
[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

Sida 

1 av40 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 5 december 2018 kl. 10.00-16.30. 

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 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Thomas Nerd (S) §§ 291-296, Jessica Andersson (S), tjg. ers.§§ 267-290 
Ulf Jiewertz (M), tjg. ers. för Christer de la Matte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
Ib Nilsson (C), tjg. ers. för Uno Johansson (C) 
Håkan Mörnstad (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) §§ 267-290 
Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) §§ 291-296 
Erik Lidberg, tf. kommundirektör 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 291-296 

Ingela Stefansson. Ersättare: Gösta Gebauer. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 11 december 2018 kl. 17.00. 

---4--=_ ~ ~~4"'---+---~-,L--~~,:r~~~~~~----------Paragrafer 

~ 
Bo Wendt ( 

~~ Jttd~ 
Ingela S ansson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdes datum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-12-05 

Från och med 2018-12-12 till och med 2019-01-03 

Henrik Andersson 

§§ 267-296 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

KS § 267 Dnr KS 001412/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 268 Dnr KS 001413/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 269 Dnr KS 001411/2017 - 900 
Informationsärenden 

KS § 270 Dnr KS 001050/2018 - 200 
Detaljplan för Västra Karup 1:28 - Begäran om planbesked 

KS § 271 Dnr KS 000939/2018 - 200 
Detaljplan för del av Torekov 98:146 - Begäran om planbesked 

KS § 272 Dnr KS 001417 /2017 - 315 
Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 (Heden), etapp 3 -Antagande 

KS § 273 Dnr KS 001051/2018 - 300 
Namnsättning av gata inför antagande av detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 (Heden) 

KS § 274 Dnr KS 000099/2017 - 350 
Gång- och cykelväg på banvallen 

KS § 275 Dnr KS 000951/2017 - 300 
Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsområde 

KS § 276 Dnr KS 001485/2016 - 200 
Förlängning av förvaltningsavtal avseende fastigheter med Båstadhem AB 

KS § 277 Dnr KS 000946/2018 - 500 
Avfallstaxa 2019 

KS § 278 Dnr KS 000952/2017 - 500 
Yttrande till Länsstyrelsen på ansökan om utbyggnad av kommunalt VA till fastigheter 
i området Västra Ljungby och Lilla Hult 

KS § 279 Dnr KS 000948/2018 - 500 
Yttrande till Länsstyrelsen på ansökan om utbyggnad av kommunalt VA till fastigheter 
i Viarpshult/Stenhotten 

KS § 280 Dnr KS 001093/2018 - 600 
Genomlysning av skolpeng 

Sida 

2 av40 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



IJl:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2018-12-05 

KS § 281 Dnr KS 001077 /2018 - 903 
Val av representant till Kommunförbundets styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne 

KS § 282 Dnr KS 000394/2018 - 905 
AV Media Skåne -Årsredovisning 2017 

KS § 283 Dnr KS 000744/2018 - 905 

Sida 

3 av40 

Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

KS § 284 Dnr KS 001056/2017 - 700 
Justering av regler för bidrag till pensionärsföreningar 

KS § 285 Dnr KS 000604/2014 - 903 
Revidering av regler för partistöd 

KS § 286 Dnr KS 001060/2018 - 901 
Avveckling av Demokratiberedningen 

KS § 287 Dnr KS 001100/2017 - 900 
Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 

KS § 288 Dnr KS 000578/2018 - 200 
Huvudmannaskap i Båstads kommun 

KS § 289 Dnr KS 000800/2018 - 200 
Överenskommelse om fastighetsreglering av mark i kvarteret Hylle bäcken 

KS § 290 Dnr KS 001505/2016 - 905 
Beslut om undertecknande av förnyad "Överenskommelse om fortsatt finansiering av 
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019, Dnr 1703197" 

KS § 291 Dnr KS 000489/2018 - 906 
Budget 2019 och plan 2020-2021 

KS § 292 Dnr KS 000488/2018 - 500 
Provisorisk återvinningscentral 

KS § 293 Dnr KS 000364/2018 - 800 
Miljöpriset 2018 

KS § 294 Dnr KS 001414/2017 - 900 
Beslutslogg 

KS § 295 Dnr KS 001415/2017 - 900 
Delgivningar 

KS § 296 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



[OJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 267 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

Dnr KS 001412/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av40 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justerings-personen 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 val protokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 11 december kl. 17.00. 

Justerandes si1maturer Utdrae:sbestvrkande 

15, 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 268 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av40 

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: 

Information§ 269 - Kommunens översiktsplan inför granskning. 

Ärende§ 290 - Beslut om undertecknande av förnyad "Överenskommelse 
om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och 
riksfärdtjänstlagen från 2019, Dnr 1703197". 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



rJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 

KS § 269 Dnr KS 001411/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Strukturplan för familjen Helsingborg (Roger Larsson/Kristina Bell) 

b). Kommunens översiktsplan inför granskning (Kristina Bell) 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av40 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

() ( Jl/J 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 270 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

Dnr KS 001050/2018 - 200 

Detaljplan för Västra Karup 1:28 - Begäran om planbesked 

Sida 

7 av40 

Beskrivning av ärendet Inkommen förfrågan om planbesked avseende Västra Karup 1:28. För att kunna 
bygga bostäder på fastigheten måste detaljplan upprättas. 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). I 
samrådshandlingen för kommunens nya översiktsplan (beslutad för samråd 16 
maj 2018) finns inte stöd för bostadsbyggnation på fastigheten. Förvaltningens 
bedömning är utifrån de strategiska dokumenten att det inte är lämpligt att 
planlägga Västra Karup 1:28 som bostadsmark. Förvaltningens 
sammanfattande bedömning grundar sig främst på att marken inte ligger i en 
av kommunens tätorter, inte anses kollektivtrafiknära eller nära kommunal 
service. Bostadsbyggnation på fastigheten inte skulle bidra till att uppfylla de 
strategiska mål som kommunen eftersträvar för att uppnå en hållbar planering 
och utveckling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2018-11-07. 
Inkommet yttrande från sökanden 2018-11-28. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Begäran om detaljplan för Västra Karup 1:28 i Båstads kommun avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Begäran om detaljplan för Västra Karup 1:28 i Båstads kommun avslås. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Datum: 2018-11-07 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 001050/2018 -200 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Västra Karup 1:28, Båstads kommun, Skåne län -
Begäran om planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
1. Kommunstyrelsen avslår begäran om detaljplan för Västra Karup 1:28 i Båstads 

kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Claes Brechensbauer har inkommit med en förfrågan om planbesked avseende Västra Karup 
1:28. För att kunna bygga bostäder på fastigheten måste detaljplan upprättas. 

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). I samrådshandlingen för 
kommunens nya översiktsplan (beslutad för samråd 16 maj 2018) finns inte stöd för 
bostadsbyggnation på fastigheten. Förvaltningens bedömning är utifrån de strategiska 
dokumenten att det inte är lämpligt att planlägga Västra Karup 1:28 som bostadsmark. 

Förvaltningens sammanfattande bedömning grundar sig främst på att marken inte ligger i en 
av kommunens tätorter, inte anses kollektivtrafiknära eller nära kommunal service. 
Bostadsbyggnation på fastigheten inte skulle bidra till att uppfylla de strategiska mål som 
kommunen eftersträvar för att uppnå en hållbar planering och utveckling. 

Bakgrund 
Sökande Claes Brechensbauer har den 25 september 2018 inkommit med en förfrågan 
tillsammans med fastighetsägarna om planbesked avseende Västra Karup 1:28. Sökande 
ansöker om planbesked för att kunna bygga bostäder i form av trygghetsboende. Marken är 
idag inte detaljplanelagd. För att kunna bygga bostäder på fastigheten, enligt förslaget, måste 
detaljplan upprättas. 
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2 (3) 

Planområdet är beläget i Boarp och avgränsas av Mantalsbackan i norr, fastigheterna Västra 
Karup 1:34 och 1:15 i öster, fastigheterna Västra Karup 1:27, 1:19, 1:67 och 1:4 i söder samt 
Västra Karup 1:12 och 1:102 i väster. Fastigheten omfattar cirka 1,4 ha (14 000 m2). 

Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken 
av sandig morän med normalblackig yta. Några kända föroreningar finns ej. 

Planområdet är beläget utanför verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten 
med närmaste anslutet område för vatten och spillvatten cirka 100 meter från 
fastighets gränsen. 

Trafik- och bullerfrågor hanteras under planprocessen. 

Kommunens översiktsplan från 2008 (antagen i KF 2008) och den fördjupade översiktsplanen 
för Norrviken - Kattvik (FÖP) (antagen i KF 2008) pekar ut ytan som lämplig för 
bostadsbebyggelse. I Länsstyrelsen Skånes granskningsyttrande för både översiktsplanen och 
den fördjupade översiktsplanen skriver länsstyrelsen för FÖP att "Vid fortsatt planläggning av 
föreslagna exploateringsområden inom den fördjupade översiktsplanen, kan Länsstyrelsen 
komma att ingripa enligt 12 kap PBL" baserat på att länsstyrelsen inte anser att de kan med 
planhandlingarna som underlag ytterligare kommentera förslagen till utbyggnadsområden. 
Dock har länsstyrelsen i princip inget att erinra mot förslagen i Boarps by, i sitt yttrande på 
FÖP från 2003, trots att länsstyrelsen också framför synpunkter om att kommunen måste 
överväga om de olika föreslagna exploateringarna innebär påtaglig skada på riksintressena och 
att kommunen bör diskutera exploateringarnas innebörd för bland annat 
landskapsbildskyddet. Länsstyrelsen utesluter inte i sitt yttrande från 2003 att de kan komma 
att ingripa i senare planeringsskeden. 

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: 

• Anspråkstagande av jordbruksmark 
• Lägen som ej är kollektivtrafiknära 
• Byggnation där verksamheter, handel och kommunal service ej finns 
• Fritidsbostäder 
• Utbyggnadsområden med ensidigt bostadsbestånd 
• Byggnation i strategiskt viktiga grönområden och grönstråk 

I kommunstyrelsens planprioritering ska planer inte prioriteras i följande fall: 
• Planer som anspråkstar jordbruksmark 
• Planer som syftar till ökad mängdfritidsbebyggelse 
• 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 (500m ->) till utbyggd infrastruktur 
• Planer med längre avstånd (500m ->) till samhällsservice. 

Västra Karup 1:28 berörs av flera av dessa punkter eftersom läget inte kan ses som 
kollektivtrafiknära då endast linje 523 passerar. Linjen är ett tillköp av kommunen för att 
underlätta för gymnasieelever att ta sig till Båstad och bussens tidtabell är anpassad till 
skolans tider. Utan kommunens tillköp skulle endast anropsstyrd trafik erbjudas av 
Skånetrafiken. Fastigheten är belägen på jordbruksmark (klass 6) och kommunal service finns 
inte i närheten. 

Den 16 maj 2018 antog KF samrådshandlingen för kommunens nya översiktsplan. Planen har 
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en mer restriktiv hållning mot bebyggelse som inte är centrum- eller kollektivtrafiknära i 
tätorterna. Inga av områdena från FÖP 2008 är inkluderade i samrådshandlingen. 

Planområdet berörs av riksintressena för rörligt friluftsliv, friluftsliv och 
kustzon/högexploaterad kust. Planområdet behöver inventeras för att kunna bedömas som 
förenligt med riksintressen och regleringar. 

