer de la Mattes m.fl. yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit 
arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Arbetsutskottets förslag. 
NEJ - Christer de la Mattes m.fl. yrkande angående bergvärme. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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[il.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2018-09-05 21av45 

Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer de la Mattes m.fl. yrkande 
angående bergvärme. 

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 

Claes Sjögren (BP) X 

lb Nilsson (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 8 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslövs skola ska värmas upp med bergvärme. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-13 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: KS OOO+U..g {'lOLf? 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förslag uppvärmningsalternativ Förslövs skola. 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att välja försörjning med fjärrvärme 
som uppvärmning till Förslövs skola F-6 och att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal 
gällande leverans av fjärrvärme. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med framtagandet av projekteringshandlingar för om- och tillbyggnad av Förslövs 
skola F-6 har förvaltningen jämfört olika alternativ av uppvärmningsförsörjning. Styrgruppen 
för projektet har efterfrågat en jämförelse men möjligheten att kunna ansluta uppvärmningen 
med fler alternativ har aktualiserats då det pågår en etablering av fjärrvärme i Förslöv. 
De alternativ som har utretts är uppvärmning via gaspannor (lika befintligt), uppvärmning 
med fjärrvärme och uppvärmning med bergvärme. 
Förvaltningen förorda uppvärmning med fjärrvärme då drift- och investeringskostnaden blir 
lägre. Andra fördelar är att skötseln är enkel, mindre ytkrävande, tystare och det är en driftsä
ker installation. Ur miljösynpunkt kommer fjärrvärmepannan att eldas med biobränsle. 

Bakgrund 

I samband med projektering av programhandlingar för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 
F-6 så har tre olika alternativ för uppvärmning av skolan utretts. 
Utredningen är gjord av WS-konsulten för projekteringen som har sammanställt effekt- och 
energibehovet och gjort jämförelse mellan de olika alternativen av energislag för uppvärmning. 

Utredningsalternativen på försörjningssystem av värme är: 

1. Försörjning via gaspannor lika dagens uppvärmning av skolan. 
Två nya gaspannor installeras för värmesystem och varmvatten. 
Teknisk livslängd för gaspannor och installation för dessa beräknas till 25 år. 
Uppskattad installationskostnad ca: 1150 000 kr. 
Årlig driftskostnad ca: 747 200 kr inkl avskrivnings-, ränte- och drift- och underhållskostnader. 

Fördelar: 
• Enkel installation 
• Kan enkelt kombineras med uteluftvärmepumpar och därmed även utnyttjande av solceller. 
• Relativt små underhållskostnader. 

Nackdelar: 
• Knuten till en leverantör 



2. Försörjning med fjärrvärme. 
Ny fjärrvärmeväxlare installeras för värmesystem och varmvatten. 
Teknisk livslängd för fjärrvärmeväxlare beräknas till ca 25 år, kulvertsystem till ca 50 år. 
Uppskattad installationskostnad ca: 450 000 kr. 

2 (3) 

Årlig driftskostnad ca: 675 800 kr inld avskrivnings-, ränte- och drift- och underhållskostnader. 

Fördelar: 
• Enkel installation 
• Kan enkelt kombineras med uteluftvärmepumpar och därmed även utnyttjande av solceller. 
• Relativt små underhållskostnader. 
• Ej beroende av el för uppvärmning. 
• Tystare och mindre ytkrävande i jämförelse med en bergvärmeanläggning. 

Nackdelar: 
• Knuten till en leverantör 

3. Försörjning med bergvärme. 
Fem nya bergvärmepumpar installeras för värmesystem och varmvatten. Ny gaspanna install
eras som spetsvärme. 
Teknisk livslängd för bergvärmepumpar beräknas till 15 år. 
Bergvärmeinstallation med borrhål och rörsystem beräknas till 50 år. 
Uppskattad installationskostnad ca: 5 200 000 kr. 
Årlig driftskostnad ca: 690 400 kr inkl avskrivnings-, ränte- och drift- och underhållskostnader. 

Fördelar: 
• Bra i kombination med solce1Ier. 
• Relativt enkel möjlighet till komfortkyla. 
•Värme kan återföras från kyl/frys. 
• Oberoende av leverantör. 

Nackdelar: 
• Större investeringskostnad. 
• Högre underhållskostnader. 