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

Samhällsbyggnad 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2018-09-25 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Mårten Sällberg, tf. Miljöchef 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 271 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

Dnr KS 000939/2018 - 200 

Sida 

8 av40 

Detaljplan för del avTorekov 98:146- Begäran om planbesked 

Beskrivning av ärendet Inkommen förfrågan från fastighetsägarna har den 3 juli 2018 om planbesked 
för seniorboende enligt konceptet "Bovieran Nova" inom en del av fastigheten 
Torekov 98:146. För att kunna bygga bostäder inom fastigheten måste en 
detaljplan upprättas. Planförslaget har stöd i Båstads gällande översiktsplan 
ÖP08 (antagen i KF 2008) som pekar ut området som lämpligt för bostäder. I 
det ännu ej antagna förslaget till ny översiktsplan är ytan inte utpekad som 
lämplig för bostäder. Planläggning av aktuellt område bör föregås ett 
planprogram som visar fastighetens del i en framtida utbyggnad av centrala 
Torekov. För angränsande fastigheter i norr pågår ett planarbete (detaljplan för 
Sunnan 10 m.fl.) som bland annat syftar till att möjliggöra för byggnation av 
bostäder som vänder sig till alla åldersgrupper. Förvaltningen anser att denna 
detaljplan bör genomföras först innan Torekov 98:146 planläggs. 
Förvaltningens samlade bedömning är att det i nuläget inte är lämpligt att 
planlägga del av Torekov 98:146 för bostäder. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2018-10-11, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Begäran om detaljplan för del av Torekov 98:146 avslås. 

Arbetsutskottets förslag Begäran om detaljplan för del av Torekov 98:146 beviljas. 

Yrkande Thomas Andersson (L) med bifall från Ingela Stefansson (S), Inge 
Henriksson (BP), Johan Olsson Swanstein (M) och Gösta Gebauer (C): 
Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att planen 
medverkar till en helhetsbild runt Sunnan 10/"Fabriken" i Torekov, samt att 
planen möjliggör seniorboende för åretruntboende. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att planen medverkar till en 
helhetsbild runt Sunnan 10 /"Fabriken" i Torekov, samt att planen möjliggör 
seniorboende för åretruntboende. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

t5 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-12-05 

KS § 272 Dnr KS 001417 /2017 - 315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 {Heden), etapp 3 
-Antagande 

9 av40 

Planområdet är beläget i norra delen av Hemmeslöv och gränsar i norr till 
Laholms kommun och ett område som i översiktsplanen för Laholm anges som 
utredningsområde. Planområdet gränsar i söder och väster mot befintlig 
bostadsbebyggelse, och i öster mot åkermark. Området omfattar drygt 4,6 ha 
(46 700 kvm) och utgörs av igenväxande betesmark som, innan gator etc. 
anlades söder om planområdet, fungerat som övningsområde för ridldubben. 
Planområdet är beläget cirka 4,5 km från Båstad centrum. Huvudsyftet med 
detaljplanen är att fastställa gatustruktur samt naturområde inom mark som 
idag är planlagd för bostäder (inkl. så kallad kvartersgata). Gällande detaljplan 
omfattas av planbestämmelsen g - "Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska 
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för kvartersgata som ansluter till 
lokalgata samt för gemensamma tekniska anläggningar. Minst två passager för 
gångtrafik mellan kvartersgata och naturmark ska ingå i gemensamhets
anläggningen." därför måste all så kallad kvartersmark för "etapp 3" revideras 
för att planbestämmelsen ska upphöra. I samband med justeringen så utökas 
naturmarken något och högsta tillåtna nockhöjd för bebyggelsen längst i söder 
sänks från möjliga 12,3 m till 10,0 m (dvs 3 våningar). I planförslaget 
möjliggörs även byggnation för teknisk anläggning. Syftet med detaljplanen är 
också att skapa förutsättningar för god och hälsosam livsmiljö i Båstads 
kommun. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark 2018-daterad 2018-11-06 
med tillhörande bilagor. 

Planförslag för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad, antas i 
enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 
2018-11-06. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Planförslag för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad, antas i 
enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 
2018-11-06. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-06 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: KS 001417 /2017 -315 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad, 
Båstads kommun, Skåne län - antagande 

Förslag till beslut 

• Planförslag för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad, antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-11-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i norra delen av Hemmeslöv och gränsar i norr till Laholms kommun 
och ett område som i översiktsplanen för Laholm anges som utredningsområde. Planområdet 
gränsar i söder och väster mot befintlig bostadsbebyggelse, och i öster mot åkermark. Området 
omfattar drygt 4,6 ha ( 46 700 m2) och utgörs av igenväxande betesmark som, innan gator etc 
anlades söder om planområdet, fungerat som övningsområde för ridklubben. Planområdet är 
beläget cirka 4,5 km från Båstad centrum. 
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Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur samt naturområde inom mark som 
idag är planlagd för bostäder (inkl så kallad kvartersgata). Gällande detaljplan omfattas av 
planbestämmelsen g - "Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska vara tillgänglig för gemen
samhetsanläggning för kvartersgata som ansluter till lokalgata samt för gemensamma tekniska 
anläggningar. Minst två passager för gångtrafik mellan kvartersgata och naturmark ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen." därför måste all så kallad kvartersmark för "etapp 3" revideras 
för att planbestämmelsen ska upphöra. I samband med justeringen så utökas naturmarken 
något och högsta tillåtna nockhöjd för bebyggelsen längst i söder sänks från möjliga 12,3 m till 
10,0 m (dvs 3 våningar). I planförslaget möjliggörs även byggnation för teknisk anläggning. 

Syftet med detaljplanen är också att skapa förutsättningar för god och hälsosam livsmiljö i Bå
stads kommun. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse (i olika former) med närhet till såväl 
kollektivtrafik, natur och rekreation vilket främjar både tillgänglighet och folkhälsa. Båstads 
kommuns mål och ambition är bland annat att nybyggnation ska ske på ett så miljöanpassat 
och resurssnålt sätt som möjligt. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018, § 38, att ge Samhällsbyggnad och Teknik & 
Service i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 10:10, Heden, 
etapp 3 samt att ändra detaljplanen. Gällande detaljplanen möjliggör idag både friliggande en
bostadshus, flerbostadshus, gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus. Inom kvarters
marken (B) ska kvartersgata samt gångslingor anordnas. 

Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2018-05-03 till 2018-06-21. Då planförslaget 
drivs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och 
granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
gjordes således inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i 
granskningsförslaget. 

Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende, se 
bilaga 1, Granskningsutlåtande. 

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-08-29 till och med 
2018-09-30. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning sam
manställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett någon större revidering av 
planförslaget inför antagandet. Dock har kompletteringar och förtydliganden gjorts i planbe
skrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1. 

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom t ex 
text under rubriken "Efter samråds- och granskningsskede", omdöpning av planhandlingar 
från "Granskningshandling" till "Antagandehandling". 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-11-06. 

Mot bakgrund av ovanstående samt "Konsekvenser av beslut" föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Bå
stad, Båstads kommun, Skåne län. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Planen möjliggör ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med bostä
der. Området ligger stationsnära, havsnära och inte långt från Båstad centrum - kvaliteter som 
är eftertraktade för många. 

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och 
cykelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Det ger 
också goda förutsättningar att främja vardagsmotion i form av cykelpendling, långpromenader 
eller endast genom att göra det enkelt och gent att gå eller cykla. 

Planområdets tillskott av bostäder med fristående villor på både små och stora tomter och 
gruppbebyggelse med flerfamiljshus vitaliserar området genom att skapa en större variation i 
bebyggelsen. Detta kan även bidra till större variation i den sociala sammansättningen i områ
det. 

Planstrukturen, i kombination med nu gällande detaljplan 1669, med ett lättorienterat rutnäts
system, med många möjliga vägval, allmän platsmark i anslutning till gatunätet ger en tydlighet 
i stadsplanen som främjar känslan av trygghet. 

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

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner" kan uppfyllas. Genom att 
möjliggöra en utbyggnad av bostäder i olika former, genom förtätning och i anslutning till be
fintlig infrastruktur, innebär det god hushållning och effektivt nyttjande av mark 

Ekonomi 
Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen har för avsikt att överlåta 
marken genom markanvisningstävling. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris 
för tomtmarken, vari kostnad för planarbete och infrastruktur ingår. 

Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-11-06 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-11-06 
3. Plankarta, daterad 2018-11-06 
4. Illustrationskarta, daterad 2018-11-06 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 273 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

Dnr KS 001051/2018 - 300 

Namnsättning av gata inför antagande av detaljplan 
för del av Hemmeslöv 10:10 (Heden} 

Sida 

10 av 40 

Beskrivning av ärendet En ny detaljplan ska antas för del av Hemmeslöv 10:10. En utbyggnad enligt 
detaljplanen innebär att en ny gata inom fastigheten Hemmeslöv 10:10 
kommer att anläggas, se kartbilaga. Därmed behövs ett nytt gatunamn 
fastställas. Kommunens namnkommitte anser att Krikonslingan är lämpligt 
med hänsyn till att gatunamnet ej finns i närheten och följer temat med bär och 
frukter inom Heden-området. Krikon växer i Skåne och är en vacker ätbar frukt 
som är antingen blå/lila eller gula. Vidare bedömer Namnkommitten att 
namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och 
stavning enligt svenska stavningsregler. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2018-11-06, 
med tillhörande bilaga. 

Ny väg inom detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3 i Hemmeslöv, 
ska ha gatunamnet Krikonslingan. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ny väg inom detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3 i Hemmeslöv, 
ska ha gatunamnet Krikonslingan. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-06 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Namnkommitten via Camilla Nermark 

Dnr: KS 001051/2018 -300 

Namnsättning av ny gata med anledning av ny detaljplan för del av 
Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta att: 

1 (1) 

I. ny väg inom detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv, ska ha gatu
namnet Krikonslingan. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny detaljplan ska antas för del av Hemmeslöv 10:10. En utbyggnad enligt detaljplanen inne
bär att en ny gata inom fastigheten Hemmeslöv 10:10 kommer att anläggas, se kartbilaga. 
Därmed behövs ett nytt gatunamn fastställas. 

Kommunens namnkommitte anser att Krikonslingan är lämpligt med hänsyn till att gatunam
net ej finns i närheten och följer temat med bär och frukter inom Heden-området. Krikon växer 
i Skåne och är en vacker ätbar frukt som är antingen blå/lila eller gula. 

Vidare bedömer Namnkommitten att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

Namnkommitten genom 

Camilla N ermark 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till 
Namnkommitten genom kulturstrategen, Helene Steinlein 
Kart/GIS-enheten 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1-kartbilaga 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 11av40 

KS § 274 Dnr KS 000099/2017 - 350 

Gång- och cykelväg på banvallen 

Beskrivning av ärendet I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun 
banvallen. Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan 
Grevie och Båstad. Förvaltningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. 
Leden föreslås få olika standarder utmed sträckan. I takt med att kommunen 
genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktningsdokument Förslöv och 
Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av de före 
detta stationsområdena. Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och 
rekreationsled bör fortsätta. Dock måste beslut tas om standard och sträckning 
för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med projektet. Görs inga åtgärder 
kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de åtgärder som utfördes inom 
etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en bra referens och även en 
relativt god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit väldigt uppskattad och 
nyttjas av många. Behov och standard kan variera för resterande delsträckor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelser från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterade 2018-09-03 och 2018-10-10, med tillhörande bilagor. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendet återremitteras och anpassas efter Samverkan 
för Bjäres budget. 

Ajournering 

Propositionsordning 

Omröstningsresultat 

Proposition 

Bo Wendt (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet 
ska avgöras idag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Ärendet ska avgöras idag. 
NEJ - Ärendet ska återremitteras. 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
förvaltningens och arbetsutskottets förslag. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2018-12-05 12 av 40 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Håkan Mörnstad (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

lb Nilsson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen 
till gång-, cykel och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: 

- Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

- Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 
meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. 

- Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare 
offentlig toalett anordnas. 

- Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad 
led. 

- Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förs löv utformas likt etapp 
1 med 3 meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs 
belysning. 

- Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 

Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och 
söderut färdigställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs 
under 2020. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

() r {;r/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Reservation 

2018-12-05 13 av40 

2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 
(Dnr KS 000313/2015-315) samt utifrån Inriktningsdokument Förslöv 
planera för utveckling av de båda före detta stationsområdena i Grevie 
respektive Förslöv. Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för 
det före detta stationsområdet i Förslöv. 

3. Beslutspunkter ovan förutsätter att medel anslås i kommande budget. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att i pågående detaljplanearbete för 
Hemmeslöv 5:9 (Dnr KS 000668/2016-315) undersöka möjligheterna 
till angöringsyta för gång- cykel- och rekreationsleden längs banvallen samt 
vidare koppling av leden till befintligt gång- cykelväg längs inre Kustvägen. 
Angöringsytan bör innefatta parkeringsmöjligheter för hästtransporter. 

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-03 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Fortsättning Banvallen 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen till gång-, cykel 
och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: · 

-Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 1,5 
meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 
1,5 meter stenmjöl. 

-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare offentlig toalett 
anordnas. 

-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad led. 

-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 

Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och söderut färdig
ställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs under 2020. 

2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 000313/2015-315 samt 
utifrån Inriktningsdokument Förslöv planera för utveckling av de båda före detta stationsom
rådena i Grevie respektive Förslöv. Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för det 
före detta stationsområdet i Förslöv. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. Ban
vallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan Grevie och Båstad. Förvalt
ningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. Leden föreslås få olika standarder utmed 
sträckan. I takt med att kommunen genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktnings
dokument Förslöv och Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av 
de före detta stationsområdena. 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). 
Idag kvarstår endast banvallen som är cirka 14 km lång. Banvallen är både enkel och lämplig 
att utforma till cykel- och rekreationsled. Trots att Bjärehalvön är väldigt kuperad är lutningen 
som mest endast 12 promille längs banvallen. Åtgärden innebär att hela eller delar av den 14 

{), /;hl 
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km långa banvallen byggs om till en cykel- och rekreationsled. Utmed vissa delar av sträckan 
planeras för att ridning ska vara tillåten. Den första etappen som är mellan Grevie och Båstad 
utfördes under våren och sommaren 2018. Under arbetet med Inriktningsdokument Förslöv 
och Grevie pekades banvallen ut som ett viktigt cykelstråk i, och mellan, de båda orterna. Det 
långsiktiga arbetet strävar mot att bjäreborna på ett tryggt och bekvämt sätt ska kunna cykla 
mellan Förslöv, Grevie, Båstad och Hemmeslöv på den nedlagda banvallen. 

Aktuellt 
Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och rekreationsled bör fortsätta. Dock måste 
beslut tas om standard och sträckning för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med pro
jektet. Görs inga åtgärder kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de åtgärder som ut
fördes inom etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en bra referens och även en relativt 
god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit väldigt uppskattad och nyttjas av många. Behov och 
standard kan variera för resterande delsträckor. Förvaltningens förslag beskrivs närmare i 
bilagd PM. Utifrån resonemanget i bilagd PM föreslås att: 

-Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 1,5 
meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1med3 meter asfalt och 
1,5 meter stenmjöl 

-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare offentlig toalett 
anordnas. 

-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad led. 

-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 1med3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 

Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och söderut färdig
ställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs under 2020. 

Förvaltningen bör i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 000313/2015-315 samt uti
från Inriktningsdokument Förslöv planera för utveckling av de båda före detta stationsområ
dena i Grevie respektive Förslöv. Vidare ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång-, 
cykel- och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och målpunkter. Förvaltningen före
slås att i ett nytt ärende söka planbesked för det före detta stationsområdet i Förslöv. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom tillkomst av leden ökar tillgängligheten till den vackra naturen på Bjärehalvön. Inom 
såväl Förslöv, Grevie och Båstad finns stora arbetsgivare där en del av de anställda skulle 
kunna ersätta bilresor med cykelpendling. Längs sträckan finns ett flertal målpunkter somt ex 
träningsanläggningar, köpcentrum, bostadsområden, rekreationsområden samt tågstationer i 
Båstad och Förslöv. Leden har också en potential i ett regionalt perspektiv. 

Verksamhet 
Omvandling av banvallen enligt ovan innebär ett utökat skötseluppdrag för förvaltningen. 
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Ekonomi 
En preliminär kostnadsuppskattning återfinns inom bilagd PM. Åtärder som föreslås 
genomföras under 2019 bedöms kosta ca 7 mkr. Åtgärder under 2020 bedöms kosta 4 mkr. 

De årliga driftskostnaderna för ovan förslag bedöms till ca 100 tkr innefattande kostnader för 
belysning samt vintervägvållning mellan Lyavägen och Entre Båstad samt Vistorpsvägen till 
Mercurivägen. 

Eftersom budget för 2019 i skrivande stund inte är beslutad föreslås finansiering av kostnader 
hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

Barnkonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett barnperspektiv då det tillskapas gång- och cykelvägar som 
är separerade från biltrafik. 

Miljökonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett miljöperspektiv eftersom förutsättningarna för 
cykelpendling och lokal rekreation främjas. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör. 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik- och service 
Samhällsbygg 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
PM Gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, Etapp 2. 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-10 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000099/2017-350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Gång- och cykelväg på banvallen - parkering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1 (2) 

Förvaltningen får i uppdrag att i pågående detaljplanearbete för Hemmeslöv 5:9 (Dnr KS 
000668/2016 - 315) undersöka möjligheterna till angöringsyta för gång- cykel och rekreat
ionsleden längs banvallen samt vidare koppling av leden till befintligt gång- cykelväg längs inre 
Kustvägen. Angöringsytan bör innefatta parkeringsmöjligheter för hästtransporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel
och ridvägen på banvallen. Befintlig parkering med koppling till den nya leden finns redan 
idag direkt väster om Nötte backar. Vidare kan man parkera i Grevie direkt norr om Gimlevä
gen och förlag på ytterligare parkeringsmöjligheter föreslås i anslutning till det före detta stat
ionsområdet i Grevie. I norra delen av leden i anslutning till Entre Båstad finns ett pågående 
detaljplaneuppdrag varför det bedöms olämplig att i detta skede anlägga parkeringsplats här. 
Dock föreslås att detta inarbetas i pågående planuppdrag. 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 hanterades ärende avseende etappindelning 
och standard för eventuell fortsatt utbyggnad av banvallen till gång-, cykel- och rekreationsled 
(KS § 228). Ärendet återremitterades och hänsköts till budgetberedning. Vidare beslutades att 
förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram 
förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel-
och ridvägen på banvallen. Denna skrivelse avser det sistnämnda uppdraget. 

Aktuellt 
I ärendet avseende fortsatt arbete med banvallens utveckling beskrevs föreslagna åtgärder i en 
PM som bilaga till tjänsteskrivelse. 

Befintlig parkering med koppling till den nya leden finns redan idag direkt väster om Nötte
backar. Här kan man parkerat ex hästtransporter och ta sig via den nyanlagda grusvägen upp 
till leden. Vidare kan man parkera i Grevie direkt norr om Gimlevägen. Det föreslås även i 
tjänsteskrivelsen att ytterligare parkering ska anläggas i anslutning till lastkajen i Grevie vid 
det före detta stationsområdet. På så vis finns det redan angöringsmöjligheter. Se bilaga 1. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 framkom muntligen önskemål om parke
ringsmöjligheter i anslutning till Entre Båstad. För detta område finns ett planuppdrag (Dnr KS 
000668/2016 - 315). Utvecklingen av området är därför osäker varför några större åtgärder 
här bedöms olämpligt. 

Trots det pågående planuppdraget är det såklart möjligt att anordna provisorisk parkering 
inom ytan. Den platsen som bedöms med lämplig redovisas i bilaga 2. Enligt detta alternativ 
parkeras fordonen på den befintliga grusytan i områdets östra del. Angöring får anläggas upp 
till banvallen. I tidigare förslag är det tänkt att leden ska avslutas längre västerut varför detta 
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förslag innebär att banvallen måste iordningsställas ytterligare drygt 200 m. Dock räcker det 
här med mindre åtgärder utan asfalt. Merkostnad bedöms till ca 200 tkr. 

Med beaktande av det pågående planuppdraget för området söder om Entre Båstad föreslås att 
avvakta anläggande av parkeringsyta inom detta område. Det bedöms mer lämpligt att utreda 
frågan vidare inom ramen för detaljplanerarbetet. Vidare bör inom samma plan kopplingen av 
leden till befintlig gång- cykelväg längs inre Kustvägen inom planuppdrag studeras. 

Utöver ovan angiven plats kan det finnas andra områden på privat mark där det kan vara möj
ligt att ha parkering i framtiden; 

1. Infarten till det före detta stenbrotten ligger i direkt anslutning till banvallen. När området är 
återställt skulle denna ytan kunna vara lämplig. 
2. Även parkeringen vid stationsterassen ligger i direkt anslutningen till banvallen och är en 
lämplig angöringsplats. 

Förvaltningen kommer ha dialog med dessa två markägare vid en eventuell fortsättning av 
gång- cykel och rekreationsled på banvallen. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Parkering utmed banvallen 
Bilaga 2. Möjlig plats för provisorisk parkering vid Entre Båstad 

Ingemar Lundström 
Teknik- och service 

/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 275 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

Dnr KS 000951/2017 - 300 

Sida 

14 av 40 

Medborgarförslag- Uppsnyggning av Grevie stationsområde 

Beskrivning av ärendet I Grevie tätort finns stora öppna områden. Området pekas i 
"Inriktningsdokument Grevie samhälle" ut för centrumbildning samt 
grönstråk/gång- och cykelväg längs banvallen. Området är vidare angivet som 
möjligt för blandad bebyggelse. Det föreslås vidare ett socialt centrum på det 
före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson. Det anges att 
platsen har en stor potential för att bli en ny mötesplats samt fungera som nav 
för att knyta ihop olika målpunkter. Det föreslås vidare i 
inriktningsdokumentet att aktivitetshus anordnas samt park och grönytor med 
plats fört ex stadsodling, bocciabana, skateramp, basketkorg. I anslutning till 
banvallen föreslås också att en parkeringsplats anordnas. I samband med att 
Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. 
Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan Grevie och 
Båstad. Planering pågår för resterande sträcka. Medborgarförslag har inkommit 
beträffande iordningställande av Grevies före detta stationsområde. 
Förvaltningen föreslår att åtgärder i enlighet med medborgarförslaget beaktas 
inom ramen för strukturplan för Böske 37:1 (KS 000313/2015-315). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2018-09-03, med tillhörande bilagor. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 
(KS 000313/2015-315) planera för utveckling av det före detta 
stationsområdet i Grevie. Vidare ska i detta arbete planeras för att 
föreslagen gång- cykelbana och rekreationsled kopplas till övrig 
infrastruktur och målpunkter. 

2. Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevie före detta 
stationsområde iordningställs provisoriskt i avvaktan på att 
strukturplan tagits fram och området detaljplanelagts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-03 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: 000951/2017 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag beträffande uppsnyggning av Grevie stationsområde samtidigt som gång
och cykelvägen Grevie-Dala anläggs 

Förslag till beslut 

KS beslutar att medborgarförslaget bifalls i enlighet med följande: 

1. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 (KS 000313/2015-315) pla
nera för utveckling av det före detta stationsområdet i Grevie. Vidare ska i detta arbete plane
ras för att föreslagen gång- cykelbana och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och 
målpunkter. 

2. Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevie före detta stationsområde iord
ningställs provisoriskt i avvaktan på att strukturplan tagits fram och området detaljplanelagts. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. Ban
vallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan Grevie och Båstad. Planering 
pågår för resterande sträcka. Medborgarförslag har inkommit beträffande iordningställande av 
Grevies före detta stationsområde. Förvaltningen föreslår att åtgärder i enlighet med medbor
garförslaget beaktas inom ramen för strukturplan för Böske 37: 1 (KS 000313/2015-315). 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv) . 
Idag kvarstår endast banvallen som är cirka 14 km lång. Banvallen är både enkel och lämplig 
att utforma till cykel- och rekreationsled. Trots att Bjärehalvön är väldigt kuperad är lutningen 
som mest endast 12 promille längs banvallen. Åtgärden innebär att hela eller delar av den 14 
km långa banvallen byggs om till en cykel- och rekreationsled. Utmed vissa delar av sträckan 
planeras för att ridning ska vara tillåten. Den första etappen som är mellan Grevie och Båstad 
utfördes under våren och sommaren 2018. 