Sammanfattning 
Förvaltningen förorda fjärrvärme då den årliga driftkostnaden är lägre än de övriga alternati
ven och för en totalt lägre investeringskostnad med ca 5 miljoner kronor för hela projektet. 
Alternativet med fjärrvärme är ur skötselsynpunkt en enkel och mindre ytkrävande installat
ion. Ur miljöperspektivet används biobränsle till fjärrvärmepannan men det finns även möjligt 
att använda träspill från intilliggande verksamheter som bränsle. 
Avtal gällande leverans av fjärrvärme föreslås på 15 år för att få en bra framförhållning på 
kommande kostnader. Energipriset är 0,45 la/kWh som indexeras med 30% KPl och 70% av 
Energimyndighetens årsmedelvärde för skogsflis, värmeverk för hela Sverige. 

Beträffande befintligt avtal gällande leverans av gas så löper det ut 2018-12-31 med möjlighet 
till ett års förlängning. 
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1ik och servicechef 
Teknik och Service 

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

Sofia Boivie 
Fastighetsstrateg 
Teknik och Service 

3 (3) 
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lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

2018-09-05 22 av 45 

KS § 194 DnrKS000428/2016-460 

Skolskjuts - kompis- och syskonåkning (1) 

Den 1december2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende 
kamratåkning och syskonåkning. Centerpartiet lämnade in en motion avseende 
detsamma den 22 mars 2016. Därefter har förvaltningen Barn och skola 
inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma fråga. En författad av 
Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med 
inriktning att kunna lösa problematiken så att samåkning skulle kunna bli 
aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en slutsats att avslå ärendena 
kring kompis- och syskonåkning. Kommunfullmäktige beslutade att införa 
kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 20 september 2017. 
Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 
2017 /2018. Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till 
Förvaltningsrätten där en laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 
Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i 
två separata beslut, ett avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, 
kom fram till att Kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 
8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider mot 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 §samma lag. I samband med att Båstads 
kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår kommunjurist, 
Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten. 

Tjänsteskrivelse från skolexpert Yasra Delpisheh, daterad 2018-07-09, med 
tillhörande bilagor. 

1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
prövning i frågan om detta strider mot likstäilighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 
2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och 
de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten 
som ska göras av Barn och skola med anledning genomlysningen som 
genomförts av Optiplan AB. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 23 av45 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 

2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den 
översyn och de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/ 
skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och skola med 
anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

2018-09-05 24 av 45 

KS § 195 Dnr KS 001558/2015 - 460 

Skolskjuts - kompis- och syskonåkning (2) 

Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende 
kamratåkning och syskonåkning. Centerpartiet lämnade in en motion avseende 
detsamma den 22 mars 2016. Därefter har förvaltningen Barn och skola 
inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma fråga. En författad av 
Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med 
inriktning att kunna lösa problematiken så att samåkning skulle kunna bli 
aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en slutsats att avslå ärendena 
kring kompis- och syskonåkning. Kommunfullmäktige beslutade att införa 
kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 20 september 2017. 
Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 
2017 /2018. Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till 
Förvaltningsrätten där en laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 
Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i 
två separata beslut, ett avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, 
kom fram till att Kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 
8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider mot 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 §samma lag. I samband med att Båstads 
kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår kommunjurist, 
Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten. 

Tjänsteskrivelse från skolexpert Yasra Delpisheh, daterad 2018-07-09, med 
tillhörande bilagor. 

1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så 
att prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 
2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och 
de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten 
som ska göras av Barn och skola med anledning genomlysningen som 
genomförts av Optiplan AB 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-09-05 25 av45 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 

2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den 
översyn och de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/ 
skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och skola med 
anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 196 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 000996/2017 - 902 

Svar på motion - Förmånscykel 

Sida 

26 av 45 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om införande av förmånscykel till 
anställda. Insamling av information från andra kommuner och regioner som 
infört förmånscykel har gjorts. Av underlaget framkommer ett högt intresse 
från anställda som tackat ja till erbjudandet. I slutet av 2017 beslutade 
regeringen om att införa bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cykel, 
moped eller motorcykel med 25 % av inköpspriset. Bidraget ansöks och 
hanteras av Naturvårdsverket. 

Underlag till beslutet 

Arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Tjänsteskrivelse från utredare Taina Virmalainen, daterad 2018-07-02, med 
tillhörande bilaga. 

Bifall till motionen. 

Uno Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Inge Henriksson (BP): Avslag. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen avslagit motionen. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Motionen bifalls. 
NEJ - Motionen avslås. 

Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla motionen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 

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 

Claes Sjögren (BP) X 

lb Nilsson (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 8 5 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalls. 

justerandes si naturer 

Sida 

27 av 45 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 197 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2018-09-05 

Dnr KS 000291/2018 - 900 

Rekryteri ngsprocessen 

Sida 

28 av 45 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ett nytt ärende under sammanträdet: På sista tiden 
har det anställts medarbetare som inte uppfyller kommunens kärnvärde och 
värdegrund om alla människors lika värde. Samverkan och MBL-förhandlingar 
har brustit. Socialdemokraterna vill ha en skriftlig redogörelse för hur 
förvaltningen säkerställer att de som är kandidater till lediga arbeten, 
bakgrundkontrolleras så att de lever upp till kommunens kärnvärden och 
alla människors lika värde. Att samverkan och MBL med de fackliga 
organisationerna efterlevs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2018-04-10, med 
tillhörande bilagor. 

Arbetsutskottets 
förslag Redogörelsen godkänns. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Redogörelsen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-10 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Beträffande väckt ärende Rekryteringsprocessen balans KS 
000291/2018-900 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Ingela Stefansson (S) väcker ett nytt ärende under sammanträdet: På sista tiden har det anställt 
medarbetare som inte uppfyller kommunens kärnvärde och värdegrund om alla människors lika värde. 
Samverkan och MBL-förhandlingar har brustit. Socialdemokraterna vill ha en skriftlig redogörelse för 
hur förvaltningen säkerställer att de som är kandidater till lediga arbeten, bakgrundkontrolleras så att 
de lever upp till kommunens kärnvärden och alla människors lika värde. Att samverkan och MBL med 
de fackliga organisationerna efterlevs. 

Bakgrund 

Syfte 
Syftet med Båstads kommuns rekryteringsprocess är att stödja rekryterande chefer och medarbetare i kommu
nen. Syftet är också att se till att alla rekryteringar utförs på liknande vis, präglas av samma förhållningssätt 
och håller samma höga kvalitet. 

Syftet med Båstads kommuns lokala samverkansavtal är: 
• att ge den anställde ökat inflytande över sin arbetssituation 
• att förbättra arbetsmotivationen och pattsrelationerna 
• att främja arbetsmiljöarbetet för ett långsiktigt hållbart arbetsliv 
• att förenkla förhandlingsarbetet 
• att utveckla kommunens jämställdhetsarbete och motverka diskriminering pga kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, relig
ion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionshinder 
• att främja den kommunala verksamhetens effektivitet, förnyelse och servicenivå 

Samverkansavtalet ska säkerställa att arbetsgivaren följer ett antal lagar inom arbetsrätten och arbetsmiljöarbe
tet. Enligt samverkansavtalet har ett samverkansmöte tre uppgifter att hantera, verksamheten, medbestäm
mande och hälsa och arbetsmiljö. Samverkansgruppen ersätter informations- och förhandlingsskyldigheten 
enligt MBL (MBL § 11 och § 19). 

Mål & förhållningssätt 
Målet vid vaije rekrytering är att hitta den bäst lämpade kandidaten förtjänsten . Under tiden agerar vi öppet, 
inkluderande och professionellt och med respekt för de sökande. I det ingår tanken att vi alla är unika individer 
och att vi kan komplettera och berika varandra med olika perspektiv och kunskaper som gagnar helheten. Vi 
tror att Båstads kommun blir en bättre arbetsplats om vi som jobbar och samspelar här är olika. 
Med ovanstående förhållningssätt ska vi vara medvetna om diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 

Dokumentation 
Alla steg i rekryteringsprocessen ska dokumenteras. Varför? 

För att du vid eventuella överklaganden eller frågor kring rekryteringen kan motivera dina beslut och 

unde.bygga dom mod ,kdftlig dokmnontation. Don 'om "'' infö; on ;elayt,,·ing bfö· all"ä 'äk.;:114 
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att den tänkta relayteringen inte kan leda till en situation där arbetsgivaren kan anklagas för dishimi

nering. 

För att det medvetandegör handlandet hos dig och de andra som är involverade i rehyteringen. 

Dokumentationen medför även ökad säkerhet för de som rehyterar, och chansen att de vågar välja den som har 
rätt kompetens framför den som är mest lik redan anställda ökar. 

Kompetensbaserad rekryteringsprocess 
Rehyteringsprocessen är kompetensbaserad vilket betyder att arbetsgivaren tydligt definierar vilken kompe
tens som efterfrågas för att sedan hålla denna definition för ögonen genom hela processen - från behovsana
lysen, via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga utvärderingen - utan att bli 
dish·aherad av annat och mer eller mindre ovidkommande. Processen bygger på sju steg som innehåller, Förbe
reda och planera, Behovsanalys, Kravprofil, Annonsera, Urval och intervju, Referenstagning och Ta beslut och 
anställ. 