Medborgarförslag har inkommit beträffande iordningställande av Grevies före detta stations
område, se bilaga 1. Kommunfullmäktige har 2017-11-22 beslutat att "Beslut om medborgar
förslaget delegeras till kommunstyrelsen". Beslutet ska delges kommunfullmäktige. 

Aktuellt 

I Grevie tätort finns stora öppna områden. Området pekas i "Inriktningsdokument Grevie sam
hälle" ut för centrumbildning samt grönstråk/gång- och cykelväg längs banvallen. Området är 
vidare angivet som möjligt för blandad bebyggelse. Det föreslås vidare ett socialt centrum på 
det före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson. Det anges att platsen har en 
stor potential för att bli en ny mötesplats samt fungera som nav för att knyta ihop olika mål
punkter. Det föreslås vidare i inriktningsdokumentet att aktivitetshus anordnas samt park och 
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grönytor med plats fört ex stadsodling, bocciabana, skateramp, basketkorg. I anslutning till 
banvallen föreslås också att en parkeringsplats anordnas. 

Aktuellt medborgarförslag anknyter till ideerna i inriktningsdokumentet. Bland annat fram
hålls önskan om park med rastplats med bord och bänkar, en grillplats, gungställning mm. 

Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevies före detta stationsområde iordning
ställs provisoriskt i avvaktan på att området har detaljplanelagts. På så vis minskas risken för 
att åtgärder genomförs som sedan måste göras om. Åtgärder som föreslås i aktuellt medbor
garförslag beaktas inom ramen för strukturplan Böske 37:1 (KS 000313/2015-315). Vidare 
ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång- cykelbana och rekreationsled kopplas till 
övrig infrastruktur och målpunkter. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Föreslagna åtgärder enligt medborgarförslag bedöms skapa ett mervärde för boende i Grevie 
samt besökande. 

Verksamhet 
Om ideerna realiseras innebär det ett skötselansvar för kommunen. 

Ekonomi 
Åtgärderna i dess helhet har inte kostnads bedömts. 

Barnkonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett barnperspektiv. 

Miljökonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett miljöperspektiv eftersom förutsättningarna för 
cykelpendling och lokal rekreation främjas. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör. 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik- och service 
Samhällsbygg 
Kommunfullmäktige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef. 



rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2018-12-05 

KS § 276 Dnr KS 001485/2016 - 200 

Förlängning av förvaltningsavtal avseende fastigheter 
med Båstad hem AB 

15 av 40 

Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. 
Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett förvaltningsavtal som gäller till och med 
2018-12-31. 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag till 
förvaltningen att utreda och komma med förslag på organisation för förvaltning 
av kommunens fastigheter. Då utredningen pågår om framtida organisation för 
förvaltning av kommunens fastigheter så föreslår förvaltningen att nuvarande 
förvaltningsavtal förlängs att gälla till och med för 2019-04-30. Kommun
fullmäktige beslutade 2010 att all fastighetsförvaltning inom den kommunala 
koncernen ska samordnas och utföras av Båstadhem. För att reglera hur 
fastighetsförvaltningen ska utföras samt hur Båstadhem ska ersättas 
upprättades ett förvaltningsavtal mellan Båstadhem och kommunen. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 
daterad 2018-11-19. 

1. Förlängning av nuvarande förvaltningsavtal godkänns att gälla 
till och med 2019-04-30. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna förlängningen. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L), Johan Olsson Swanstein (M) och Bo Wendt (BP): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förlängning av nuvarande förvaltningsavtal godkänns att gälla 
till och med 2019-04-30. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna förlängningen. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-19 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: 0001485-2016-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förvaltning av kommunens fastigheter - förlängning av 
förva ltn i ngsavta I. 

Förslag till beslut 

1. Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal att gälla till och med 2019-04-30. 
2. Uppdra åt kommundirektör att unde1teckna förlängningen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett 
förvaltningsavtal som gäller till och med 2018-12-31. 
2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag till förvaltningen att uh·eda och komma med förslag på 
organisation för förvaltning av kommunens fastigheter. 
Då utredningen pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens fastigheter så föreslår förvalt
ningen att nuvarande förvaltningsavtal förlängs att gälla till och med för 2019-04-30. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 20 I 0 att all fastighetsförvaltning inom den kommunala koncernen ska samord
nas och utföras av Båstadhem. För att reglera hur fastighetsförvaltningen ska utföras samt hur Båstadhem ska 
ersättas upprättades ett förvaltningsavtal mellan Båstadhem och kommunen. 
Förvaltningsavtalet upphör 2018-12-31. 
Förvaltningen har ett pågående uh·edningsuppdrag avseende hur förvaltningen av de kommunala fastigheterna 
ska bedrivas framgent. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-02-14 och gav förvaltningen i uppdrag att inhämta mer kun
skap från andra aktörer, hur "låser" kommunen ägandet av fastigheterna i ett dotterbolag till Båstadhem så att 
de inte blir föremål för handel och ta fram en ekonomisk analys för ombildningskostnaden för kommunens 
fastigheter samt stämpelskatt och gör en bedömning utifrån möjliga lösningar. 

Aktuellt 
Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett 
förvaltningsavtal som gäller till och med 2018-12-31 . 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016 i uppdrag till förvaltningen att utreda och komma med förslag på 
organisation för förvaltning av kommunens fastigheter. Uh·edningen pågår efter att Kommunstyrelsen har åter
remitterats den till förvaltningen för att kompletteras. Under tiden som utredningen pågår måste nuvarande 
förvaltningsavtal förlängas . Förvaltningen föreslår att nuvarande förvaltningsavtal förlängs att gälla till och 
med 2019-04-30. 

Konsekvenser av beslut 

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

Teknik och service 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Båstadhem 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 16 av40 

KS § 277 DnrKS000946/2018-500 

Avfallstaxa 2019 

Beskrivning av ärendet NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan 
börjar gälla den 1 april 2019. Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad 
avfallstaxa för 2019. I tillhörande beslutsunderlag finns ett PM från NSR som 
tar upp förändringarna jämfört med nu gällande taxa. I årets taxeförslag 
fortsätter satsningen på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka ännu fler 
villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl. För flerfamiljs
fastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl rejält samtidigt 
som priset för restavfallskärl behålls på samma nivå som under 2018. 
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att 
utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska 
behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att 
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt som 
mängden restavfall minskar. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande 
innehåller uppemot 50 % matavfall och återvinningsmaterial. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-16, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Avfallstaxan 2019 från NSR antas. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2019-04-01. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Avfallstaxan 2019 från NSR antas. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2019-04-01. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2018-12-05 

KS § 278 Dnr KS 000952/2017 - 500 

Yttrande till Länsstyrelsen på ansökan om utbyggnad 
av kommunalt VA till fastigheter i området Västra Ljungby 
och Lilla Hult 

17 av 40 

Länsstyrelsen har inkommit med en begäran om yttrande över en ansökan om 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till fastigheter i området Västra 
Ljungby och Lilla hult. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-11-07, 
med tillhörande bilagor. 

1. Kommunstyrelsen står bakom NSVA:s yttrande (bilaga) och antar detta 
som sitt eget. 
2. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen. 

Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen står bakom NSVA:s yttrande (bilaga) och antar detta 
som sitt eget. 

2. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-07 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr:KS000952/2017 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande till Länsstyrelsen på ansökan om utbyggnad av kommunalt VA 
till fastigheter i området Västra Ljungby och Lilla Hult 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen står bakom NSVAs yttrande (bilaga) och antar detta som sitt eget. 
2. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har inkommit med en begäran om yttrande över en ansökan om utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp till fastigheter i området Västra Ljungby och Lilla hult. 

Bakgrund 
I slutet av 2016 gjorde NSVA tillsammans med representanter för Teknik & Service, 
Planavdelning och Miljöavdelningen en översyn av strategin och tidplanen för utbyggnad av 
kommunalt VA på lands-bygden. Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, 
långsiktig och hållbar VA-planering för hela kommunen, oavsett om de ansluts till kommunalt 
VA eller en väl fungerande gemensam anläggning. I strategin har de områden i Båstads 
kommun identifierats som med tanke på hälsa och miljö har behov av en kommunal VA
lösning. I områden där det inte är miljömässigt och samhälls-ekonomiskt hållbart att bygga ut 
ledningsnätet ska istället krav ställas på fastighetsägarna att åtgärda sina enskilda 
avloppslösningar, gärna gemensamt. Den nya strategin som antogs av KF 2017-02-15, 
innefattar tio utbyggnadsområden och sträcker sig fram till år 2030. Till det kommer 
Öllövsstrand som kommunen har blivit förelagd att bygga ut kommunalt VA till senast 
sommaren 2020. 

Företrädare för Västra Ljungby och Lilla Hults Vatten, Avlopp och Bredbandsförening har 
sedan 2016 varit i kontakt med NSVA och Båstads kommun för att diskutera förutsättningarna 
för en anslutning till kommunalt spillvattennät som samfällighet. Samfälligheten har 
framförallt två alternativ för utbyggnad, antingen till 18 fastigheter som ligger närmare Stora 
Hult eller till ca 70 fastigheter som ligger utspridda mellan Stora Hult och Förslöv. NSVA har 
meddelat att kapacitet saknas i pump-stationer och ledningsnät för att ansluta 70 fastigheter, 
däremot kan en samfällighet på 18 fastigheter godkännas under vissa villkor. 

Aktuellt 
Det aktuella området, Västra Ljungby och Lilla Hult, är inte ett prioriterad utbyggnadsområde 
inom ramen för landsbygdsstrategin. För de fastigheter som ingår i Västra Ljungby och Lilla 
Hult Vatten-, Avlopps- och Bredbandsförening ligger den kommunala anslutningspunkten cirka 
700-800 meter från närmsta bostadshus. Utöver det varierar avstånd mellan bostadshusen 
mellan ca 60 och 400 meter. En utbyggnad av kommunalt VA till Västra Ljungby och Lilla Hult 
innebär att tre kilometer ledningar behöver anläggas för att betjäna 18 fastigheter. De långa 



2 (2) 

ledningslängderna fördelat på få fastigheter innebär stor risk för omsättningsproblem, både på 
spillvatten- och vattenledningsnätet. 

Det anses varken miljömässigt eller samhällsekonomiskt försvarbart att VA-kollektivet ska 
bekosta en utbyggnad, utan det finns andra områden som har ett större behov av en kommunal 
landsbygdsinvestering. Vi ser dock positivt på att fastighetsägarna går ihop och gemensamt 
försöker hitta hållbara lösningar för sin vatten- och avloppsförsörjning 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen, Lst 
Yttrande från NSVA 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2018-12-05 

KS § 279 Dnr KS 000948/2018 - 500 

Yttrande till Länsstyrelsen på ansökan om utbyggnad av 
kommunalt VA till fastigheter i Viarpshult/Stenhotten 

18 av40 

Länsstyrelsen har inkommit med en begäran om yttrande över en ansökan 
om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till 25 fastigheter i området 
Viarpshult/Stenhotten. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson daterad 2018-11-06 
med tillhörande bilagor. 

1. Kommunstyrelsen står bakom NSVA:s yttrande (bilaga) och antar detta 
som sitt eget. 
2. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen. 

Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen står bakom NSVA:s yttrande (bilaga) och antar detta 
som sitt eget. 

2. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-06 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr:KS000948/2018 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande till Länsstyrelsen på ansökan om utbyggnad av kommunalt VA 
till fastigheter i Viarpshult/Stenhotten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen står bakom NSVAs yttrande (bilaga) och antar detta som sitt 
eget. 

2. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har inkommit med en begäran om yttrande över en ansökan om utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp till 25 fastigheter i området Viarpshult/Stenhotten. 

Bakgrund 
I slutet av 2016 gjorde NSVA tillsammans med representanter för Teknik & Service, 
Planavdelning och Miljöavdelningen en översyn av strategin och tidplanen för utbyggnad av 
kommunalt VA på landsbygden. Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, 
långsiktig och hållbar VA-planering för hela kommunen, oavsett om de ansluts till kommunalt 
VA eller väl fungerande gemensam anläggning. I strategin har de områden i Båstads kommun 
identifierats som med tanke på hälsa och miljö har behov av en kommunal VA-lösning. I 
områden där det inte är miljömässigt och samhällsekonomiskt hållbart att bygga ut 
ledningsnätet ska istället krav ställas på fastighetsägarna att åtgärda sina enskilda 
avloppslösningar, gärna gemensamt. 