Implementering 
Processen togs fram implementerades under 2016-2017. Alla ledningsgrupper har fått en genomgång av pro
cessen och under 2017 genomförde HR en frivillig heldagsutbildning med namnet "Träffsäker relaytering
med fokus på intervjuteknik" vid 2 tillfällen. Totalt utbildades ca 25 chefer. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rek1yteringsprocessen Båstads kommun 
Samverkansavtal FAS 05 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 29 av 45 

KS § 198 Dnr KS 000241/2018 -100 

Väckt ärende - Policy för fortbildning 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har sedan tidigare antagit ett personalpolitiskt program. 

Underlag till beslutet 

Arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

Av programmet framgår bland annat hur kommunen som arbetsgivare ser på 
medarbetarskap och ledarskap men också på området kompetens och 
personalförsörjning. Varje chef ansvarar för att medarbetarna får den 
kompetensutveckling som behövs i sin anställning. Kompetensutvecklingen 
tar chefen upp i samband med medarbetarsamtalet som resulterar i en 
medarbetarplan/kompetensutvecklingsplan. HR-avdelningen stöttar 
Verksamhetsområdeschefer i att arbeta fram strategiska 
kompetensförsörjningsplaner. 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2018-07-09, med 
tillhörande bilagor. 

Redogörelsen godkänns. 

HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Redogörelsen godkänns. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-07-09 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000241/2018 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Beträffande väckt ärende Policy för fortbildning KS 000241/2018 - 100 

Sammanfattning av ärendet 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ärende under mötet med yrkande att en policy tas 

fram för att tydliggöra hur utbildning och fortbildning ska hanteras så att alla yr
keskategorier får tillgång till fortbildning för att nå måluppfyllelse. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Bakgrund 

Båstads kommun har sedan tidigare antagit ett personalpolitiskt program. Av programmet framgår bland annat 
hur kommunen som arbetsgivare ser på medarbetarskap och ledarskap men också på området kompetens och 
personalförsörjning. 

V aije chef ansvarar för att medarbetarna får den kompetensutveckling som behövs i sin anställning. Kompe
tensutvecklingen tar chefen upp i samband med medarbetarsamtalet som resulterar i en medarbetar
plan/kompetensutvecklingsplan. 

HR-avdelningen stöttar Verksamhetsområdeschefer i att arbeta fram strategiska kompetensförsörjningsplaner. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Lednings gruppen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Personalpolitiska programmet 
Chefsuppdraget i Båstads kommun 
Guide för medarbetarsamtalet 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 

KS § 199 Dnr KS 000746/2018 - 904 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
- KS/P010- Beslut om uppsägning av personliga skäl/ 
avsked av övrig personal 

30 av 45 

Beskrivning av ärendet Delegationsordningen KS/P010 handlar om "Beslut om uppsägning av 
personliga skäl/avsked av övrig personal". Detta ligger idag på 
förhandlingsutskottet. I ett tidigare beslut har följande delegering till HR-chef 
gjorts: KS/P013b "Ekonomisk uppgörelse i samband med anställningens 
upphörande, omfattande upp till sex månaders lön". En ekonomisk uppgörelse 
enligt ovan föregås oftast av en arbetsrättslig hantering, antingen genom 
uppsägning av personliga skäl eller avsked. En delegering till HR-chef av 
uppsägning/avsked för övrig personal underlättar och effektiviserar 
verksamhetens arbete betydande. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2018-08-13, med 
tillhörande bilaga. 

Ändra delegeringen gällande KS/P010 Beslut om uppsägning av personliga 
skäl/avsked övrig personal från förhandlingsutskottet till HR-chef. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ändra delegeringen gällande KS/P010 Beslut om uppsägning av personliga 
skäl/avsked övrig personal från förhandlingsutskottet till HR-chef. 

us terandes si naturer Utdra sbes rkande 
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( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-13 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000746/2018 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Ändring av delegationsordningen KS I P010 "Beslut om uppsägning av 
personliga skäl I avsked av övrig personal" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

• Att ändra delegeringen gällande KS / P010 Beslut om uppsägning av personliga skäl / 
avsked övrig personal från förhandlingsutskottet till HR-chef. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen KS /P010 handlar om "Beslut om uppsägning av personliga skäl/ av
sked av övrig personal". Detta ligger idag på förhandlingsutskottet. I ett tidigare beslut har föl
jande delegering till HR-chef gjorts: KS/P013b "Ekonomisk uppgörelse i samband med anställ
ningens upphörande, omfattande upp till sex månaders lön". En ekonomisk uppgörelse enligt 
ovan föregås oftast av en arbetsrättslig hantering, antingen genom uppsägning av personliga 
skäl eller avsked. En delegering till HR-chef av uppsägning/avsked för övrig personal underlät
tar och effektiviserar verksamhetens arbete betydande. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Philipp Seuffer, HR-avdelningen 
HR-chef 



l,ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 200 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

DnrKS001056/2017-700 

Regler för bidrag till pensionärsföreningar och beslut om 
undantag för 2018 års bidrag 

Sida 

31av45 

( Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25e oktober 2017 att väcka 
ärendet "Kommunala pensionärsrådet (KPR) får pengar som de kan fördela till 
PRO och SPF". Förvaltningen har tagit fram ett förslag på regler för bidrag till 
pensionärsföreningar som KPR har att förhålla sig till i sin utdelning av bidrag. 
Regler för bidrag till pensionärsföreningar får ej vara uteslutande till sin 

( karaktär. Förvaltningens förslag innehåller generella kriterier. KPR får rätt att 
dela ut ett belopp som sätts av Kommunfullmäktige. För år 2018 så är detta 
belopp 15 000 kr. 

( 

( 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefE!isabet Edner, daterad 2018-08-20, med 
tillhörande bilaga. 

l. Regler för bidrag till pensionärsföreningar antas att gälla från och med 
2018-09-15. 
2. För 2018 görs ett undantag för slutdatum för ansökan och utbetalning 
av föreningsstödet till pensionärsföreningar. Slutdatum sätts till 1 oktober 
för 2018, utbetalning sker under november. 

Ingela Stefansson (S): Bifall med följande tillägg: l. Delen om att KPR ska fatta 
beslut om fördelning av kommunfullmäktiges beslutade anslag stryks. 
2. Lämplig tjänsteperson fördelar bidraget av kommunfullmäktiges beslutade 
anslag, dvs . samma princip som bidraget till idrottsföreningarna. 
3. Socialdemokraternas motion i detta ärende kan därmed anses vara bifallen. 

Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Regler för bidrag till pensionärsföreningar antas att gälla från och med 
2018-09-15. 

2. För 2018 görs ett undantag för slutdatum för ansökan och utbetalning av 
föreningsstödet till pensionärsföreningar. Slutdatum sätts till 1 oktober 
för 2018, utbetalning sker under november. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-20 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 001056/2017 - 700 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Regler för bidrag till pensionärsföreningar och beslut om undantag för 
2018 års bidrag 

Förslag till beslut 

Regler för bidrag till pensionärsföreningar antas att gälla från och med 2018-09-15. 

För 2018 görs ett undantag för slutdatum för ansökan och utbetalning av föreningsstödet till 
pensionärsföreningar. Slutdatum sätts till 1 oktober för 2018, utbetalning sker under novem
ber. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25e oktober 2017 att väcka ärendet "Kommu
nala pensionärsrådet (KPR) får pengar som de kan fördela till PRO och SPF". Förvaltningen har 
tagit fram ett förslag på regler för bidrag till pensionärsföreningar som KPR har att förhålla sig 
till i sin utdelning av bidrag. Regler för bidrag till pensionärsföreningar får ej vara uteslutande 
till sin karaktär. Förvaltningens förslag innehåller generella kriterier. KPR får rätt att dela ut ett 
belopp som sätts av Kommunfullmäktige. För år 2018 så är detta belopp 15 000 kr. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
I budget 2018 finns 15 000 kr avsatt för bidrag till pensionärsföreningar som det i dagsläget 
inte finns riktlinjer för hur dessa ska delas ut. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunala pensionärsrådet, Ekonomi, Kansli 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för bidrag till pensionärsföreningar 

Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 32 av 45 

KS § 201 Dnr KS 001281/2017 - 906 

Firmateckning - Giro och bankräkningar 

Beskrivning av ärendet Med anledning av ändrade personalförhållanden föreligger förslag om 
förändring av rätten att teckna kommunens firma avseende bankärenden. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-19. 

1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 279, upphävs. 
2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom Anna Carin 
Strebel och ekonomiadministratörer Lena Törnros och Anna Andersson utses 
att två i förening eller med kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna 
kommunens bankärenden exklusive upptagande av lån och kreditkort. Dessa 
regleras via delegationsordningen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 279, upphävs. 