Den nya strategin som antogs av KF 2017-02-15, innefattar tio utbyggnadsområden och 
sträcker sig fram till år 2030. Till det kommer Öllövsstrand som kommunen har blivit förelagd 
att bygga ut kommunalt VA till senast sommaren 2020. 

Våren 2018, i samband med att Trafikverket byggde cykelväg mellan Förslöv och Fogdarp, 
lades det VA-ledningar fram till en anslutningspunkt för ett möjliggöra för en framtida VA
samfällighet att ansluta sig på det kommunala VA-nätet. 

Aktuellt 
Viarpshult/Stenhotten är inte ett prioriterat utbyggnadsområde inom ramen för 
landsbygdsstrategin. Höga drift- och investeringskostnader för utbyggnaden gör att det anses 
vara varken miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart med en utbyggnad enligt ansökan. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Båstads kommun 



2 (2) 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen, Lst 28845-2018 

Yttrande från NSVA ang. avloppsfrågan Stenhotten/Viarpshult (Lst 28845-2018) 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

2018-12-05 19 av 40 

KS § 280 Dnr KS 001093/2018 - 600 

Genomlysning av skolpeng 

Båstads kommun fördelar i dag skolpengen utifrån antalet elever. Individuell 
bedömning görs endast vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens "Beslut 
för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun" från 
2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller författningens krav vad 
gäller resursfördelningen av skolpengen. Resurser ska fördelas utifrån 
elevernas behov och förutsättningar, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett fram 
till att förvaltningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen genom att 
använda socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildnings bakgrund 
i förskoleklass och grundskola och i förskolan barnens ålder och vistelsetid. 

Prototokoll från Utbildningsnämnden 2018-12-04. 
Tjänsteskrivelse från tf. skolchef Margaretha Ekelund-Svensson, 
daterad 2018-10-29, med tillhörande bilagor. 

1. Skolpengen för 2018 inklusive uppräkning för löneökningar gäller 
även för 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2019 arbeta fram ett eller flera 
förslag på ett hållbart skolpengssystem. Förslaget till DN-nämndens möte 
senast april 2019. 

3. Socioekonomiska faktorer, barns och elevers vistelsetid/undervisningstid 
samt enheternas storlek ska vägas in i arbetet med nya skolpengssystemet. 

4. Hanteringen och fördelningen av tilläggsbeloppet ska vägas in i arbetet. 

5. Frågan om enheternas över- och underskott hanteras i samband med 
skolpengssystemet. 

6. Den 1 juli 2019 införs det nya skolpengssystemet. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



rllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-12-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Skolpengen för 2018 inklusive uppräkning för löneökningar gäller 
även för 2019. 

20 av 40 

2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2019 arbeta fram ett eller flera 
förslag på ett hållbart skolpengssystem. Förslaget till UN-nämndens möte 
senast april 2019. 

3. Socioekonomiska faktorer, barns och elevers vistelsetid/undervisningstid 
samt enheternas storlek ska vägas in i arbetet med nya skolpengssystemet. 

4. Hanteringen och fördelningen av tilläggsbeloppet ska vägas in i arbetet. 

5. Frågan om enheternas över- och underskott hanteras i samband med 
skolpengssystemet. 

6. Den 1 juli 2019 införs det nya skolpengssystemet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 281 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

Dnr KS 001077 /2018 - 903 

Val av representant till Kommunförbundets styrgrupp för 
gymnasiesamverkan i Skåne (Kompletterat) 

Sida 

21 av40 

Beskrivning av ärendet Sedan 2007 finns en styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra 
Blekinge och sedan 2009 finns en styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i 
Skåne. Dessa grupper sammanträder tillsammans. Då Båstad har olika nämnder 
för gymnasiefrågor och vuxenutbildningsfrågor har kommunen rätt att 
utse en representant per verksamhet. Till styrgruppen finns knuten en 
tjänstemannagrupp. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2018-12-04, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen väljer Johan Olsson Swanstein (M) till representant 
i styrgruppen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen väljer Johan Olsson Swanstein (M) till representant 
i styrgruppen. 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2018-12-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson, Bildningschef 

Dnr: KS 001077 /2018-903 

Vuxenutbildningssamverkan i Skåne - val av politisk representation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen väljer Johan Olsson Swanstein (M) till representant i styrgruppen. 

Bakgrund 

1 (1) 

Sedan 2007 finns en styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge och sedan 
2009 finns en styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne. Dessa grupper sammanträ
der tillsammans. Då Båstad har olika nämnder för gymnasiefrågor och vuxenutbildningsfrågor 
har kommunen rätt att utse en representant per verksamhet. Till styrgruppen finns knuten en 
tjänstemannagrupp. 

Aktuellt 
Val sker med anledning av ny mandatperiod. 
Samverkan förekommer idag mellan kommuner och grupper av kommuner inom vuxenutbild
ningen bland annat i frågor som rör yrkesutbildning för vuxna, utveckling av den kommunala 
vuxenutbildningen i allmänhet, valideringsfrågor, upphandlingar och avtal samt information 
och marknadsföring. 

Konsekvenser av beslut 
Styrgruppen kan ge vägledning och stöd åt verksamheterna och utrymme för diskussioner 
kring utvecklingsfrågor. 

Beslutet ska expedieras till: 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Henrik Andersson, Bildningschef 
Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 22 av 40 

KS § 282 DnrKS000394/2018-905 

AV Media Skåne -Årsredovisning 2017 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 
medlemskommuner och ytterligare 11 kommuner. AV Media är en pedagogisk 
och teknisk resurs för förskola och skola som arbetar för att inspirera hur 
digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa givande 
undervisning. Revisorerna ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot 
lagstiftningen men gör samtidigt bedömningen att direktionen tagit allvarligt 
på kritiken och att man avser att anpassa verksamheten till gällande 
lagstiftning. Revisorerna riktar en anmärkning mot direktionen för icke lagenlig 
verksamhet och man förväntar sig att direktionen ska ta fram en handlingsplan 
för hur anpassning av verksamheten ska ske. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-11-15, med 
tillhörande bilagor. 

1. Uppmana direktionen att säkerställa att verksamheten ryms inom gällande 
lagstiftning. 
2. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2017. 
3. Bokslut och verksamhets berättelse för 2017 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Uppmana direktionen att säkerställa att verksamheten ryms inom gällande 
lagstiftning. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2017. 

3. Bokslut och verksamhets berättelse för 2017 läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



JjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 

KS § 283 DnrKS000744/2018-905 

Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal 
och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

23 av 40 

Beskrivning av ärendet Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (pub!) ("Kommuninvest"). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 
att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-11-15, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

1. Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 
1996 ("Borgensförbindelsen"), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (pub!) 
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Båstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari Båstads kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

4. Utse från och med 2019-01-01 tillträdande kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein och ekonomichef Elisabet Edner att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-12-05 24 av40 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 
1996 ("Borgensförbindelsen"), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

2. Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari Båstads kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

4. Utse från och med 2019-01-01 tillträdande kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein och ekonomichef Elisabet Edner att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Justerandes sir:naturer Utdrar:sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-15 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000744/2018-905 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar av
seende derivat 

Förslag till beslut 

1. Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 1996 ("Borgens
förbindelsen"), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt 
att Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åt
gärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 no
vember 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av med
lemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 no
vember 2011, vari Båstads kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avse
ende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse från och med 2019-01-01 tillträdande kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein och ekonomichef Elisabet Edner att för kommunens räkning underteckna alla hand
lingar med anledning av detta beslut. 

Bakgrund 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotter
bolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin 
upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar 
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbin
delse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Båstads kommun utfärdade sin borgens
förbindelse den 15 maj 1996 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäk
tige den 28 oktober 2009. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests 
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den 
praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alter
nativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Gil
tighetstiden för Båstads kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. 
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen 
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och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket 
stor vikt att Båstads kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar 
ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommu
ninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av 
avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verk
samhet. Båstads kommun undertecknade Regressavtalet den 14 november 2011 och Garanti
avtalet den 14 november 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindel
sen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för 
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i sam
band med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar 
såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar tecknar 
borgensförbindelse. Godkänns inte förlängningen av borgen minskar kommunens möjligheter 
att ta lån till bästa möjliga ränta. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kom
muninvests motpartsexponering avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgens
förbindelse. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2018-12-05 25 av40 

KS § 284 Dnr KS 001056/2017 - 700 

Justering av regler för bidrag till pensionärsföreningar 

Den 5 september fattade kommunstyrelsen beslut om nya regler för bidrag till 
pensionärsföreningar enligt förvaltningens förslag. Efter detta har det 
inkommit synpunkter från pensionärsföreningarna om att sista datum för 
ansökan om bidrag är för tidigt på året med hänsyn till vilka handlingar som 
ska bifogas ansökan, såsom verksamhetsberättelse samt rapport över 
ekonomisk ställning och resultat, m.m. Därför föreslås Kommunstyrelsen 
fastställa ett nytt datum för sista ansökan till den 15 april. Beslut om fördelning 
av anslag till barn- och ungdomsföreningar samt föreningar för funktions
hindrade fattas enligt fastställda normer av utsedd tjänsteman enligt 
delegationsordningen, i dessa fall Fastighets- och fritidschefen. Kommun
styrelsen föreslås fatta beslut om att ge chefen för fastighet och fritid delegation 
att fatta beslut även om årlig fördelning av bidrag till pensionärsföreningar. 
Bidragets totala omfattning beslutas årligen av Kommunfullmäktige. 

Tjänsteskrivelse från ekonom Åsa Meltzer, daterad 2018-11-09, med 
tillhörande bilaga. 

1. Regler för bidrag till pensionärsföreningar justeras avseende sista 
ansökningsdatum till den 15 april. 
2. Fastighets- och fritidschefen ges delegation att besluta om årlig 
fördelning av bidrag. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Regler för bidrag till pensionärsföreningar justeras avseende sista 
ansökningsdatum till den 15 april. 

2. Fastighets- och fri tidschefen ges delegation att besluta om årlig fördelning 
av bidrag. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Datum: 2018-11-09 

Handläggare: Åsa Meltzer 

Dnr: KS 001056/2017 -700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Regler för bidrag till pensionärsföreningar 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Justera Regler för bidrag till pensionärsföreningar avseende sista ansökningsdatum till den 
15 april samt ge Fastighets- och fritidschefen delegation att besluta om årlig fördelning av bi
drag. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 5 september fattade kommunstyrelsen beslut om nya regler för bidrag till pensionärsför
eningar enligt förvaltningens förslag. Efter detta har det inkommit synpunkter från pensionärs
föreningarna om att sista datum för ansökan om bidrag är för tidigt på året med hänsyn till 
vilka handlingar som ska bifogas ansökan, såsom verksamhetsberättelse samt rapport över 
ekonomisk ställning och resultat, m.m. Därför föreslås Kommunstyrelsen fastställa ett nytt 
datum för sista ansökan till den 15 april. 

Beslut om fördelning av anslag till barn- och ungdomsföreningar samt föreningar för funkt
ionshindrade fattas enligt fastställda normer av utsedd tjänsteman enligt delegationsordning
en, i dessa fall Fastighets- och fritidschefen. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att ge 
chefen för fastighet och fritid delegation att fatta beslut även om årlig fördelning av bidrag till 
pensionärsföreningar. Bidragets totala omfattning beslutas årligen av Kommunfullmäktige. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Inga konsekvenser i förhållande till nuvarande fastställda regler. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunala pensionärsrådet, Ekonomi, Kansli, Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för bidrag till pensionärsföreningar 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson 

15, zicr 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 285 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 

DnrKS000604/2014-903 

Revidering av regler för partistöd 

Sida 

26 av40 

Beskrivning av ärendet Med anledning av ändringar i kommunallagen där paragrafer om partistöd fått 
ny placering görs denna revidering av kommunens regler för partistöd. 
Paragrafer om partistöd har flyttats från kapitel 2 till kapitel 4. Kommunallagen 
ändrades inför 2014 med paragrafer om redovisning av partistöd. 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 72, 2014-05-21 om kommunala regler för 
partistöd att gälla från 2014-10-15. Kommunallagen har därefter genomgått en 
större förändring och där bl.a. paragrafer har bytt plats. Detta gäller för 
reglerna om partistöd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-10-25, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Reviderade regler för partistöd antas att gälla från 2019-01-01. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Reviderade regler för partistöd antas att gälla från 2019-01-01. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2018-12-05 27 av 40 

KS § 286 Dnr KS 001060/ 2018 - 901 

Avveckling av Demokratiberedningen 

Kommunstyrelsens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att bereda 
ärende om att avveckla demokratiberedningen i Båstads kommun. 
Demokratiberedningens uppdrag enligt arbetsordningen är att arbeta med de 
övergripande demokratifrågorna i kommunen. Demokratiberedningen har en 
del pågående ärenden som behöver hanteras. Det är lämpligt att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om hur dessa ärenden kan 
hanteras framöver. Demokratiberedningens uppdrag att arbeta med de 
övergripande demokratifrågorna i kommunen kan antingen avslutas eller 
flyttas över till annat politiskt organ. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-11-09. 

1. Demokratiberedningen i Båstads kommun avvecklas från 2019-01-01. 
2. Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Båstads kommun ändras i enlighet 
med ovanstående beslut. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 
demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden kan hanteras framöver. 

Gösta Gebauer (C): Förvaltningens och arbetsutskottets förslag avslås. 
Demokratiberedningen ska finnas kvar. Förvaltningen får i uppdrag att 
uppdatera uppdrags beskrivningen. Målet är att öka demokratiska inslag 
till medborgarnas fromma, öka antalet unga i politiken samt att stödja 
möjligheterna till inflytande. 

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

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Gösta Gebauers yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningens och arbetsutskottets förslag avslås. 

2. Demokratiberedningen ska finnas kvar. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera uppdrags beskrivningen. Målet är 
att öka demokratiska inslag till medborgarnas fromma, öka antalet unga 
i politiken samt att stödja möjligheterna till inflytande. 

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 28 av 40 

KS § 287 Dnr KS 001100/2017 - 900 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 

Beskrivning av ärendet I samband med budgetarbete inför 2019 görs en rad besparingar och däri ingår 
att ändra timersättningen avseende sammanträden i den politiska 
organisationen från 200 kr /tim till 170 kr /tim. Arvodesreglementet ändras i 
enlighet med detta. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-11-19. 

Förvaltningens förslag Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta 
Samverkan för Bjäres budget 2019 görs följande ändring i arvodesreglementet, 
bilaga§ 6: Timarvode för sammanträde: 170 kr /tim. 

Yrkanden Håkan Mörnstad (BP): Avslag till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Beslut 

Johan Olsson Swanstein (M) och Thomas Andersson (L): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta 
Samverkan för Bjäres budget 2019 görs följande ändring i arvodesreglementet, 
bilaga§ 6: Timarvode för sammanträde: 170 kr /tim. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

2018-12-05 29 av40 

KS § 288 Dnr KS 000578/2018 - 200 

Huvudmannaskap i Båstads kommun 

Teknik och service fick den 13 April 2016 i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att utreda konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av 
anläggningar med enskilt huvudmannaskap i Båstads kommun. Det uppdraget 
har sedan dess återkopplats till arbetsutskottet genom utredningen 
"väghållaransvar". Teknik och service fick fortsatt uppdraget att mer specifikt 
belysa de ekonomiska konsekvenserna av ett utökat kommunalt 
huvudmannaskap. Uppdraget har fullföljts genom framtagande av ett 
beredningsunderlag innehållande; ställningstagande, skäl, avgränsning och 
medföljande ekonomiska konsekvenser. Beredningsunderlaget innehåller 
också ett förslag till fortsatt tillvägagångssätt. En ändring av huvudmannaskap, 
och en överföring av detsamma, är en omfattande process som förväntas ta år 
att genomföra varför beredningsunderlaget belyser samtliga moment som 
kunnat identifieras. 

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

1. Förvaltningen får i uppdrag att beställa en inventering av de anläggningar 
som omfattas av beredningsunderlaget samt skriva fram en slutrapport för 
beslut. 

2. Inventeringen genomförs och finansieras genom medel från kontot för 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter under kvartal 2 2019. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M) med bifall från Gösta Gebauer (C) och Bo Wendt (BP): 
Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram följande innan 
kommunstyrelsen fattar beslut om finansiering 2019: 
- Redovisning av fördelning av bidrag till samtliga vägföreningar i kommunen 
de senaste fem åren samt uppdrag. 
- Omvärldsorientering: Hur har andra kommuner gjort? 
- Vad vill vägföreningarna? Kommunalt eller enskilt huvudmannaskap? 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 30 av 40 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram följande innan kommunstyrelsen 
fattar beslut om finansiering 2019: 

- Redovisning av fördelning av bidrag till samtliga vägföreningar i 
kommunen de senaste fem åren samt uppdrag. 

- Omvärldsorientering: Hur har andra kommuner gjort? 

- Vad vill vägföreningarna? Kommunalt eller enskilt huvudmannaskap? 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/)I /)IV 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-12-05 

KS § 289 Dnr KS 000800/2018 - 200 

Överenskommelse om fastighetsreglering av mark 
i kvarteret Hyllebäcken 

31 av40 

Ägarna till Båstad Hyllebäcken 28 har framfört önskemål att få förvärva 
kommunal mark för att permanent lösa sitt behov av tillfart och parkering. 
Under beredning av ovanstående förfrågan har även ägarna till 
grannfastigheten Båstad Hyllebäcken 26 inkommit med motsvarande 
önskemål. Det aktuella markområdet utgör kvartersmark och omfattas av den 
reviderade stadsplanen från 1985. Planen har inte genomförts till fullo då 
byggrätt tillhörande fastigheterna Båstad Hyllebäcken 26 & 28 fortfarande är 
belägen på kommunens fastighet Båstad Båstad 109:2. Då teknik och service 
inte ser något skäl till att avböja inkomna önskemål utifrån kommunala 
intressen, har två förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering 
tagits fram och godkänts av ägarna till Båstad Hyllebäcken26 & 28. Enligt 
upprättat förslag till överenskommelse överförs ca 110 kvm av kommunens 
fastighet Båstad Båstad 109:2 till Båstad Hyllebäcken 26 & 28 genom 
fastighetsreglering, för en ersättning om 3 805 kr/kvm. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-11-05, med tillhörande bilagor. 

Upprättade överenskommelser om fastighetsreglering rörande fastigheterna 
Båstad Hyllebäcken 26, Båstad Hyllebäcken 28 och Båstad Båstad 109:2 
godkänns. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättade överenskommelser om fastighetsreglering rörande fastigheterna 
Båstad Hyllebäcken 26, Båstad Hyllebäcken 28 och Båstad Båstad 109:2 
godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KOMMUN 

Datum: 2018-11-05. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000800/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Genomförande av gällande detaljplan i kvarteret Hyllebäcken 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade överenskom
melser om fastighetsreglering rörande fastigheterna Båstad Hylle bäcken 26, Båstad Hylle
bäcken 28 och Båstad Båstad 109:2. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till Båstad Hylle bäcken 28 har framfört önskemål att få förvärva kommunal mark för 
att permanent lösa sitt behov av tillfart och parkering. 
Under beredning av ovanstående förfrågan har även ägarna till grannfastigheten Båstad Hylle
bäcken 26 inkommit med motsvarande önskemål. 
Det aktuella markområdet utgör kvartersmark och omfattas av den reviderade stadsplanen 
från 1985. Planen har inte genomförts till fullo då byggrätt tillhörande fastigheterna Båstad 
Hyllebäcken 26 & 28 fortfarande är belägen på kommunens fastighet Båstad Båstad 109:2. Då 
teknik och service inte ser något skäl till att avböja inkomna önskemål utifrån kommunala in
tressen, har två förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering tagits fram och 
godkänts av ägarna till Båstad Hyllebäcken26 & 28. 
Enligt upprättat förslag till överenskommelse överförs ca 110 kvm av kommunens fastighet 
Båstad Båstad 109:2 till Båstad Hyllebäcken 26 & 28 genom fastighetsreglering, för en ersätt
ning om 3 805 kr/kvm. 

Bakgrund 
Kommunen kontaktades av ägaren till fastigheten Hyllebäcken 28 som genom arrendeavtal 
nyttjar ett område av kommunens fastighet Båstad Båstad 109:2. Arrendeområdet fyller en 
viktig funktion för fastighetsägaren då markområdet utgör tillfart till fastigheten Båstad Hylle
bäcken 28 och det är även här man parkerar sina fordon. 
Under beredning av önskemålet att förvärva arrendeområdet upplystes sökande om nödvän
digheten att inhämta information om motstående intressen till marken, då den kan vara av 
betydelse för fler angränsande fastigheter. Vid återkoppling till kommunen hade ytterligare ett 
intresse identifierats och fastighetsägaren till Hyllebäcken 26 inkom med en kompletterande 
förfrågan om överlåtelse. 

Med utgångspunkt i behovet av fastighetsbildningsåtgärd för att korrigera byggrätt mot fastig
hetsgräns har teknik och service berett önskemålen vidare. 
Vad gäller den yta som inte bär någon byggrätt men andra funktionella fördelar för fastighets
ägarna så har bedömning gjorts att det inte finns något kommunalt intresse som skulle mot
verkas av en överföring. 
Det intresse kommunen har att bevaka i en fastighets bildning är fortsatt åtkomst till Hylle
bäcken, som kommunen äger del av. Fortsatt åtkomst kan säkras genom servitut. Den del av 
servitutet som belastar blivande Båstad Hylle bäcken 26 är lokaliserat och den del av servitutet 
som belastar blivande Båstad Hylle bäcken 28 är inte lokaliserat. 
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Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Kommunens nyttjande av de servitut som följer av överlåtelserna genererar möjligen någon 
enstaka skötsel/återställningsinsats. Kommunens ansvar är begränsat till det verkliga 
nyttjandet av rättigheten. 

Ekonomi 
Som angivits under rubriken "verksamhet" så torde kostnader för skötsel/återställning av 
servitutsområdet uppstå vid enstaka tillfällen kopplat till nödvändigt underhåll av 
Hylle bäcken. 
Det uppstår inga kostnader för kommunen kopplat till lantmäteriförrättningen då de sökande 
står dessa kostnader. 
En intäkt om uppskattningsvis 418 000 kronor genereras till kommunen i ersättning för 
överlåten mark 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Tomas Ahlberg och Britt Löfqvist 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Orienteringsbild och egenskapsgränser 
2. Urklipp, Stadsplan från 1985 
3. Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering* 2 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad (Roger Larsson)och kommunens tra
fikingenjör (Alexander Ejwertz Johanzon) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 32 av 40 

KS § 290 Dnr KS 001505/2016 - 905 

Beslut om undertecknande av förnyad "Överenskommelse om 
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst
och riksfärdtjänstlagen från 2019, Dnr 1703197" 

Beskrivning av ärendet Under 2018 beslutade regionfullmäktige (Region Skåne) att nuvarande 
finansieringsmodell skulle sägas upp. Enligt gällande avtal är det en korrekt 
ensidig uppsägning, och avtalet är därmed uppsagt per den 31 december 2018. 
Processen har varit utdragen med remissyttranden från avtalsparterna, i form 
av de i avtalet ingående skånska kommunerna, gentemot Skånetrafiken under 
året. Båstads kommun har ställt sig bakom de ställningstaganden som har 
fattats inom bl a samarbetet Familjen Helsingborg med nu i slutet på året 
överenskommet gemensamt val av en uppsägningstid om 12 månader 
(alternativet som togs ställning till var 24 månader). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från chefen för verksamhetsstöd Fredrik Hedesand, daterad 
2018-11-29, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun beslutar att underteckna ett med Skånetrafiken förnyat 
avtal avseende "Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019, Dnr 1703197". 
2. Avtalet undertecknas med det aktiva valet av en uppsägningstid om 
12 månader. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lid berg föredrar ärendet. 