2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom AnnaCarin 
Strebel och ekonomiadministratörer Lena Törnros och Anna Andersson 
utses att två i förening eller med kontrasignering av assistent Kerstin 
Olsson, teckna kommunens bankärenden exklusive upptagande av lån 
och kreditkort. Dessa regleras via delegationsordningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-06-19 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 001281/2017 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Firmateckning - Giro och bankräkningar 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 279, upphävs 

1 (1) 

2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, ekonomichef 
Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom Anna Carin Strebel och ekonomiad
ministratörer Lena Törnros och Anna Andersson utses att två i förening eller med kon
trasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna kommunens bankärenden exklusive 
upptagande av lån och kreditkort. Dessa regleras via delegationsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ändrade personalförhållanden föreligger förslag om förändring av rätten att 
teckna kommunens firma avseende bankärenden. 
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rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 33 av 45 

KS § 202 Dnr KS 001280 /2017 - 906 

Firmateckning - Lagsökning, betalningsföreläggande mm 

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

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-19. 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Anna Carin Strebel och assistent 
Kerstin Olsson, bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i 
lagsökning, betalningsföreläggande, stämningar och hänskjutningar. 
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 278, upphävs därmed. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Anna Carin Strebel och assistent 
Kerstin Olsson, bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i 
lagsökning, betalningsföreläggande, stämningar och hänskjutningar. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 278, upphävs därmed. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-06-19 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 001280/2017 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Kommunstyrelsen 

Firmateckning - Lagsökning, betalningsföreläggande mm. 

Förslag till beslut 

1 (1) 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel och assistent Kerstin Olsson, 
bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i lagsökning, betalningsföreläg
gande, stämningar och hänskjutningar. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 278, upphävs därmed. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning - lagsökning, betalningsföre
läggande mm. med anledning av ny ekonomichef. 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

2018-09-05 34 av 45 

KS § 203 Dnr KS 000632/2018 - 905 

Firmateckning av Båstads kommuns förvaltade stiftelser 

Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning - av Båstads 
kommuns förvaltade stiftelser med anledning av personalförändringar. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-19. 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel, 
ekonomiadministratör Lena Törnros, utses att två i förening eller med 
kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna av Båstads kommun 
förvaltade stiftelser. 
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-05-08, § 152, upphävs därmed. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Anna Carin Strebel, 
ekonomiadministratör Lena Törnros, utses att två i förening eller med 
kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna av Båstads kommun 
förvaltade stiftelser. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-05-08, § 152, upphävs därmed. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-06-19 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000632/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Firmateckning - Båstads kommuns förvaltade stiftelser 

Förslag till beslut 

1 (1) 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel, ekonomiadministratör Lena 
Törnros, utses att två i förening eller med kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, 
tekna av Båstads kommun förvaltade stiftelser. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-05-08, § 152, upphävs därmed. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning - av Båstads kommuns för
valtade stiftelser med anledning av personalförändringar. 



iJI1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 204 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 001210/2017 - 907 

Sida 

35 av 45 

Väckt ärende - Konstgräsplan i Förslöv - Borgensförbindelse 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet mot bakgrund av 
( Förslövs IF:s behov att byta konstgräset på Bjärevallen i Förslöv. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

( 

( 

( 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

DnrKS001344/2017-900 

Reglemente för ny överförmyndarorganisation 

Sida 

36 av 45 

Beskrivning av ärendet Båstads kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att överförmyndar
verksamheten från och med mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av 
gemensam nämnd. Samtidigt bestlutades att lämna framställan till 
Överförmyndare i samverkan att ingå i deras organisation och att 
organisationen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i kommunens lokaler. 
Förvaltningen gavs i uppdrag att underteckna avtal om samverkan i gemensam 
nämnd. Avtal har nu förhandlats fram och reglemente tagits fram tillsammans 
med övriga kommuner i Överförmyndare i samverkan. Övriga 
samverkanskommuner - Halmstad, Hylte och Laholm - har också på 
ägarsamråd och nämndsammanträde godkänt samverkansavtal samt 
reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-08-28, med 
tillhörande bilaga. 

Förslag till reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan 
godkänns. 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Förslag till reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan 
godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 37 av 45 

KS § 206 Dnr KS 000016/2015 - 901 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet Rätten att få tillgång till registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt 
dataskyddsförordningen inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna 
återfinns i. Den omfattar bland annat inte heller enligt Lag om kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning rätt att få registerutdrag över 
personuppgifter vilka återfinns i handling vilken inte fått sin slutliga 
utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller 
liknande. Då kommunjurist enligt delegationsordningen har delegation på att 
fatta beslut om avslag på begäran att få ut allmän handling, är det naturligt att 
delegationsordningens punkt utökas till att också gälla rätten att neka 
registerutdrag eller handling med registerutdrag i enlighet med 
dataskyddsförordningens reglering. I samband med att den nya 
dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att förtydliga 
delegationsordningen konstaterats. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-06-13. 

Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningens punkt KS/ AOOl ändras 
till att också omfatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningens punkt KS/ AOOl ändras 
till att också omfatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt Jag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-06-13 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 000016/2015-901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningens punkt KS/ A001 ändras till att också om
fatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag (2018:218) med kompletterande be
stämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Bakgrund 
I samband med att den nya dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att förtydliga dele
gationsordningen konstaterats .. 

Aktuellt 
Rätten att få tillgång till registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt dataskyddsför
ordningen inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna återfinns i. Den omfattar bland an
nat inte heller enligt Lag om kompletterande bestämmelser till EU :s dataskyddsförordning rätt 
att få registerutdrag över personuppgifter vilka återfinns i handling vilken inte fått sin slutliga 
utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. 

Då kommunjurist enligt delegationsordningen har delegation på att fatta beslut om avslag på 
begäran att få ut allmän handling, är det naturligt att delegationsordningens punkt utökas till 
att också gälla rätten att neka registerutdrag eller handling med registerutdrag i enlighet med 
dataskyddsförordningens reglering. 

Elin Ax 
Kommunjurist 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 38 av45 

KS § 207 DnrKS000686/2018-500 

Väckt ärende - Vattensituationen i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S) väckte på arbetsutskottet i juli ett 
ärende avseende vattensituationen i kommunen. Torkan slår hårt på Bjäre 

Beslut 

och det är svårt att överblicka påverkan för olika delar av samhället. 
Livsmedelsproduktion från ax till limpa är påverkat. Vilken påverkan har 
besöksnäringen och vilka andra grupper påverkas? Kommunen upplåter mark 
för bete, men kan kommunen göra mer? Förvaltningen kan få i uppdrag att 
utreda ovanstående samt (tillsammans med NSVA) ta fram åtgärdsplan för att 
få ner vattenkonsumtionen i kommunen och se över möjligheter att ta tillvara 
dagvatten, renat vatten m.m. för bevattningsändamål. I uppdraget till 
förvaltningen ingår att utreda hur kommunen kan hantera liknande situationer 
framöver och säkra för framtiden. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 208 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 000684/2018 - 350 

Väckt ärende - Rondell i Boarp 

Sida 

39 av 45 

Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) väckte på arbetsutskottet i juli ett ärende om rondell i 
Boarp. Som följd av dödsfall vid Boarpskorset ges förvaltningen i uppdrag 
att utreda kommunens möjligheter att agera för rondell i korsningen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 209 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 000685/2018 - 350 

Väckt ärende - Trafiksituationen i Grevie 

Sida 

40 av45 

Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) väckte på arbetsutskottet i juli ett ärende avseende 
trafiksituationen och hastigheter i Grevie och Grevie kyrkby. Förvaltningen får 
i uppdrag att se över trafiksituationen och hastigheten i Grevie och Grevie 
kyrkby. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 210 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 000687 /2018 - 100 

Väckt ärende- Medieskugga i Stora Hult 

Sida 

41 av45 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väckte på arbetsutskottet i juli ett ärende om att 
invånarna i Stora Hult inte får all samhällsinformation. Att viktig 
samhällsinformation inte når alla invånare i kommunen kan vara ett 
demokratiproblem, särskilt inför valet i höst. Förvaltningen får i uppdrag att 
undersöka detta. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för september 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 
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Delgivningar 

Inkomna delgivningar: 

a). Protokoll extra bolagsstämma NSR produktion AB, 2018-05-16 
b). Protokoll årsstämma med NRS produktion AB 2018-04-26 
c). Protokoll årsstämma NSR AB 2018-04-27 
d). Protokoll styrelsemöte 3/2018, Konstituerande styrelsemöte, 