Yrkande Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun beslutar att underteckna ett med Skånetrafiken förnyat 
avtal avseende "Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019, 
Dnr 1703197". 

2. Avtalet undertecknas med det aktiva valet av en uppsägningstid 
om 12 månader. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-29 
Handläggare: Fredrik Hedesand 

Dnr: KS 001505/2016 - 905 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslut om undertecknande av förnyad "Överenskommelse om fortsatt 
finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänst
lagen från 2019, Dnr 1703197" 

Förslag till beslut 
1. Båstads kommun beslutar att underteckna ett med Skånetrafiken förnyat avtal 

avseende "Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019, Dnr 1703197". 

2. Avtalet undertecknas med det aktiva valet av en uppsägningstid om 12 månader. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 beslutade regionfullmäktige (Region Skåne) att nuvarande finansieringsmodell 
skulle sägas upp. Enligt gällande avtal är det en korrekt ensidig uppsägning, och avtalet är 
därmed uppsagt per den 31december2018. 

Processen har varit utdragen med remissyttranden från avtalsparterna, i form av de i avtalet 
ingående skånska kommunerna, gentemot Skånetrafiken under året. Båstads kommun har 
ställt sig bakom de ställningstaganden som har fattats inom bl a samarbetet Familjen Helsing
borg med nu i slutet på året överenskommet gemensamt val av en uppsägningstid om 12 må
nader (alternativet som togs ställning till var 24 månader). 

Region Skåne är kollektivtrafikmyndighet i Skåne och en majoritet av Skånes 33 kommuner 
har genom avtal överlåtit ansvaret för färdtjänsten till myndigheten. Båstads kommun har av 
förklarliga skäl ingen alternativ lösning att ta tillbaka färdtjänstuppdraget i egen regi då detta 
är en omfattande process. Båstads kommun har tidigare under året ställt sig bakom de 
kommungemensamma remissvar, varav en del är inarbetade i den slutliga överenskommelsen, 
som har lämnats till Skånetrafiken. Båstads kommun är införstådd kring de förändringar som 
kommande finansieringsmodell innebär from 1 januari 2019, och de möjligheter som ges för 
de enskilda kommunerna att i större utsträckning själva kunna påverka det faktiska kostnads
utfallet av färdtjänstuppdraget. 

Kommunkontoret 
Fredrik Hedesand, ChefVerksamhetsstöd 

Beslutet ska expedieras till: 
Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
Vård- och Omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samtliga från Skånetrafiken i ärendet inkomna handlingar bestående av: 

Ett brev gällande uppsägning av den gamla överenskommelsen. 
Ett brev gällande den nya överenskommelsen. 
Ny överenskommelse för undertecknande. 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 33 av40 

KS § 291 Dnr KS 000489 /2018 - 906 

Budget 2019 och plan 2020-2021 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess, beslutat av kommunstyrelsen 
2014-02-12 § 29, samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23, ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten. I år sker det på december månads 
kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information, som framkommer under hösten, ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis 
vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att 
uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller 
boendedygn som ligger till grund för kommunens olika resursfördelnings
system. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i 
samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan 
också vara exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras under hösten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-11-3 0, 
med tillhörande bilaga. Samverkan för Bjäres förslag till Budget 2019 
och plan 2020-2021. 

Förvaltningens förslag 1. De finansiella målen för budget 2019: 
• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
•Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent 
med skattemedel. 
2. Resultatet för 2019 budgeteras till 16,1 mkr. Resultaten för 2020 och 2021 
planeras uppgå till 19,5 mkr respektive 23,3 mkr. 
3. Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 
4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt med finansiering 
av statlig infrastruktur uppgår till 194 565 tkr för 2019 och 215 395 tkr för 
2020 samt 222 380 tkr för 2021. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela 
dessa inom de olika verksamheterna. Den budgeterade självfinansierings
graden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2019 till ca 50 
procent. 
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 150 mkr. 
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 
lån inom en ram om 20 mkr. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes si!!Ilaturer Utdragsbestyrkande 

IS, iw 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Föredragande 

Notering 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-12-0S 34 av 40 

Kommundirektör Erik Lidberg och verksamhetsstödschef Fredrik Hedesand 
föredrar ärendet. 

Centerpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson (S): Bifall till Samverkan 
för Bjäres budget. 

Helena Stridh (BP): Bifall till Bjärepartiets budget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Samverkan för Bjäres budget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. De finansiella målen för budget 2019: 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

•Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till SO procent 
med skattemedel. 

2. Resultatet för 2019 budgeteras till 16,1 mkr. Resultaten för 2020 och 2021 
planeras uppgå till 19,S mkr respektive 23,3 mkr. 

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

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 194 S6S tkr för 2019 och 
21S 39S tkr för 2020 samt 222 380 tkr för 2021. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca SO procent. 

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

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

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 35 av40 

KS § 292 Dnr KS 000488/2018 - 500 

Provisorisk återvinningscentral 

Beskrivning av ärendet På kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-07 beslutades att ge 
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med NSR utreda förutsättningarna för 
en provisorisk återvinnings central på kommunens fastighet Vis torp 7: 111. I 
beslutsunderlaget redovisas förutsättningarna för en provisorisk 
återvinningscentral som beräknas kunna stå färdig till den 1 april 2019. 
Huvuddelen av driftskostnaderna för en provisorisk återvinningscentral 
bedöms inrymmas inom den i ägardirektivet fastställda ramen för solidarisk 
finansiering av återvinningscentraler. Beslutsunderlaget redogör för vilka 
kostnader som inte bedöms rymmas inom ramen för den solidariska 
finansieringen, utan enbart kommer att belasta renhållningskollektivet i 
Båstads kommun. I ett tillhörande PM redovisas varför en provisorisk 
återvinningscentral utifrån ett samlat perspektiv inte bedöms lämplig att 
placera i Svenstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-12-03, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR skapa en provisorisk 
återvinningscentral på kommunens fastighet Vistorp 7: 111. 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett arrendekontrakt och 
finansieringsavtal med NSR för fastigheten Vistorp 7:111. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp arrendekontrakt för del av 
fastigheten Västra Karup 15:30, nuvarande ÅVC i Svenstad, med upphörande 
2019-12-31. 
4. Tidigare beslut, KS 2018-06-07 § 156, om provisorisk återvinningscentral 
i Svenstad upphävs. 

Conny Wettergren, NSR, och projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag, med följande tillägg: 
Samråd ska ske med de företag som har verksamhet i området angående 
trafiksituationen för att försöka minimera dessa störningar. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Gösta Gebauers yrkande. 

Forts. på nästa sida. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

IS I ~,~ 



Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2018-12-05 36 av 40 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR skapa en provisorisk 
återvinnings central på kommunens fastighet Vis torp 7: 111. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett arrendekontrakt och 
finansieringsavtal med NSR för fastigheten Vistorp 7:111. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp arrendekontrakt för del av 
fastigheten Västra Karup 15:30, nuvarande ÅVC i Svenstad, med 
upphörande 2019-12-31. 

4. Tidigare beslut, KS 2018-06-07 § 156, om provisorisk återvinningscentral 
i Svenstad upphävs. 

5. Samråd ska ske med de företag som har verksamhet i området angående 
trafiksituationen för att försöka minimera dessa störningar. 

Justerandes si2naturer Utdra2sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-12-03 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr:KS000488/2018 

Provisorisk återvinningscentral 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR skapa en provisorisk 
återvinningscentral på kommunens fastighetVistorp 7:111. 

2. Ta fram ett arrendekontrakt och finansieringsavtal med NSR för fastigheten Vistorp 
7:111 

1 (4) 

3. Uppsägning av arrendekontrakt för del av fastigheten Västra Karup 15:30, nuvarande 
ÅVC i Svenstad, med upphörande 2019-12-31. 

4. Tidigare beslut, 2018-06-07 §156, om provisorisk återvinningscentral i Svenstad 
upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-07 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med NSR utreda förutsättningarna för en provisorisk återvinningscentral på 
kommunens fastighetVistorp 7:111. 

I beslutsunderlaget redovisas förutsättningarna för en provisorisk återvinningscentral som 
beräknas kunna stå färdig till den 1 april 2019. Huvuddelen av driftskostnaderna för en 
provisorisk återvinningscentral bedöms inrymmas inom den i ägardirektivet fastställda ramen 
för solidarisk finansiering av återvinningscentraler. Beslutsunderlaget redogör för vilka 
kostnader som inte bedöms rymmas inom ramen för den solidariska finansieringen, utan 
enbart kommer att belasta renhållningskollektivet i Båstads kommun. 

I ett tillhörande PM redovisas varför en provisorisk återvinningscentral utifrån ett samlat 
perspektiv inte bedöms lämplig att placera i Svenstad. 

Aktuellt 

Hantering av investeringskostnad/iordningsställande av provisorisk ÅVC 
Den provisoriska återvinningscentralen föreslås placeras på fastigheten Vistorp 7:111. 
Fastigheten ägs av Båstads kommun. Vid nyetablering av återvinningscentraler är utgångsläget 
att de byggs på fastighet som förvärvats och ägs av NSR. Eftersom detta är en provisorisk 
lösning bedömer förvaltningen och NSR att det i detta fall inte är aktuellt, utan fastigheten bör 
kvarstå i Båstads kommuns ägo. 
Det krävs emellertid investeringar på fastigheten, i form av markarbeten, uppsättning av 
staket, belysning, anslutning till el, VA och fiber, väderskydd för el-avfall m.m. för att 
fastigheten ska vara ändamålsenlig. 



2 (4) 

Förvaltningen och NSR föreslår att fastigheten iordningsställs av Båstads kommun, som ägare 
av fastigheten, och som därefter arrenderas ut till NSR. Den totala kostnaden för 
iordningställandet beräknas till 3 500 000 kr. 

Ett arrendekontrakt skrivs mellan NSR och Båstads kommun, med utgångspunkt att NSR ska 
erlägga en årlig arrendeavgift motsvarande den årliga faktiska kostnaden (avskrivning+ ränta) 
Båstads kommun har för att iordningsställa fastigheten. Arrendeavtalet skrivs på kortare tid, 
preliminärt 3 år, med möjlighet till förlängning, och utträds när en permanent 
återvinningscentral står klar. Kommunens faktiska årliga kostnad, som avgör den årliga 
arrendeavgiften, beror på storleken på den slutgiltiga investeringskostnaden för 
i o rdningställan det. 

Vid avträde ur arrendeavtalet ska avräkning mot återstående, faktisk investeringskostnad 
göras. Båstads kommun ska emellertid, innan avräkning görs, låta värdera/avyttra fastigheten 
och den eventuella värdeökning som iordningställandet har genererat ska räknas av det 
kvarstående belopp som NSR ska erlägga. Kvarstående belopp därefter belastar /tillfaller NSR. 
Ingångvärdet som avräkningen/avyttringen ska jämföras mot är 138kr /m2, vilket är samma 
belopp som närliggande fastighet avyttrats för. 

Hantering av driftskostnader 
Arbetet med att utreda förutsättningarna för en provisorisk återvinningscentral i Båstads 
kommun har utgått ifrån att anläggningen så långt som möjligt ska ingå i den solidariska 
finansieringen av återvinningscentralerna. Ekonomiska och tekniska delegationen på NSR har 
ställt sig positiva till detta men har identifierat ett antal kostnadsposter, se nedan, som anses 
eller kommer att anses som merkostnader för den provisoriska återvinningscentralen, jämfört 
med om en permanent återvinningscentral skulle stått färdig i Förslövs-området vid denna 
tidpunkt. Överenskommelsen kring den solidariska finansieringsmodellen säger att dessa 
merkostnader ska belasta den egna kommunens renhållningskollektiv. 

Scenario merkostnader provisorisk ÅVC i 3 år* Kostnad fkrl 
Personalkostnader/ öppethållande 0 
Årlig arrendeavgift 180 OOOkr /år*3år = 540 000 
Finansiering av kvarstående investeringsutgift 2 450 000 
Tillkommande transportkostnader för avfall 400 OOOkr /år*3 år= 1 200 000 
Uppstartskostnader 400 000 
Total merkostnad 4 590 000 

Scenario merkostnader provisorisk ÅVC i 5 år* Kostnad (kr) 
Personalkostnader I öppethållande 0 
Årlig arrendeavgift 180 OOOkr /år*5år = 900 000 
Finansiering av kvarstående investeringsutgift 1 750 000 
Tillkommande transportkostnader för avfall 400 OOOkr /år*5år = 2 000 000 
Uopstartskostnader 400 000 
Total merkostnad 5 050 000 

*Scenariot för merkostnad baseras på en investeringskostnad på 3 500 000 kr för 
iordningställandet, samma mängder trä- och trädgårdsavfall som i Svenstad, att öppettiderna 
justeras efter besöksfrekvens och att fastighetens värde inte ökat genom iordningställandet. 
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Öppettider 
Överenskommelsen kring den solidariska finansieringen innebär att besöksfrekvensen styr 
vilka öppettider som anses ingå inom ramen för den solidariska finansieringen. Den 
provisoriska återvinningscentralen kommer initialt att ha samma öppettider som den 
nuvarande ÅVC i Svenstad, 30 timmar i veckan. Därefter kommer besöksfrekvensen löpande 
utvärderas med hjälp av statistik från bommarna och justering av öppettiderna kan då komma 
att ske. Ägarkommunerna har tidigare gemensamt kommit överens om att det bör finnas 
varaktigt underlag för i genomsnitt minst 20 besök per timme för att motivera öppethållande. 
Överenskommelsen innebär även att en ägarkommun alltid kan begära utökat öppethållande 
jämfört med vad som ligger inom ramen för den solidariska finansieringen, men merkostnaden 
(personalkostnader) för utökningen belastar då det enskilda renhållningskollektivet. 

Scenario för merkostnad: Den faktiska besöksfrekvensen motiverar en minskning av 
öppethållandet. Båstads kommun vill däremot behålla samma öppettider. Extrakostnaden som 
skillnaden i öppethållande medför anses som en merkostnad och ska belasta 
renhållningskollektivet i Båstads kommun. 

Årlig arrendeavgift 
Ekonomiska och tekniska delegationen i NSR har bedömt som rimligt att en årlig 
arrendekostnad på 300 000 kr, motsvarande den som varit i Svenstad, ingår i den solidariska 
finansieringen. 

Resterande del av den årliga arrendeavgiften belastar renhållningskollektivet i Båstad. 

Preliminär arrendekostnad: Vid en investeringsutgift på 3 500 000 kr och en avskrivningstid 
på 10 år väntas kommunens årliga kostnad för avskrivning och ränta bli 480 0000 kr. 

Finansiering av kvarstående investeringsutgift 
Vid avträde ur arrendeavtalet, enligt ska avräkning mot återstående, faktisk 
investeringskostnad göras. Båstads kommun ska emellertid, innan avräkning görs, låta 
värdera/avyttra fastigheten och den eventuella värdeökning som iordningställandet har 
genererat ska räknas av det kvarstående belopp som NSR ska erlägga. Kvarstående belopp 
därefter ingår inte i den solidariska finansieringen utan belastar /tillfaller 
renhållningskollektivet i Båstad. 

Transportkostnader 
Utgångsläget vid etablering av en återvinningscentral är att hantering av större mängder avfall, 
samt flisning av trä- och trädgårdsavfall ska kunna ske på anläggningen. På den provisoriska 
återvinningscentralen är detta inte möjligt. Detta skapar i sin tur merkostnader för ökade 
transporter. Dessa extra kostnader ingår inte i den solidariska finansieringen utan belastar 
renhållningskollektivet i Båstads kommun i form av en årlig merkostnad. 

Bedömd merkostnad: 400 000 kr/år vid mottagande av samma mängder avfall som i Svenstad. 
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U ppstartskostnader 
Jämfört med om det etablerats en permanent bestående återvinningscentral i kommunen 
kommer uppförandet av den provisoriska återvinningscentralen att generera initiala 
uppstartskostnader som därmed hade kunnat undvikas. Dessa kostnader anses som 
merkostnader som inte ingår i den solidariska finansieringen utan belastar 
renhållningskollektivet i Båstads kommun. Till dessa kostnader hör bland annat: 

• Flytt av bom- och passagesystem 
• Trappor till containrar 
• Flytt av kamerasystem 

Bedömd merkostnad: 400 000 kr i engångskostnad. 

Hantering av merkostnader 
Efter 2017 års bokslut fanns i Båstads renhållningskollektiv ett ackumulerat överskott om 8 
633 000 kr som kan användas för att finansiera merkostnaderna för en provisoriskÅVC. Att 
överskottet används på detta sätt innebär att andra effektiviseringar behöver göras för att nå 
ägardirektivets mål kring renhållningstaxan. När överskottet är utnyttjat i sin helhet krävs 
sannolikt en justering av grundavgiften i renhållningstaxan. 

Miljöpåverkan 
Avfallshanteringen på den provisoriska återvinningscentralen sker främst i slutna 
kärl/ containrar. Detta i kombination med ett väderskydd över elavfall gör att det inte uppstår 
lakvatten från avfallet. Det sker ingen flisning/krossning samt hantering av matavfall på 
anläggningen. Eftersom lösningen är att avfallet slängs i stora containrar som nås via trappor 
krävs heller ingen omlastning/maskinkörning på området. 

Tidplan/ genomförande 
Det finns goda förutsättningar att kunna ha en provisorisk återvinningscentral färdig för att 
kunna öppna den 1 april 2019. Faktorer som kan påverka tidplanen negativt är vädermässiga 
förhållanden och eventuell överklagan av myndighetstillstånd. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSR 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
PM Provisorisk ÅVC i Svenstad 
Preliminär skiss och beskrivning över provisoriskÅVC Vistorp 7:111 

Samråd har skett med: 
NSR 
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Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att utse och besluta om miljöpris enligt reglemente för 
Båstads kommuns miljöpris. Syftet med priset är att främja insatser som leder 
till en utveckling av kommunen, förbättring av vår gemensamma miljö och/ 
eller till innovationer som stärker en eller flera områden som de 17 nationella 
målen pekar ut som viktiga. Alla inkomna nomineringar uppfyller enligt 
miljöavdelningens bedömning kraven enligt gällande reglemente. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. miljöchef Mårten Sällberg, daterad 2018-11-28, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Miljöavdelningen föreslår att kommunstyrelsen, med stöd av Reglemente för 
Båstads kommuns miljöpris, utser en miljöpristagare utifrån de nomineringar 
som har inkommit. 

Föredragande Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Miljöpriset 2018 delas mellan Willab Garden AB samt Ann och Lars Elofsson. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Handläggare: Måtten Sällberg 

Dnr: M 2018-001472, KS 000364/2018-800 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Nomeringar till Båstads kommuns miljöpris 2018 

Förslag till beslut 
Miljöavdelningen föreslår att Kommunstyrelsen, med stöd av Reglemente för Båstads 
kommuns miljöpris, utser en miljöpristagare utifrån de nomineringar som har inkommit. 

Skäl till beslut 
Alla nomineringar uppfyller enligt miljöavdelningens bedömning kraven enligt gällande 
reglemente. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse och besluta om miljöpris enligt reglemente för Båstads 
kommuns miljöpris. Syftet med priset är att främja insatser som leder till en utveckling av 
kommunen, förbättring av vår gemensamma miljö och/eller till innovationer som stärker en 
eller flera områden som de 17 nationella målen pekar ut som viktiga. 

Följande har nommerats till Båstad kommuns miljöpris 2018, se aven bilaga: 
Namn Sammanfattnin2 av motiverinl!/beskrivnin2 
Willab Garden AB Willab Garden AB har installerat 1 551 

kvadratmeter solpaneler på sin anläggning i 
Östra Karup. Solenergi producerar nu cirka 26 % 
av deras totala elbehov. 

Martin Albinsson 

Sara Engström 

Ann och Lars Elofsson 

Martin Albinsson har ett stort miljöengagemang 
och är även mycket aktiv i miljöfrågor som är 
relaterade till den fysiska planeringen i 
kommunen. Martin jobbar främst ideellt mot 
nedskräpning och spridning av plast i naturen. 
Martin plockar skräp i Förslöv och ordnar 
strandstädningar och håller kontakt med 
kommunen, företag och föreningar. 
Sara köpte 2007 tillsammans med sin bror ett 
gammalt korsvirkeshus i Fogdarp som de har 
renoverat med gamla beprövade metoder och 
material. Sara som bor själv på fastigheten är till 
största delen självförsörjande på kött och 
grönsaker. 
Ann och Lars har etablerat en våtmark med 
dammar som renar dräneringsvatten för ett 
hundratal hektar jordbruksmark innan det leds 
ut i Myltebäcken och havet. Våtmarken bidrar till 
att öka den biologiska mångfalden genom att den 
är en häckningsplats för fåglar och habitat för 
groddjur och salamandrar. Våtmarken bidrar 
även till att minska risken för översvämning av 
Bjärekustens naturreservat och Rammsjöstrands 
samhälle. Ann och Lars sköter även en del av 



Riksförbundet för social och mental hälsa 
- Nordvästra Skåne (RSMH NV) 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
tf Miljöchef 

2 (2) 

Bjärekustens naturreservat 
RSMH NV är en ideell organisation som under 2 
år samlat in cirka 31 ton avfall på 
återvinningscentralen i Svenstad som sedan sålts 
i loppisbutiken i Vantinge. Genom sitt samarbete 
med NSR och Returpack har man bidragit till en 
mer hållbar och rättvis värld. Loppisbutiken har 
även blivit en social samlingspunkt och en plats 
där man "återvunnit" människor genom att ge 
dem en chans till ett arbete, arbetskamrater, 
praktik och integration. 

Denna handling har hanterats digitalt och har däiför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Myndighetsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Reglemente för Båstad kommuns miljöpris 
2. Inkomna nomineringar 
3. Sammanställning av tidigare pristagare 
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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. 
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 7 november 2018 att 
revidera beslutsloggen och återkomma i ärendet när revideringen är slutförd. 
En översyn och revidering har nu gjorts via Ledningsgruppen i Båstads 
kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 
2018-11-28, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Följande väckta ärenden i beslutsloggen avslutas: 
- Ansökan om dispens för sluttäckning av Svenstad. 
- Återvinningscentral - tidsplan mm. 
- Överlåtelse av Lottastugan på Pershög. 
- Konstgräsplan i Förslöv - Borgensförbindelse. 
2. Beslutsloggen för december 2018 godkänns med ovanstående ändringar 
och läggs till handlingarna. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Följande väckta ärenden i beslutsloggen avslutas: 
- Ansökan om dispens för sluttäckning av Svenstad. 
- Återvinningscentral - tidsplan mm. 

· - Överlåtelse av Lottastugan på Pershög. 
- Konstgräsplan i Förslöv - Borgensförbindelse. 

2. Beslutsloggen för december 2018 godkänns med ovanstående ändringar 
och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 295 Dnr KS 001415/ 2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

a). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 16 oktober 2018 

b). Protokoll - Styrelsemöte 2 2018 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

c). Protokoll - Styrelsemöte 6 2018 med styrelsen i NSR AB 

d). Protokoll nr. 5 2018 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

e). Intern kontrollplan 2017 för utbildningsnämnden - uppföljning 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

IS, /JW 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

a). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan tom 2018-11-07 

b ). Delegations beslut - Grävningstillstånd tom 2018-11-22 

Sida 

40 av 40 

c). Delegationsbeslut- Individ och familj 2018-11-01- 2018-11-22 

Beslut 

d). Delegations beslut - Yttrande - Tung, bred och lång transport på färdväg 
inom Båstads kommuntom 2018-11-22 

e). Delegationsbeslut- HR-avdelningen 2018-11-26 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 