NSR AB 2018-04-27 
e ). Protokoll Styrelsemöte 1/2018 NSR produktion AB 2018-04-27 
f). Protokoll nr. 4 2018 - Styrelsen i Båstadhem AB 
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g). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet (KHR) den 15 maj 2018 
h). Mötesnoteringar från Massgruppen NSR 2018-05-31 inklusive bilagor 
i). Årsmötesprotokoll 2018-05-08 - NSVA AB 
j). Regionfullmäktige - Sammanträdesplanering för 2019 
k). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-04-26 
1). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-06-14 
m). Länsstyrelsens beslut med anledning av ansökan om tillstånd till 

kameraövervakning 
n). Protokoll - Extra bolagsstämma NSR 2018-05-16 
o ). Protokoll - Ekonomiska och Tekniska delegationen NSR 2018-06-14 
p). Protokoll - Styrelsemöte NSR 2018-06-15 
q). Protokoll nr. 5 2018 - Styrelsen i Båstadhem AB 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 
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a). Delegationsbeslut- Parkeringstillstånd för rörelsehindrad april-juni 2018 
b ). Delegations beslut - Ekonomichefen tom 2018-06-29 

Beslut 

c). Delegationsbeslut- Teknik- och servicechefen tom 2018-07-04 
d). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan t o m 2018-08-08 
e). Delegationsbeslut- Individ och familj 2018-07-01- 2018-07-31 
f). Delegationsbeslut- HR-avdelningen 2018-08-28 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 214 Dnr KS 000627 /2018 - 600 

Underhåll av offentlig konst 

Scala Bio har i dagsläget renoverats med medel från verksamhetsområde 
teknik och service varför 250 tkr som avsatts i kulturavdelningens budget för 
det ändamålet 2018 skulle kunna användas för ett annat angeläget område 
- renovering av offentlig konst. I budget för 2018 finns 60 tkr avsatta för 
kulturmiljövård vilket innefattar ett vidare område än enbart renovering 
av offentlig konst. Behovet är större än så. 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2018-08-22, 
med tillhörande bilaga. 

Medel i kulturavdelningens budget om 250 tkr som avsatts för renovering av 
Scala Bio istället får användas för renovering av offentlig konst i samverkan 
med verksamhetsområde Teknik och service. 

Bo Wendt (BP): Avslag. 

Ingela Stefansson (S), Christer de la Motte (M), Uno Johansson (C) och 
Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Reservation 

Medel i kulturavdelningens budget om 250 tkr som avsatts för renovering av 
Scala Bio får istället användas för renovering av offentlig konst i samverkan 
med verksamhetsområde Teknik och service. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Medel för renovering av offentlig konst 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att medel i kulturavdelningens budget om 
250 tkr som avsatts för renovering av Scala Bio istället får användas för renovering av offentlig 
konst i samverkan med verksamhetsområde teknik och service. 

Sammanfattning av ärendet 
Scala Bio har i dagsläget renoverats med medel från verksamhetsområde teknik och service 
varför 250 tkr som avsatts i kulturavdelningens budget för det ändamålet 2018 skulle kunna 
användas för ett annat angeläget område - renovering av offentlig konst. I budget för 2018 
finns 60 tkr avsatta för kulturmiljövård vilket innefattar ett vidare område än enbart renove
ring av offentlig konst. Behovet är större än så. 

Bakgrund 
Kommunen har ansvar för cirka elva konstverk i offentlig miljö. Det finns en underhålls budget 
årligen om 60 tkr för kulturmiljövård vilket innefattar mer än offentlig konst. Löpande und
derhåll för några av verken sker också i vägföreningars regi. Turistbyrån har sammanställt en 
Skulptur Tur på sin hemsida. https ://www.bastad.com/sv /skulpturer-i-bastad. Här finns in
formation och bilder. De som inte finns med på sidan är skulpturerna i Grevie och Förslöv av 
paret Kraitz. Dessa anses inte i dagsläget vara i skick att marknadsföras. 

Aktuellt 
Tre av kommunens offentliga konstverk är i akut behov av renovering. Dessa är Femton Love, 
ljushuvudena på kunskapscentrums tak, ett konstverk i Förslöv och ett i Grevie (se bilaga 1) av 
paret Kraitz. 

Kulturavdelningen har fört samtal med verksamhetsområde teknik och service i frågan och 
bedömer att teknik och service endast kan bidra med underhåll av enklare karaktär. Omfat
tande renovering kan heller inte anses ingå i det löpande underhåll som vägföreningarna har i 
uppdrag att sörja för. 

De avancerade renoveringsarbeten som ovan nämnda konstverk kräver behöver resurssättas 
särskilt. De medel som nu frigjorts kan med fördel användas för detta ändamål. 

Kulturavdelningen 
Helene Steinlein, Kulturstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområde teknik och service 
Kommunstyrelsen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilder och text offentlig konst Båstads kommun 
Samråd har skett med: 

180911\7\ha 


